
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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5 εὰ.3 “5. 

ΤΗῈ ΘΕΓΟΟΝῺῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕΞΕ 

ΚΙΝΌΟΘδ, 
ΠσΟΜΜΟΝΊΥ ΟΑἸΓΕΌ, ΤῊΕ ΕΟΌΚΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΣΕ ΚΙΝΟΞ. 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ 1. 

Ὁ 21]ραὐ γεῤοϊζοίά. 2 “1λαςξίαλ, τομαΐηρ ἰο Βααἤ- 
εοὐμὸ, λα!ὰ ἀδἔδερο'ομίοπιοπί ἐγ Εἰ )αλ. α Εἰ )αλ 
ἔδυ ὀγίμσαδ γε ,)γον ἀεαυέῃ τον Ἰλέηε 
ευάοσπι 441. δαζίαλ τορι (ο αῤῥγελεπα ἀΐπε, τ 4772 
Φ2Πολ ἐης τἀίγα εαῤίαϊπ, απο, ἐπεοεγαρεα ὧν 
απ ἀποῶ, ἐκεί ελ ἀξ ξίπσ οὐ ἀὶς ἀφωίά. χ7 7)6- 
ἀογανε «μεσ λ Α΄ λαςεαλ. 

ΗΕΝ Μοδρ τγεβε]!εά δραίπϑε 15- 
γλ6] δαίτογ τῆς ἀδδῖῃ οὗ Αδαδ. 

2 Απά ΑΠΒαζίδῃ [6]1 ἀοννῃ τγοιρῃ 

ἃ ἰδῖτῖςες ἴῃ ἢἰβ ἸρρεΥ σμδπιδεῦ τῆλ 
τὐας ἴῃ ϑαπιδγία, δηὰ ννῶβ οκ: δηά 
ἢ 88δῃηξΐ ΠγΕΒΘΘΠΡΟΓΒ, πα 5214 υπῖο 
τεπὶ. ὅο, ἐπαυῖγα οὗ Βαδὶ-Ζεῦδιδ τῆς 
δοά οὗ ΕΚτοη ψβεῖδεγ 1 5}]} γεσονεῦ 
οὗ 1818 ἀΐβεδϑβε. 

4 Βυῖ τῆε ληρεῖ οὔδπε ΓῸΚᾺΡ 584'4 
ἴο ΕἸ )4ἢ ἐπε ΤΊΘΕΙ, Ατίβα, ρὸ ὰρ 
ἴο πιδεῖ ἴῃς πΠΊθϑϑθηροΓβ οὗ τῆς Κιηρ οὗ 
ΘΑΠΊΔΓΙΆ, ΔΠἀ 54 ἀπἴο {Πεπὶ, 1. ἐξ ποῖ 
δεσδιιβε ἐλέγε ᾿ς ποῖ ἃ (σοά ἰῃ ]ϑγδεὶ, 

ΟΗΑΡ. 1. 1. Τεη Μοαὸ γεδεί 4.7 ὙὍἘΟ 
Δίοδθιῖοσ, ννῆο μαά οηςο Ἰογάθα [ἴ ονοῦ [5γδοὶ 
([ιυ:8. 1. 125-14}, ννοῦε τεάυσεά ἴο 5ιι)εςτοη 
ὉΥ Πανὶ ά, ἀπά ἰγεαϊοαὰ νυν ΘΧΊΓΘΠΙΘ ΘΕ ΟΤΙΥ 
(1 5. νϊ. 2). Νοῖδιηρ 5 σεϊδῖοα οὗ 1πὸπὶ 
ἴῃ δοσίρίυγε ἔγοτῃ [6 ἀαῖο οὗ [}15 δι ]θοϊοη ἴο 
(ἢ {πλιὸ οὗ Αἰδῦ, ννῇθη ΠΕῸῪ ἂγὸ ἔουπά ἴο ὃὉ6 
ἀεροηάοηΐ οη ἴδε Κιηράοπι οὗἉ [5γδοϊ], ἴο ν ]ς ἢ 
[ἴ 49 τπογείοτε δοθῆ ΡΘΠΟΓΑΙΥ συ ρροβοά {παῖ 
πον 61} δ ἴπθ ϑεραγαϊίοη οὗ ἰϑγϑϑὶ ἔγοπι 
μάδῆ. ὙΠῸ Μοδδῖῖο πιοπιιπιοηῖ, ἀϊθδοονογοά 

1ῃ 1869, δα5 πονν ξίνθη γράϑοη ἴο δοίῖονο τπῃδῖ, 
δὶ ἰῃ6 ϑεραγδίίοη οὗ ἴῃς Κιηράοπιβ, {ΠΕ Υ̓ σεςος 
νογρα {ποὶγς ἱπάθροπάθφηςθ, δυῖ γεγο ἃρδίη 
τοάἀυςοὰ ΟΥ̓ Οπητὶ, ννῆο, νυ ἢ ἢ 5 5οη Ἀμαδ, ἰς 
5214 (Ἰη γουπα πυπιῦθγ5) ἴο πᾶν “ Ορργεϑϑοα " 
[ΠεΠὶ οΓ “ΤΟΤῚΥ γοδγϑ." Τῆς ὁποττηουϑ [ΓΙ υἷα 
ἐχδοίεὰ ὈῪ ΑΠδὺ (ἰηΐγα, οἢ. 111. 4) ἱπλρ] 168. ἃ 
ΘΤΙΘν ΟἹ 5 ΟΡ γθϑϑίοῃ. 

αἴὔοῦ τὲ ἀκα! οΚ᾽ “4 αὁ.}ὺ Ιῃ ἴδε ἰοοβαὲ 
διε 1]Ἰσσοτηθηῖϊοα πιοπάγο ε5 οὗ δηςίεηῖ Αϑίᾶ 
ἴῃ6 ἀφάῖῃ οὗ ἃ ϑουθγοίρῃ ννδϑ ΥὙΘΓΥ͂ ΞΟΠΟΓΑΙΙΥ 
5ε]Ζορὰ ἸΡΟῚ ἃ5 83ηὴ οὐσοδϑίοη ἴοσγ τονοὶξ ΟΥ̓ 
ἴῃς πιοῦο ροννογῆι! οὗἩ ἴῃς 5υδοςῖ παί!οῃϑβ. 
ΤἈτγοῦρἢ [Π6 ννῆο]ς Ὠβίοτγ οὗἩ Αϑϑυτίδ ννὰὲ ππὰ 
παῖ δῖ (ἢ6 σοπηπιθησοπιοηΐ οὗἩ φαςὴ τγείρηῃ μα] 
[ἢ 5διιδὶεςῖ σοιιηϊτι65 γόνος, γοΐι56 Γμοῖγ ΓΙ δυο, 
δηὰ ἴγτν ἴο τῆδκὸ τποπλϑεῖνος ἱπάῤροηάοηῖ, 
(Ἢ Αποεϊεπὶ Μοπαγοπίοϑ, νοὶ]. ᾿ϊ. Ρ.. 527.) ΤΒυβ 
Μοδὺ τοδοεϊϊοὰ 45 ϑοοὴ 845 Αδαῦ ν᾽ ἂβ ἀδαά, δηὰ 
(Ρεγῆδρα ονίπσ ἴο Αμδεῖδἢ᾽ 5 ϑἰσκ658) ΘΔ 5}}} 
Τοσδιηοα ποτ ἱηἀερεπάεηςο. [115 [ἢ]5 ννᾶγ οὗ 
Ἰιθογαϊίοη νυ ἢ ἢ 15 [ἢ 6 ῥγίης!ραὶ βυδ]οςῖ οὗ [ῃ 6 
Μοαῦδιῖε πιοηιπηθηΐῖ αῦονε τηθποποά, ἃ πιοηι" 
τπεηΐ ὑνἢϊοῇ ννὰ5 8εῖ υὕρ ΟΥ̓ Μεβμδ (οἷ. ἐπ. 
4) ἴο ςοπηπιετηογαῖο ἢ]5 8:10 ο5865. (8ε6 [6 
Ἀουρέ, ' Ἀενυς ἀγοξέοϊορίφας᾽ {πηο, 1870.) 

γοι. {1Π1. 

Δ. “ῥακίαρ Μεἰ} ἀραυπ ἐῤγοωσ ἃ πε} 
Μόοτε Ργορεῦὶγ “189 Ἰδύςο6," 85 ἴΠ6 νοῦ 
[45 16 ἀγίιοϊο, ὙΠῸ “ ὌΡΡΕΓ σμδπλθογ "ἢ δὰ 
ΡτΟῦΔΟΪΥ ἃ 5ἰῆρὶς Ἰδιεἰςοὰ ννϊπάονν, {πγου ρα 
νος ἢ ΑΒαζίδῇ [6]. ΜΝνιπάον5 ἴῃ [86 Εδϑῖ 
ΔΙῸ ἴο 1018 ἀΔΥ ΒΟΏΘΓΑΙΪΥ ο]οβεα ὉΥ ἰαϊςϊςε5 οὗ 
ἱπξεγδοοὰ ρα υς Ὑ ΟΝ ΟΡοη Οὐζιναγά8: 50 
(μαῖ, {Γ (δὲ ἔβϑίθηϊηξ 15 Ὡοΐ ὈΓΟΡΕΓΙΥ βεουγεά, 
ΟΙδ ΜἘ8Ο ἰ6Δῃ8 δραίησι {Π6Πὶ ΤΔΥ ΘΔ5}}Υ [2]] οὐ. 

Βααϊ-πεδμδ. 1,1| ΓΑ] γ, “1 οτάὰ οὗ ἢ:65.᾿" 
1’ τὰς Βεελζεβούλ (ΒεεϊΖοθυ}) οὗ Μαίϊ. χι!. 
24, Μοτο ἴἢς ἴτ6 ἔογπι οὗ ἰδ πδηλθ, ἴῃ6 
τηεδηΐηρ ψουὰ δὲ “1, ογὰ οὔ [με (μεανεη)γ) 
“ἀνε ης "---ϑῖποθ πο! 15 “ ἀννε!ηρ "ἢ ἴῃ 
Ηεῦτγοενν. ((οπιρᾶγε Βεεϊβαπιθη, “ 1 ογὰ οὗ 
Ηδανθη,᾽" ἃ οσοπιπιοη {{|6Ὸ οὗ ἴῃς δυργεῖης Οοὐ 
ἢ τῆς ῬΒαπἰοΐΔη5.) Βιιῖ Β44]- εδυῦ 15 ργος- 
Ὀα]ν της ἴσιο ἴογηι, δηὰ [ἢ}]5 πλυϑῖ πιθδη “1 οτὰ 
οὗ ἢϊο5,᾿" οὐ “1 ογὰ (ἀνεγίεγ) οὐ ἢϊεβ." ΡΕ]168 
ἴῃ ἴδ ΕΔϑῖ σοηπιτυξζς οης οὗ ἴλ6 πηοςὶ τογτ δὶς 
οὗ ρίδτιιος (566 5. ον. 241; ἔχ. νἱῖ], 24); δπά 
Ομ οηΐδ]ς ννουϊά Ὀ6 845 ΠΚοΙγ ἴο δᾶνθ ἃ “μοὰ 
οὗ ἢ! 65" 8ἃ5 ἃ ψσοὰ οὔ βἴοστῃ δπά τ[ῃπηάεσ, Ὅῆδ 
Οτεοῖκθ ὅσα Κποννὴ ἴο δᾶνθ ΜΟΓΒΒΙρΡροά ἃ 
Ζει: ἀρονιμίο: ΟΥ̓ “ Πγ-ἀνογίίης [ονὲ; "ἢ ἀπά 
ἴῃς Ἀοπιδη5 δοκπον)εάροα ἃ σιηνασ σχοά, 
ποτ ΠΟῪ οδἰοὰ Μγδρτιιβ οὐ Μέυϊδςταϑβ. 
(Ραυβάᾶπ. ν. 14, ὃ 2; Ρ]ϊη. χ' 40; χχίχ. 2; 
δοϊϊη. “ Ροϊγ σι. 2, ἄζο.) 

ἐδε σοά 9.7) Εάγοπ Ἐκτοη ννᾶ8 ἴδε τηοϑῖ 
πογίπογῃ οὗ ἴῃς Ῥἢ δῦ πο οἰτ65, Δη4 90 [6 
Ὠρᾶγοβί ἴο δαπιασίδ. (ΕῸΓ [15 5ἰῖθ, 5.06 ηοῖθ οἡ 
[οδἈ. χιῖ, 3.) 

8. 72ὲε ἀπρεὶ οΥ ἐδὲ Σογά. 1 ἸΟΓΑΙΙΥ, “ απ 
8Δηρε] οὗ [6 Πονδὴ." 

1 ἐὶ ποῖ δεεαιε ἐδέγο ἐς ποὲ ὦ Οἱ ἐπ εγαρὶ 
Β 



11. ΚΙΝΟΞ. Ἱ. 2 

ἐλαὶ γε ρο ἴο επφυῖγε οἵ Βδ4]-Ζε θὰ 
{πε ροὰ οὗ ἘΚτοη ἡ 

4 Νον τβεγείοτε τῆυ8. δαῖτ τῆς 
"Ηεὺ., ΓᾺΡ, Του 5Πα]ς ποῖ σοπλεὲ ἄοννῃ 
τυλμεν ποτὰ ἴα δεά οἡ ψνῃις ἢ του ατγῖ 
ἐρααμ σρῃς ὑρ, διιῖ 5ῃ415 δγοὶγ ἀἰ6. Απά 
τἦον «μαΐέ ΚΔ ἀερατίαά, 
ἄσιν"ε ς Αμὰ ψνῆεῃ τῇς τη ΘββΘΠρΡΕΓβ 
͵γοι- ὥ. τυγηεὰ δδοκ υπῖο Ἀἰπ), ἢς 5414 υηΐο 

τε, ΝΩΥ ἂῖὲὸ γε πον τὐγπεά 
Ὀαςοκὶ 

6 Απά τΠεῪ δά ὑπο δϊπι, Τ Πεγα 
ολπηα ἃ πιῇ ὑρ ἴο πιεεῖ ι.5) ἀπά 5δἰὰ 
πΠῖο ι.5,) ο, ἴυγηῃ ἀραη υὑπῖο ἴῃς 
Κίπρ τῇδι βεπῖ γου, δηά 54 Υ ὑπο ἢ ΙΠῚ, 
ΓΏυ5 54 τὴ6 ΠΟἈΡ, 15 2 ποῖ δε- 
σδιιε ἐλέγο ἰς ποῖ ἃ (σοά ἴῃ [5γδεὶ, ἐλαΐ 
ἴῆου 5επάεϑῖ ἴο ἐπαυῖζε οὗ Βδ4]-Ζευῦ 
[6 ροά οὗ Εκτοη ἡ τποτγοίοσε ἴδοι 

Το ἱπαυῖγε οὗ Βδα]-σοδυ ννᾶ5 Ῥγασίοδ! Υ ἴο 
ἀδηγ [οπόουδῃ. [ἴ ν 5 ἴο δροϑῖαϊ! ὲ τλοσς σοΠἢ- 
Ῥἰοἴεϊν τ[πΔη ἐνθη Αδαῦ μβαὰ ἄοπθβ. Αμαὺ μδά 
ςοπϑυϊῖοά ργορμοῖβ ννΠο δἵ ἰοαϑί ὑγοξοβϑεά ἴο 
δὲ Ῥγορδεῖβ οἵ [ϑβονδὴ (1 Κὶ. χχὶ!. 6- 12), δηὰ 
δροῖς [ῃ ἢ}15 παπῖς. Βιιϊῖ Αμδχίδῃ ςδϑῖβ δϑι 8 
πὸ Ἰαϑῖ γοτηηδηΐ οὗ σεβροςῖ ἴογ ἴῃς οἷά τὸ- 
ἸΠκίοη, δηὰ σοηϑι 5 ἃ ἰογοὶρη ογᾶς]ο, 845 "Ὁ τῆς 
γοῖοςς οὗ Οοά νεῦθ νΒΟΪΙΥ 5:|6ηἰ ἴῃ ἢ]5 οὐ 
ΠΟΙΠΙΓΥ. 

δ. ἤῥεη ἐδὲ »ιοσεησογ, ἐμγποά δαοξ μπίο 
δι». 1.6., ἴο ΑΒαχίδῃ, ννῆο, Κπονίης ταῖ [ἢ6 
ΓΑ ΒΟΉ ΘΓ σαπηοῖ πᾶν ὕζοη ἴο ΕΚτγοη πὰ 
τεϊυγηοά, πλοοῖϑ [ἢ πὶ ν ἢ τΠς ᾿παιίγγ, ΚΓ ΔΥ ὮΥ 
816 γε πονν τυγηοα ὀσοβ 9" ἌΝΉΥ, 4. “7, ἢᾶνς 
γε ποῖ ςοπιρ]εῖθα γοιΓ ογγαηὰ Ὁ 

6. Τρῤεγε εὔριὲ α »"αμνἢ “ἃ πτιδη᾽-- ἴῇς 
ΤῊ ΒΟΉ ΚΟΥ ΕἸΠΟΓ [Δ1Π|οἀ ἴο τεοοσπίβο ΕἸ) ἢ, 
ΟΥ ποις Ιἴ θοσῖ ποῖ ἴο 16}} ἴῃ6 Κίπρ ννῃὸ τἴ 
νγὰ5 παῖ δὰ ϑοπί { νναγηΐης. ὍΤὴ6 Κὶπρ 
ΠΙΠΊ56 1 Γ ἀββιιπηδ5 [δῖ ἘΠΕ ἀο ποῖ Κπουν. (δ6ὲ 
[Πς ποχῖ νεῦβϑ. 

8. “1π ῥαίνγ »απ.}] 1 ΛἸΟΓΑΙΎ, 4 “Ἰογά οὗ 
Πδγ." Μίοβί σοπιπιοηϊδίοτβ υηάογοίδπα [Π|5 
85 4 δ] πἰδίοη ἴο {Ππὸ ΞῃαΡΡΎ οἰοδκ οὗ υπίδπηρά 
διὶπ (μηλωτή .ΧΧ.ὺ ψ δῖος ΕἸ Δ ἢ ννογο, ἃ 
Κιπὰ οὗ ρμαγπηθηῖ νυ δῖον δζογνναγβ Ὀοσδπις 
Π6 γεοοχπιϑοα ργορδῃεῖῖς ἄγοβθϑ (Ζοςἢ. χα. 4). 
Βιυϊ 5ονγ τορασά [6 ἜΧργαβϑίοῃ ἃ5 ἀδβογίρῖϊννε 
οὗ ἴμ6 ψγυυῦ}λτ 5. ρούβοῃ, οὗ ἢὶ5 Ἰοπῃ ἤοννϊπε 
ἴοςκϑβ, δδιιπαπὶ Ὀϑαγάὰ, δῃὰ βεπογαὶ ργοξιβίοη οὗ 
ἐϊαῖγ. Οπ ἴῃς ννῆο!ς, [8]5 ἰαϊῖεσ ἱπϊογργείδιίίοῃ ἰ5 
Ῥ}ῪΕΓΠαΡ5 ἴπΠ6 τποσὸ παῖμγαὶ. 

εἰγῚ τὐὴ! ἃ σίγαάϊο 97 ἰεαέῤεν αδομΐ δὶ: ἰοἱμ.} 
Τῆδ ςσοβῖιπης οὗ 4 τπογοι μὴ δϑοοῖῖς. Οοπο- 
σαν ἴΠ6 [6νν8 τῦογα ρίγάϊεβ οὗ Ἰίπεη οὐ ςοϊζοῃ 
αιυῆ, 50 δπὰ σοπιξυίδο!θ. ἴπάογ ἴῃς γσίγά]α 

ν. 4--ἰ,.ορ.Ψ 

ϑἤλϊς ποῖ σοπὶὲ ἀοόσῃ ἔτγοιῃ τῆδλῖ δοά 
ου Ψ ΠΟΘ ἴδοι ἃγῖ ρος ὕρ, Ὀυῖ 5Πα] 
ΒΌΓΟΪΥ ἀϊε. 
 Απὰ ἢς 5414 υηῖο τῃεπὶ, ἾΥΝ Βδῖ 

ννοσγάϑ ἡ 
8 Απὰά {ΠῸγ δηϑβινεγεά ἢϊπι, 17ε τυας 

ΔΠ ΠΔΙΓΥ πΊᾶῃ, ἀπά οἱγ νι ἃ ρίγα]ς 
οὗ ᾿ἰεδῖπογ δδουῖ ἢϊ5 ἰοῖπβι Απά δα 
βαἰά, [τ ἐς ΕἸ] 4 τῆς ΤΊΒΗΡΙΕ. 

9 ΤὭεη τῆς Κίπρ δεπῖ ἀπἴο ἢΐπιὶ 8 
σαρίδίη οὗ ΠΑΥ σῇ ἢϊ5 πΑγ. Αμά 
ἢς ψεηῖ ὑρ ἴο ἢπιὶ: δηά, Ὀ6Π0]4, Πα 
βδ8ϊ Οἡ ἴδ ἴορ οὗ δὴ ἢ1}. Απάα πε 
δρακε υηῖο ἢϊπι, Του πιδη οὗ οὐ, 
τῆς Κίπρ Βαῖῃ 54ἰ4. (ὐοπιε ἀονη. 

10 Απά ΕἸ] ἢ δηβνγεγεὰ δηά βϊ᾽ά 
ἴο [ἢε ςἀρίδϊη οὗ βέγ, [1 δὲ ἃ τηδη 

ΠΟΥ σοσο ΟΘ ΟΥ ἴνγο Ἰοηρς ᾿ἴπθη βοῦγῃβ ΟΥ 
ϑῃϊτίβ, ἀπὰ οὐδοῦ ἴπεϑε ΠΕΥ διδὰ ϑοπιθίπιο5 ἃ 
ἴλγρο ϑῃανν οὐ σόῤδα. ΕἸηδη Ππδὰ οἠἱΐγ ἢἰ8 
ἰεδίμογη ρίγάϊα ἀπά δὶς ϑῃδορβδκίη Ἴᾶρε οὕ 
“ἐγ Δη[16.᾽" 

9. Το ἐῤὲ ἀἰπς “6π| μπίο δι». Α5. ΑἢδΌ 
Ββαά ϑβοιυρῃξ ἴο γγοβῖ Β]) 4 θη 6 ῥγο- 
ΡΒαβίθα ἴμ6 ἰοηρ; ἀγουρῆς (1 Κ. χυη!. το), 
δά ἃ5 6 Πδὰ πηρτγϑοποά Μ|ιοαδὴ ἤθη Π6 
ἰογεῖο! ἀ 15 σουηίης ἀδαῖι (ἰδ. χχὶ!. 27), 50 
ΑΒαζιδῇ ννὰ8 δηχίοιιβ ἴο 5612Ζ26 δπά ρυπίϑῃ [ἰ5 
ΚΠ γοαΐοῃεγ. 

βε “αἱ οα {δε Ἰοῤ 97 σπ δι Ἀδίμοσ, " οη 
[Π6 ἴορ οὗ 86 δ}}}"---“ εδε ἈΠῚΙ ψ ῇοτο 6 
Παὰ ργου! οι ϑιῦ τλεῖ [Π6 ΠηΕΘΘΕΏΡΕΓΒ 8 ργυ- 
ὈΔΌΪΥ πηοαπῖ. 

ἐρομ ηιᾶν 9 Οοά.] Οη πὸ ρῆγαβθ, “πδη οὗ 
σοί," 5.66 ποΐβ οἡ 1: Κὶ. χιϊ 1. ὙΠ ΠΟΓΘ ἰ5 10 
ἡςοά ἴο διιρροβο, ν ἢ 5οπια, παῖ [6 ςαρίδ᾽" 
5ράκΚα ἴποβς ννογάϑ ἰγοῃ σα! γ. Βοίἢ ἣἢς δηὰ 
ἢ15 τηδϑῖου 560Πὶ ἴο ἢδᾶυε ἴραγεά ΕἸ) ἢ. Αδαᾶ- 
ΖΑ ἰλ᾿5 ἴθᾶγ 15 ϑῆοννῃ ὈΥῪ 8 ϑοπάϊηρ ἃ ὈΟὰγ υἱ 
ΠΗ͂Υ 50] ἴογβ ἴο ἴακε ἃ πῃ ὶθ ιἱπαγπηθὰ ΤΏΩΣ ; 
ἴῃς οδρίαιπ᾽5, ὈῪ ἢἰ5 γοϑρθοῖξι! δά άγεθο, απὰ 
ὙΠ ΤΡΉΡΕΙΣ ἴο ἴῃς ργορδεῖ ἴο βιισγοηάεν δ᾽" 
56] ἢ 

10. 71εἰ γε εοριθ ἀοαυα ἤονη δεαυεη ἀπά 
εοπμνις.}] ϑόοὴθ Ῥγόροβθα ἴο ἰγδηϑίαῖο, “ ἤι6 
5.4}} σοπὶθ ἀοννῃ ἔγοπιὶ ἤδάνθη δηὰ σοηβαπΊο .᾽ἢ 
ὙΥὮΙΟἢ 15 ἴΠ6 τοπάσγιηρ οὐὗὨ τς ϑορίυαρίπί, 
Βυῖ τῆς τεοηάοτγίηρ οὗ (ἢς Αἰ δο: 3. Κ οΓα 
Βίοη 8 ργείοσγγοά ὉΥῪ ἴδε δεοῖ ΗἨεργαίϑῖβ ; 
δηά εἰξῃδν ἴπεῸὶ Δροϑίϊθοβ [απλθ5 δηά |ομη 
υηάογοὶ ΕἸ]4ἢ} ἴο ἢανὸ “εο»ι»απάρά ἤτο 
ἴο οοπὶς ἀοννη ἴτοπὶ πεάνεη ἢ" (1 υκὸ ᾿Χ, 54). 
Τῆς σμάᾶγρε οὗ στε ΠΥ τπαλς ἀραϊηϑῖ ἢΪπὶ οἡ 
(15 δοοουηΐ 845 75ῖ [δῖ ἀάουηῖ οὗ ουπάλ- 

ΤῊΣΡΒ 
:  λαὲ τοῶϑ 

ΓΔΏΠΟΙ οὗ πιλῃ τᾶς ἠφ ΜὮΪΟΝ σδπὶς ἐΐω ταν: 
Νρν Φ 

ἋΡ ἴο τηθδεῖ γοιι, δηά τοϊά γοῖι Πε8ε νιακῖ 



Υ. 11---τό,] ΤΠ. 

οὗ (οά, τῆεη ἰεῖ ἤγαε Ἴοοπὶα ἀοινη 
ἴτοηλὶ ἤεάνεη, ἀπά σοπϑιπλε ἴδε ἀπά 
τ(γ δῖῖγ. Απάτβεγε σᾶπὶς ἀοόνγῃ ἢτα 
ἔτοπι ἤεάνεη, δηά Ἴσοπβιπιεά πὶ ἀπά 
5 πῆγ. ' 

Ι: Αραΐῃ αἷϑο ἢς βεηξ υπῖο΄ Πἰπὶ 
ΔΠοῖΠογ σδρίδίη οὗ μγ ν ἢ ἢϊ5 ΠΗ͂. 
Απὰά ἢε δηβιγεγεα δηά ϑδίά ττηῖοὸ ἢ] ΠῚ, 
Ο πιᾶη οὗ (ὐοά, ἴπιι5 πδῖῃ τῆς Κίηρ 
8414, (οπηε ἀοννη αυίςκΙΚγ. 

12 Απὰ ΕἸ") ἢ δηβννεγεά δηὰ ἰά 
απῖο ἴῆσπὶ, [1 δὲ ἃ πηδη οἵ (σοα, ἰεῖ 
ἔτεα Τοηα ἀονγῃ ἔτοπι ἤδάνεη, δηά 
σοηδυπὶα ἴπε6 ἀπά τὴν πῆγ. Απά 
τς ἢτγε οἵ (ὐοά σαπις ἀονγη ἔγοπι ἢεδ- 
νεπη, δπᾶὰ οἼοηϑιπιοά ἢϊπὶ ἂπά ἢ 8 
δΑγ. 

12 ἴ Απά ἢε βεηΐ δρδὶπ ἃ Ἵδρίδίη 
οὔ τῆς τῆϊγά πΑῖγ νι 5 αῖγ. Απὰ 
τῆς τηϊγά σδρίδιη οὗ μῖγ νει υρ, ἀπά 

Ὀοη ΜϊοΝ πλλῖος [ἃ ποράξιϊ ἴο ςοηϑίον τῆς 
Ροϊηῖ δῖ ϑοπὶθ ἰεηρίῃ. Εἰγβῖ, {πεη, Βαϊ νι5 
ΕἸ] ἢ 5. πιοῖῖνο Σ Νοῖ, ςοδγίδι]υγ, ἴο συδν 
Βαῖγεά οΥ σδιι56 ραϊη---οῖ ὀνθη ἴο 5ᾶνθ ἢ! ΠΊ56 1 
ἔτοπι βυβογιηρ, Ὁγ ἣς αυἱΐα ΤΟΔ Ϊ ΘΧροϑαβ 
ΒΙΠΊ56 1} ἴο ἴῃς οῃδηόθ οὗ [ἴ 5ΠοΎΕΪ ἁἴεῦ 
(τεῦβε 15)---δυΐ ΘΙ ΠΊΡΙΥ͂ ἴο πιᾶκὸ ἃ 5,ρηδὶ 
ἐχδιρὶο, ἴο νυἱπάϊοαῖα Οοὐβ ποποὺῦ ἰπ ἃ 
βί ΓΙ ΚΙ Αγ. ΑΠδΖίδῃ ἢδά, 85 ἰΐ ννογθ, ᾿ς δα] 
Ἰεηροὰ [|επονδὴ ἴο ἃ {ταὶ οὗ ϑἰγοηρίμ ὉΥ͂ 
βοηάϊηῃρ 4 ὑαπά οὗ ΠΗ͂ΥΎ ἴο γγεϑθῖ οπὲ 
τηδηῆ. ΗἊς ταδὶ πᾶν (πουρῃῖ παῖ, (ΒουΡἢ 
ΕἸ δῆ, Ὀδσαυθδε οὗὁἨ ἢἰβ πηϊγδουϊοι5 ρμιῆϑ, 
οουϊά ποῖ Ὀ6 ἴλκοη ΟΥ̓ ἃ ἔἕδνν πιοῃ, ἃ ραπὰ οὗ 
ΒΗ͂Υ σουἹά ονεγρονοῦ πη. (ΟΠΘΘα ΘΠ, 
Οοά ννᾶ5 Ἑμδιϊθηροὰ ἴο σον Ηἰ5 πιρῆΐ. 
ὕὕπάον ϑυςῇ οἰγουπηοίδησος, 5 Ε] 4} ἴο 
γ]6] ἃ ἰΔπλοὶγ ὃ ΟΥ̓́νν 85 ἢ ἴο νἱπάϊοδϊα [ὁ βονδῃ } 
ἰπολσπαῖς Ν δάοπι, υὑπάθσγ βι τ αἰγουπη- 
βίδηςοϑ, ἕοιιπαὰ ἃ νγΑΥ ἴο ΓΘσΟΠς1]6 ΤΠΘΓΟΥ ΜῈ 
{ΠἸΠ, [ῆς νἱηάςδίϊοη οὗ Οὐ 5 μβοπουγ ἢ [Π6 
υἰπηοσῖ ἰδ ουτθ55 ἴοσ ογτίη Σ πλοπ, ΔηἋ ννἤθη 
ῬΟΙΞΟΠ5 Ο4Π|6 ἴο ἀγγοϑὶ Ηἰπιὶ ἴῃ “ἃ Ὀαπά, νυ ἢ 
δϑγογάβ δΔηὰ βἴαδνος," πισγεὶν ὈΥ τῆς ἀννὸ οὗ ἢ]5 
ῬΥόβΘΠΟ6 50 βῖγυςκ {Ποπὶ {πᾶ ΤΠΕΥ͂ “ ννοηΐ Ῥδοκ 
8η6 (}} ἴο ἴπ6 στουπα " (1οδπ χνιὶ. 6). ΕἸ] 4ἢ, 
ΠΝ ησ ὑπ άογ [Π6 Θατ] ΟΓ σονοπαηΐῖ, ννᾶ5 παῖυ δ! ἰῦῦ 
655 τεπάθυ. Βιυϊΐ τ} 15, 11 πλυδὲ ὃς δὐπγοα, 15 ποῖ 
41}. [πη ΕἸ] 4 ἢ (ἢς 5σρί γι οὔτ 6 ἰᾶνν ννᾶ5 επιδοάϊοὰ 
ἴῃ 1ἴ5 11 θανεῖν. Ονοῦ βοπὶὸ ργορῃεῖβ ἴῃ6 
ζοπλη ϑεσοηα ᾿ονεπδηΐ 56 6Π15 ἴῃ 50ΠΊ6 βογί 
ἴο Ρῥτγοϊεςξ [15 βΒῃδάουυ. [ἰ ἰ5 οἴμογν 5 ἢ 
ΕἸηΔῃ. ΗἸ58 2648] 15 ἤδῦος ; ἢς ἰ5 ποῖ βΒῃοοκοὰ 
Ὁγ Ὀϊοοά ; ἢ6 Πᾶ5 ἢο βοΐηθβϑ πὰ πὸ τεϊοηῖ- 
ἵπζ. [16 νναγηὶπρ δ Ηογεῦ μΒδά [86 πηθδῃ- 
ἴῃς ὮΙ ἢ νγὸ ἢλγὸ συρροβοὰ (566 ποῖθ οἡ 1: Κ. 
Χῖχ, 12), ἢ6 ἀἰὰ ποῖ ῬογπιαποπίΥ ργοῆξ ὈΥ 1, 
Ἦς οοπενυοὰ τς υποοπηρτ δῆς ἀΥΘΏγΟΥ 

ΚΙΝΟΘ. Ἱ. 

σάπια δηά ἴ(6]] οἡ ἢϊς Κπδδβ δοίογα ΤΉ ςοὶ 
ΕἸηαῆ, δηά δεβϑουρῆς Πϊπὶ, ἀπά ϑκαἱά 
υπῖο ἢϊπι, Ο πηδη οὗ (σοά, [ ρτᾶγ ἴῆες, 
ες πιῦ 16, ἀπά τῆς ]1ξ οὔ τμ68ε ΠΑ͂γ 
τ βεγνδηῖβ, δε ργεσίουβ ἴῃ (ΠΥ͂ 
βῖσῃϊ, 

14 Βεῇο]ά, ἴἢεγε σάπια ἤτγε ἀονψῃ 
ἴτοπηὶ ἤδάνοη, ἀπά δυγηῖ ὑΡ ἴῃς ἴννο 
σαρίδίης οὗ τῆς ἰογπιεσ ἢῆῚε8. νν ἢ 
{πεῖν ΠΕΙῈ5 : τῃδγείογα [εξ ΤΥ ΠΠ πον 
δ6 ργδσίουβ ἰῃ ΤῊΥ 5ἰρῆζ. 

Ις Απά τε δπρεὶ οὔ τῆς ΟᾺ Ὁ 84, ά 
υηἴο ΕἸ] 4, (ὧο ἀονση νχῖ ἢ Πΐπι: ὃς 
ποῖ αἰγαϊὰ οἵ ἢϊπι. Απά ἢε ἅγοβε, δηὰ 
ννεπῖ ἀονγπ ψνἢ Πϊπὶ υπῖο τῃ6 Κίηρ. 

16 Απά ἢε 5414 υπῖο ἢϊπι, Τἢιυ8 
βαἢ τῆς ΓΠΟΚΡ, Εογδβϑπιυς ἢ 85 ἴποι 
᾿μαβῖ 586 ηξ ΠλΘΘΘΘΏρΡΘΓΒ ἴο δηαυτε οὗ 
ΒΔα]-Ζεδιῦ τῆς ροά οἵ Εκτοη, ἐς 2 
ποῖ δδοδιιβα {εγ ἰς πὸ (οά ἰπ [ϑγδοὶ 

οὔ βίη, ἴῆ6 νυ ]οϊάοσ οὗ [6 ἴοτγγοῦς οὐ ἴῃς 1 ογά, 
Βυςἢ ΘΟΧΔΟΙΪΥ 845 ἢθ ᾿δὰ ϑῆοννῃ δι πιϑεὶῦ αἵ 
Οαγπιο. Ηδ 18, σοπϑοαἜΠΕΥ, πὸ ραϊζοττ ἴον 
ΕΟ γιδίίδη τθη (566 1υΚο ἰχ. 55); διιῖ ἢὶ5 
σμαγδοῖου 15 τ 6 ρογίοσϊοη οὗ [6 ρυγοὶν Ἰορ αὶ 
ἴγρε. Νὸ ἴγιιε ΟΠ τ ϑζίδη δῆ Ρεηϊοςοβῖ ννου]ά 
πᾶν ἀἄοης ννβαῖ ἣς εἐἰὰ πον. Βιιϊ ψνῆδῖ Π6 
ἀϊά, ννβοπ 6 αἰά [ἴ, ννὰ5 ποῖ 5ἰηξι!. [11 ννὰ5 
δυζ ὀχοςυξίηρ 5ἰσιςῖΐ, σίογῃ 0. 5Έ1ς6. 

ἐδεῦε εαγηθ ἄἰοτυη ἥγε τονε δεσυςπ. ἘΕἸΠΔῊ 
σουϊὰ ΟἿΪΥ 49κ ἴαῖ ἤγο σοι [4]]---ὀὋὸοοά 
τοδὰθ ἴξ [4}}; δπὰ, ΌΥ 80 ἀοίηρ, Ὀοῖῃ νἱπα]- 
οδῖοά Ηἰ5 οὐὐῖ δοποιῖι, δπὰ Ἰυδιποὰ [ἢς 
Ῥγάγογ οὗ Η!5 ρσγορῇδεῖ. 

18. “4π4 δὲ “επί ἀσαὶπ. ΑΔ Ζ δ᾽} 5 ρεγίηδ- 
ΕἸΤΥ 5 ΝΟΥ τεηδγκδῦϊε. ΓΈΥΠΑρ5 ν᾽ 6 τΑΥ ἴγδο6 
1η ἢϊ5 σοπάμςξ ποῖ 50 πλιςῖ παΐυγαὶ σα θογη- 
1055 ἃ5 ἴῃ ρεζιδησο δηκ ρεγνούβεηθθβ οὗ δῇ 
ἰηνα}4---βοάπιἀάση, δηὰ μορεΐεθθ οὗ ἃ συγ. 

ΜῊ οΝ δίς ἔπε. Νοῖ δ5 ἃ ψΟυβῃρρογ, δυϊ 
85 ἃ 5:10 0]]4πἴ, 

ἐκέ γ»} ἐ 75 δὲ ῥγεείοι.. "ΝΙ5 15 ἃ ΓΆΓΘ ῬὮΓΔΞΘ, 
[1 ϑθεπη5 ἴο ΟΟΟῸΓ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΥῸ (γΈΓϑθσ 13, 14}, 
ἃπὰ ἴῃ 1 8. ΧΧΥ͂. 21. ὍΤὴδ ρἤγαβα 15 ΘΧΔΟΙΥ͂ 
1ῃ6 σοηγοῦθε οὗ οὐ σοϊησηοη ἐχργοϑϑίοη “ἴο 
Βοϊά Ἰιΐδ οὐεαρ." 

15. “π4 δὲ ἀπρεί οΥ ἐδὲ Ζογά «αἱα ὠπίο 
Εἰ αρ. ἈἈδῖδοσ, “πη δῆρεὶ," Ὧ58 ἰῇ γοῦϑθ 3. 

16. " ἐὶ ποὲ δειαινε ἐδέγεέ ἐξ πὸ Οοά ἐπ 
1ιγατ[ ἢ 1.6. “Ὗς ἴἴ ποῖ ἀοῃοδ ἰῃ ογάοσ ἴο 
δἤῇοιν ἴῃδῖ ἴΠ6’ς 15 πο Οὐοά ἴῃ ἰϑσδεὶ "}" ψνς 
ποῖ 115 ἱπίεπάςά, ΟΥ δ ἰϑαϑῖ πεςθϑϑαγὶ γ᾽ 1πὶ- 
Ρ ἰοα, ἴῃ ἴῃς τῆθϑϑαρε ἡ (366 ποῖθ οὔ νοσϑο 1.) 

ἐδεγοζογε.)} ΑΔ5 ἃ Ῥυπιβῃγηθηῖ ἴοσ [ἢ]5 ᾿πϑι] 
ἴο [μονδῇ, ᾿ 

Β42 



11. ΚΙΝΟΞΒ. 1. 1. 

ἴο Θη4Όγα οὔ ἢ 5 νγογὰ ὃ ἐπεγείΐογε ἴποιι 
8ῃ[τ ποῖ σοπις ἀοννῃ Οἱ τῆλ: θεά οἡ 
ὙΠ ἢ τῆου ἀτῖ ροηθ ἀρ, δυῖ 58}ια]ῖ 
δΌΓΕΪΥ αἰς. 

17 ἴο ἢς αἰεἀά δοςογάϊησ το τῇς 
ννοτά οἵ τῆς ΟΡ ψῃϊοἢ ΕἸ ἢ μά 
ϑρώόκεη. ἀπά Ϊεπογαπὶ τεϊρῃεά ἴῃ 
ἢϊ5 βἴεδά ἴῃ (ἢς βεσοπά γεᾶγ οὗ ]Ϊε- 
Πογαπὶ τῆς βοη οὗ [επόβῃαρῇδῖ Κίηρ οὗ 
7υάδλῃ ; Βεςδιβε με μδά πο βοπ. 

18 Νον τῖδε τεβῖ οἔ ἴῃς δεῖβ οὗ 
ΑΠαζίδῃ ν πιο ἢ αἱά, ἄγε ἴεν ποῖ 
υττῖεη ἴῃ ἴΠς θοοΚ οὗ τῆς σὨγοη!ο 68 
οἵ τῆε Κίηρϑβ οὗ [5γδεὶ 

[ν. χ7---ἃ. 

ΟΗΑΡΤΈΚΊΠΙ. 
: Εἰ αλ, ἐαζίρρ ἀξ ῥεανό οὐ Είξλα, τοὴϊά Δὲ 
παρ αἰὐυταρίά )ογάαη, 9. ἀνά, σγαρβίρρ᾽ 
Εἰμλα ἀξ γερμεί, ἐξ ἑαζέρ τῷ ὃν α Μῶν 
“δαγίοί ἑμίο ἀεαυέμ. 12 Φἰδάα, αἰνϊαέρρ 
γα» τοίὰ Εἰ αλ᾽ε πεαρεΐξ, ἐς ἀσεξηοτοίεάρεά 
ἀὲς σπεζέσεονῦ. τό 72ὲ )ομην Κγοῤλείς, λαγαδ 
οὐίαίρμῆν ἐεανε ἐρ “εξ δ ἔγαλ, ερμία νιοί πα 
ἀξππι τὸ Φίσλα τοὐλ ταῦ ἀξαίοίά ἐλε τγ:- 
τυλοίκεονες τυαίδγς, 23. Βέαγ» ἀδξείγον {ἀξ οἀέζ- 
γεν» ἐἀαέ πιρεζεα Ξ 5 λα. 

ΝῺ [τ ᾿ςᾶπιε ἴο ρ885, ψῇδη τῆς 
ΓΚ ψνου]ὰ τακε τρ ΕἸ] ἢ ἰπῖο 

μεᾶνεη ὈῪ ἃ ψῃὶϊηννίπά, ταὶ ΕἸ] 4ἢ 
νέηῖ ψν ἢ ἘἸΙ5ηα ποπὶ (ΟἸ]ραὶ. 

2 Απάὰ ΕἸ ἢ 84:4 υπίο ΕἸ15ῃ8, 

"17. “πᾶ εβογαηι γείφπεά. Ιτ 8 ῥχο- 
δαῦϊ]ς ἴ[ῃαἴ 4 ννοτά πιεδηίης ""ἢἷ5. Ὀγχοῖπον ἢ 
ἢὰ5 ἴδιθη οὐδ Ποῖ Ὀεΐννεση “[6ῃοόγάγῃ 
δηὰ “ γεϊρῃεά," ὉΥ πε σοί θβϑηθθβ οὗ ἃ 
σΟΡγίϑί, Οἰμογνγῖβε ἴῃς εἶδι:56, “ Ὀδοδυθο ἢ 
μαὰ πο 50η;,᾽ 15 υπϊηῖς}}} 1016. 

ἐπ ἐδὲ “φεονα γεαγ 977 εδογανι “οπ οΥ᾽ εῤο- 
σδαῤῥα!.) ᾿ΤῊΘ 5: ΠΊΠΑΥΕΥ οὐὁἨ παπιεβ ἴῃ [μι ἔνγο 
ΤΟΥ Ϊ Βοι565 οὗἉ 1[5γ26] δηὰ [δὴ δὲ 115 {ἰπηθ, 
δηά δἱ πο οἵδει, βθεπη8 ἴο Ὀ6 (6 σοηδϑαϊιθηοα 
οἵ (Π6 ο]οϑα [165 νυ Ιοἢ ΤΌΥ πος υπιῖοὰ της ἵντο 
Τεϊρπίπρ ἔπ ]165, πα 15 ννῈ}} ποῖοα ἀπιοηρ ἴῃ 6 
“ μηάεκίρηοα σοἰποϊάεηςε5᾽ οἵ ἴῃς ΟἹὰ Τεϑῖδ- 
τλεηῖ. (ὅεε Βιἰυπῖ, “τ πηά. (οίπςο., 11. ὃ 1ο, 
Ῥ. 199.) ὙΠὸ δοοοβϑῖίοη οὐ ἴῃς [ϑ5γδοὶ ἴα 
]ομογαπὶ 'ἴπ ἴῃς ϑεοοπα γοαγ οὗ ἴῃ6 [ἐν 15} 
Κις οἵ ἴῃ6 βαπιὸ ΠδπΊΘ ἰπνοῖϊνοβ σοπλα αἰ ἢ- 
συγ. [ἢ «ἢ. Μ. 1 νῈ ἅγ τοϊὰ τπαῖ δ6 
ἀβοθηάοα 16 τἤγοηπε ἰὴ {πε εἰρ δῖοοπι γοαῦ οὗ 
7εΠοϑμαρηδί ; δπεὶ {Π15 ἀργϑὸβ ἢ ργονῖοιϑ 
βδἰδίεπηθηῖβ 85 ἴο ἴΠ 6 δοσεϑϑίοῃ οὗ [Ὁ ποβμαρμδῖ 
αηά {πὸ ἰεηρῖῃ οὗἉ μῖ5 τοῖρη. Ῥογῆαρβ [Ἂῃο- 
ΤΑΙ οὗ [πάλῃ τεςοϊνε ἴΠ6 σογδὶ {Π|6 ἔγοπι ἢ18 
(ΔΊΠΟΓ 85 ΘΑΓΙΥ ἃ5 ἢἰ5 δῖ Πεσ᾿5 βἰχίεθητῃ ὙΘΔΥ, 
Ὑῃοη ἢε ννᾶ5 ἅδοιΐϊζ ἴο Ἰοίὶη ΑΠδὺ δρδϊπϑὶ 16 
δΥΓΙΔΏ5; ἴΠπ6 βᾶπιε Ὑϑδγ τι ρῃϊ πο η δ6 οΔ]16ἀ 
ΕἸἴΠΕΓ (86 εἰρμίεεητῃ οὗ [Ἐβοβδδρμδὲ οὐ [ῃ6 
δεςοηά οἵ [Ἐοσδπη, 

ΟΗΑΡ. 1. 1. “πῶ “ εαριε 1ο )α.: τυδὲπ 
ἐδε 1ιογά «υουά ἐαάε ρ Εἰ αΡ. ὙΠΟΥΟ ἅτ 
ΓΟΔΘΟΠ5 [ῸΓ δα] ονίης παῖ ἴῃς ἐνρηῖς οὗ 1815 
σδαρῖογ ἅγα γαϊαῖθα ουἱ οὗ {πεῖν ςΠγοποϊορίςδὶ 
ογάοσ. ΕἸ) 8 ἰγαηϑίδϊίοη αἀἰὰ ποῖ ἴδϊκο 
Ρίδος Ε]] δῇον (86 δοςεββίοη οὐ [6 ῃοταπὶ ἰῃ 
ἰυάδῃ (2 ΟἸἘγ. ΧΧ]. 12}, ψΒΙΟἢ ννὰ5 ποῖ τ|}} 
ἴῃς Δ γεαῦ οὗ [Θῃοσγδπὶ οὗ ἰϑγδεὶ (2 Κ.. υἱῖϊ. 
16). [ἴ νουἹά δθὸπὶ παῖ ἴπ6 νοῦ οὗ 
Κιηρδ, πανίηρ σοποϊυἀδὰ ἢἰ5. ποῖίςο5. οὗ τὴ6 
τ ηἰδίγυ οὗ ΕἸ) 4 ἢ 1η ςἢ. 1., ἀπά Ὀοῖηκ ἀθουΐῖ ἴο 
Ῥᾶ55 ἰπ οἷ. ἢϊ. ἴο {π6 πλὶπἰϑῖσΥ οὔ ΕἸ 5}α, 
τπουρῆς 1 θεϑί ἴο ᾿πδοσί δὲ 1Πϊ5 ροῖ"ΐ ἴῃς ἤμδὶ 
δεθηε οὗ δ}:14}}΄5 ἴω, του ἢ ἴτ ἀϊά ποῖ οσσυΣ 
111 ϑθνογαὶ γεδυϑ ἰαῖοσ, 

ΕἸδα «υεπὲ «οἱἱδ Εἰμιϑα.1 Ἑτοπὶ 186 {ἰπ|6 
οὗἩἨ δι5 ς8}} ΕἸΙ5!α ννῶβ ΟΓΑΪΏΔΓΙΙΪΥ ---- [ΠΟῸΡᾺ 
ποῖ, 1 νου] 5εεπὶ, σοηϑίδπηγ-- ἴῃ δεϊεπά- 
ἅποαθ οη ΕἸύδη. Ης “ πγίηϊξίογθά ἴο ἢἰπι" (1 
Κ, χίχ. 21) ἀπά “ρουγοά νυδῖοσ. οῃ ἢ βδηάϑβ ᾿ 
(2 Κι Ππς χα}; Δ δ. ἢ6 Ρεγξογγγθα ἔοσ ἢἰΐπιὶ 81] 
ἴμοβε οβῆσεβ οὗ Κίπάμεθβ νη ϊοἢ ἃ ϑὸπ τηϊρδῖ 
δδνα Ρεγίοστηςα ἔογ δὴ δρεὰ ἔβῖ δου. 
»δονι Οἰἶσα! ὍΒε ΟἿ] Βεγὸ τῃηοπῆοηεά, 

ἔτοπι ψΏ ἢ (ἢ 6 ἔννο Ῥγορῃοῖβ “ νγεηΐ δοθυπ 
ἴο Βεῖβεϊ, σδπποῖ ρβοββιθὶῦ 6 ἴῃς ρίδςβ ἰῃ {π6 
]ογάδη νδ]]ευ, ᾿δεῖνγθεπ [ἢς σῖνοσ ἀπά [εγίςδο, 
γΏΕτΕ [οϑυδ δεῖ ὉΡ ἴῃς ἰννοῖνα ϑδἴοπεβϑ 
([οϑ. ἵν. 20), ἴοσ ἤοπὶ τμῖς ἴῃς δϑοοηΐ ἴο 
Βεῖμεὶ ννουἹὰ πᾶν θθθη ὙΈγΥ ςοηβιἀογαῦϊο. 
[1 ταυδὲ θὲ βδουριξ ἴῃ τῆς Ἔμηι ἙΠΟΌΠΙΓΥ οὗ 
Ἐρῆγαιπι, δηὰ δὲ ἃ δἰρθοῦ οἰοναϊίοη ἴμδη 
Βεῖδε! [156], νυ μῖς ἢ ἰ5 ἰῃ τμ6 τηουπίαϊη τορίοη, 
ΘΌΘΙ ἃ ρΡοϑβιζίοη θείοησβ ἴο ἴῃ6 τηοάργῃ υή - 
ἡἰεδ, οα ἴῃς ΜΙ απ δεΐννεεη Νδθίους ἀπά 
Βεϊτη (Βεῖδε]), ἀθουϊς εἰρηϊ δπὰ ἃ δι τηῖ]δς 
ἔγοπι ἴῃ ἰαίξεγ; δηά 1ῃϊ5 ρίδοθ ἰ5 τπογοίογε 
ΠΟΥ ΟΟΙΏΓΠΊΟΠΪΥ ϑιυρροβθοὰ ἴο δε τῇς ΟἿραὶ 
μετ πηϑηϊοπθά. δος τοναγάὰ ἰξ ἂ5 ἴθ 
ΟΥΙΠΑΤΥ τεβίάεποθ οὗ ΕἸϊ5ι8. (ὅ8ες δοεΐονν, 
ς“Ἀ. ἱν. 28.) 

2. Εἰϊαδ “αἰά ὠπῖο Εἰεόα, Ταγν) δεγεῖ 
ΕἸ})4 5. πιοῖϊνε ἴῃ πιακίηρ 15 τεχυοϑὶ ἴα ποῖ 
οἰεατ. [{ ννου]ά 5εεπὶ ἔμ 6 Κηθνν ὉΥ δ5ρθ- 
οἶδ] τενεϊδίίοῃ νυν δῖ ννᾶ8 σοίηρ ἴο ἤδρρθῆ ἴο 
πὶ. (586 σεῦβεβ 9 ἀπά το) Ῥεγῆδρβ ἢ 
πουρηΐ ἰῃαϊ 50 δυνι! δηὰ βδογοὰ ἃ βεθπθ 5 
ὑμαῖ νηὶ ἢ ἢ ννᾶ5 ἰθὰ ἴο Ὄχρεςοῖ, 5βῃουϊά δὲ 
Κορὶ 85 βοογοῖ ἃ5 ροϑβϑιδ]θ. 

ἐῤδε Γογά δα! “ἐπὶ νις ο Βείδεί. ἘΠΠι]ΔῊ τηδῦ 
μᾶνα Ὀδθῃ ἀἰγεςῖοά ἴο Βεῖμοὶ, θθολυβο οὐ (Π6 
Κ0ΠΟΟΪ οὗ ἴμε Ῥτορ ιεῖβ" ἴΒογο, τπδὲ τῆς βἰψῃξ 
οὗ Ἀ1π|--- ἰῇ ποῖ ἢ ννογάϑ -- τηίμβῃϊ σοπϑοῖθ δπά 
δποουγαῖς ἴῆετῃ δοίοτε ΤΠ ΠΟῪ Ἰοβὶ Πἰπὶ ἴοσ ουογ. 

αι ἐδεὲ ΓΚογά ἐυεὶδ ἀπά αἍ ἐδγ «οιί {{υ.:5 1 
ΤἼΙ5 ἀουθδ]ς οαἴῃ, νυϊςἢ ΕἸ15Π4 ἴπγθο τἰπιος 
γοροαῖβ (566 γΈγβεβ 4 δηὰ 6), 18 ΨΕΙΤΥ ΓῸ- 
ταλγκδῦϊθε. Τὴ ἴννο οἰδιυυδέβ οὗ [ἴ σε βερᾶ- 



ν. 3-8.]} 

Τ ἤεγα, 1 ργὰν ἴδεε; ἔογ {πε 
ΤΕ Βδῖῃ βεηῖ ᾿: μὰ Βεῖἢ-εἰ. Αμπά 
ΕἸΙιβῆα 844 ὠμίο ψϊπι, Αε τὰς ΓᾺΡ 
Ἰνεῖῃ, ἀπά ἂς τὰ 8οὺ] Ἰίνειῃ, 1 νἹ}} 
ποῖ ἰεᾶνα ἴΠε6. 80 τῆεὺ ψεηῖ ἀονγῃ 
ἴο Βειἢ-εὶ, 

2 Απά τῆε 8ο0η8 οὗ {πε ρῥγορῇδῖβ 
τηλι τὐεγε αἵ Βειἢ-εἰ σαπὶς ἔοπτῃ ἴο 
ΕἸΙ5ἢ4, δηά 94:14 πηῖο ἢϊπι, Καὶ πονγεϑῖ 
του τῆαῖ τπεῈ ΓΟΚῸ νν}]} τακα ἀννᾶν 
ΤΥ τπλϑῖεγ ἔτοπι τὴν μεδά τὸ ἀδυ 
Ἀπά ἢς 414, Ὑελ, 1 Κπονν 2; Βοϊά 
γε γοὺγ ρεᾶςα. 

4 Απά ΕἸ] 4ἢ 5ἰά υπῖο Πίπι, Ε]15ῃ8, 
ΤΆΓΓΥ μαγα, 1 ργὰγ ἴῃεε ; ἔογ τῆς ΓΟΚΡ 
ἢδῖῃ βεηΐ π16ὲ ἴο Ἰξηομο, Απά Βα 9αἱά, 
4: τῆς ΠΟ ἰίνεῖῃ, δηά ἂς ΤΥ 50] 
᾿νε, 1 ΜΠ] ποῖ ἰεανα τες. ὅ8ο 
ΠΟΥ σάπια ἴο [ετςῆο. 

11. ΚΙΝάα5. 1. 

ς Απά τε 5οη8 οὗ ἴδε ρῥγορβεῖβ 
ἴπδῖ τύεγέ αἵ Ϊεγίομο σδπιε ἴο Ε]15}8, 
δΔῃά 5414 πο ἴηι, Κα πΠονγεβῖ που τηδῖ 
[6 ΓΟΚΡ ΜΜ}}] τὰκ ἄννδύ τῇγ πγαβϑῖεγ 
ἔἴτοπι τῆὴγ πελά ἴο ἀλγὴὺ Απά ἢς 
δηβίνεγεα, Ὑε8, 1 ἵηον ἐΐ; Πο]ὰ γε 
γοιιγ ρβᾶςα. 

6 Απὰά ΕἸ Π]Δἢ 5414 υπῖο Ὠἰπι, ΤΓΆΓΓΥ, 
Ιργδὺ ἴδες, ποτε; ἕογ [ες ΠΟῸΚῸ ἤδίἢ 
βεηἴ πι|ὲ ἴο Ϊογτάδῃ. Απά ἢε 5414, Μ᾽ 
τε ΓῸΚΡ ἰἰνεῖ, ἂἀπὰά δ τὴγ ευυὶ 
Ἰίνεῖῃ, 1 ψ}}}] ποῖ ἰεανε τες. Απά 
ἴΠεγ νο ννεηῖ οῃ. 

7 Αμὰά ΒΗΑ͂Υ πιεη οὗ {πε 8οη8 οἵ τῇς 
Ρτορεῖβ νεηῖ, Δη4 βἴοοά ἴτο νὶενν δίαγ ' Ἠδδ, ἐν 

“ἰράέ, οἵ, 
[424 

8 Απά ΕἸ] 4} τοοῖκ ἢΐβ πχαπτὶς, δηὰ καύμό 
οἵ: δηά {ῆ6γ ἴννο βιοοά ὃγ Ϊογάδη. 

νΓΔρροά 21 τοροῖῃογ, ἀπά βπιοῖα τῆς 
ννδίεγβ, ἀπά τῆῇδΥ ννεγα ἀϊνί ἀεά ΠΙΓΠΟΓ 

Γαῖε} γ υϑοὰ ἢ δοπὶο ἔγεαυσηςῦ (8.6 [υἀ, 
ΥἸ. το; ἈΚ "0 13; 1 8. 1. 26; χίν, 39; 
ΧΥΪ. 55: ΧΙχ. 6: Χχ. 21: 2 9. ἰΥ̓. 9; ΧΙ. 11: 
ἄτς.), Ὀυΐ 1 15 σοτηραγαίνοὶυ ϑοϊάοπὶ [Πδ ΒΟΥ 
ἃς υηϊϊςξά. (866 1 8. ΧΧ. 1; Χχν. 26: 2 
Κ. ιν. 30.) 

αὐεπ! ἀοτυη.] ϑ8ες ποῖδ οὔ ὑεῖβε 1ἱ.Ἅ 

8. ΤΡὲ “ὁπ: 97 ἐδε ῥγοῤῥε..] ὅ8ες τοῖς οἢ 
1 ΒΚ. χχ. 1ς. 

εασις γδ ἰο Εἰμδα [1 ἀοοβ ποῖ ἄρρϑᾶγ 
{Παἴ Δην ᾿πϊογοθδησε οὗ βδρθοςοῇ ἴοοκ ρίδος θ6- 
ἔινόση “1ῃς 5οῃϑ οὗ ἴ[ῃ6 Ῥσορῃοῖβ," απά ΕἸ )4ἢ. 
νε ΠΊΔΥ βίρροϑθς ἰΠαῖ ΕἸ 4 ἢ ννᾶ5 ἴοο πιυςἢ 
οςσυριοὰ νὰ Πεδάνθη]ν τποιρηΐβ, ἴοο ἀςθερὶῦ 
νυγδρῖ ἴη σοτηπιαπηίοη νυ ἢ ἢϊ5 Οοά, ἴο δά ἀγεβ5 
ΔΏΥ ἐχῃοτγίδίοη ἴο ἴΠ6 βεποίαγθ. Ῥεγῆδρδ ἢ6 
δοΆΓΟεὶν ποίϊσϑα ΓΠΟΙΓ Ὀγοϑθηςα. 

ἐξέ Δογά αὐ ἰαζε ατυὰῦ ἐδ γὺ »ηιαςίε. 
ΟἸεατγ, ἱπάοροπάθης γενοϊαϊίοπβ ἢαὰ Ὀδθη 
πιδήάθς ἴο ἴδε ἵἴννο “ βοῆοο β᾽ δἱ Βεῖῃεὶ δηά 
ΘΠ ΒΟ, δηὰ «ἷϑο ἴο ΕἸ] 15, νυ ἢ τγοϑροςῖ ἴο 
"ἸΠ) ἢ 5. σοιΐης τοπιονᾶὶ, νυ ἢ ΠΟΥ Κπον 

γγΔ5 ἴο ἴᾶκα ρίδος ἴπδῖ ἀἄδυγ. Βυῖ ἴἴ 15. ποῖ 
οἶεαγ ἴπδῖ ἔνθ ΕἸΙϑθα Κπὸνν ἢ]5 πλᾶϑῖοῦ ννᾶβ 
ἴο ὃς “ τγδηϑβἰδλίοά,; 

2 γονε ἐδρ δεαδ.} 1.2. ἔγοτῃα Ἦϊ5 ροϑιοὴ 85 
ἴοᾶσῃοῦ δπὰ πηλοῖογ, ὙΠῸ ἴθᾶςσῇοῦ δῖ Οὐ δῇ 
εἰεναϊοα 5οδῖ, 50 1ηδὲ ἢ]5 ἔδεῖϊ ννόσγὸ Ἰονοὶ νν ἢ 
ἣν μιολάϑ οὗ ἢΪ5 ρυρι]ῖδ. ((οπιραγςε Αςῖϑ χχί!. 
1. 

δοίά γε γον βεαερ.ῇ Ὑτδῖ 15, “" Ξ4Υ ποίησ 
----ΟὀἸ6δζυγ υ5 ποῖ. ΤὨδ πιδίϊεσ 18 ἴοο βδογοά 
ἴογ ννογἄβ. 1 Κηονν, 88 νγ6}} ἃ35 γοι, ἰδαῖ 1 
τι ἴο ἰοϑα ΠΛΥ͂ πιασῖοῦ ἰο-ἀΔγ." 

4, δὲ 7ογά ῥαϊῥ επί »ο ἰο “εγίεροι 
Ἐσοπὶ Βεῖ οὶ] ΕἸ} 185 δεηΐ ἴο ἀποίδεσ ρίδεθ 

Βδίδογ “το ἐῤὲ Ϊογάδη. 

γεγο ἴδοΓα νν45 ἃ “ δοῦῆοοὶ οὗ {πε ὑσορδβοίβ "- 
]ετῖςΒο, ἴῃ (ἢ6 νοῦ οὗ ἴπ6 [ογάδη, δδουΐ 
124 πη} 65 ἔγοπι Βεῖῃεὶ. Ηδστγτο ἴῃς βεῆοοὶ νγᾶβ 
ποῖ ΟΠΪΥ ἴο δὲ εὐϊβεά ὈΥ [δὲ οἰρδί σἔίμο στοδλῖ 
Ῥγορδεῖ, δυῖ ννᾶ8 δοΐυ δι ἔγομι 4 ἀϊβίδπος ἴο 
νἸΠ655 ἢ15 ἀϑοεηδίοη. (866 δοῖονν, γεγϑο 7.) 

6. 12ὲ 1ογά ῥαΐδ “πὸ γιὸ ἰὸ ϑάορι 
Α5 υϑ04], [86 ννΟΥ 

δδ5 ἴπῸ διτοϊο. 

7. Εν γνιὲπ οΥ᾽ ἐδὲ σοῦ Κ᾽ ἐῤὲ ῥγοῤῥεμ ἢ 
Ὗνε 9566 ΟΥ̓ (15 ον ἴᾶγρε ὑνεσο ἴῆ6 ῥγὸ- 
ῬΒΘΌοΔΙ βομοοΐβ. [1 15 ἱπιρ]οἀ {παΐ ἴῃ 6 “ ΒΗ͂γ ᾽ 
ΘΓ ΟἿΪΥ ἃ δογίοη οὗ ἴῃε βοῇοοὶ οὗ [ογίςδο. 

“ἰοοαΐ ὁ οἱδαυ.] Ιἴ ἰ5 ἃ Γοαϑοηδθϊο οοη]θςίυγο 
1πδῖ 16 ϑοπβ οὗ ἴΠ6 ρυορμεῖβ δοοδηάθά [ἢ 
δυγυρί περ 5 Ὀεἢἰπα ἴτε ἴοννπ, ννῆεηςε ΠΟΥ 
ψΟυΪ ἃ ςσοπιπιδηὰ ἃ νἱοῖν οὐὗὁἨἁ 16 ννῆο]ο σουγϑα 
οὗ ἴῃς Γῖνοῦ δπὰ οὗ [ἢς ορροβιῖε Ῥδπκ ἔου ΤΔΠΥ͂ 
ΤᾺ 1168. 

ἐδὲν ἰαυο «ἰοοά ὃν ογ΄ ἀαπ.ἢ ἘΥ ἴδε {ἰπὶ6 ἴδ 
[86 “ ΠΗ͂Υ πιοη" γνθα δῖ ἴῃς ρίδος ννῇοτο 
ΠΟΥ ἱπιοηάοα ἴο 5ἴαϊϊοπ 1τποπιβοῖνοβ, ΕἸ) ἢ 
δηὰ ΕἸ15η4 παὰ τοδοπῃοὰ ἴῃς Ιογτάδῃ. ὙΤΉΈς 
πολῦοϑὶ Ὀεπὰ οὔ ἴῃς γίνου 15 δῦοιυϊ ἔνε ταῖ]68, 
ΟΥ̓ ΤΑΠΟΓ ΠΊΟΓΟ, ἔγοπι ἴἰπ  5ἴα οὗ [εγὶςδο. 

8. Εἰ αθ Ἰοοῖ δῇ: »ιαπέίε απά «υγαρδεά ἐ 
ἐοχεῖδεγ.) ΔΊΟΥ “τοϊ]οὰ ἰδ πΡ,᾿ 50 ἃ5 ἴο 
ΠΛΆΚε 1 1η βοπηὸ 50Γῖ γεϑοηιῦο ἃ γοά. 

“νιοίο ἐδε «υα)εγ..1]ὺ ϑτηοῖς ἴποπὶ, 35 Μοϑοβ 
“ποίε" ἴῃ6 ΓνοΓ ΝΙῸΣ (ἔχ, νἱῖ. 2ἀο)ὺ, δάγοῃ 
τῆς ἀυκῖ (ἰδ. νι}. 17), ᾶὯπά Μοβος ἴῃ τος 
(Νυπι. χχ. 11)---ϑίγοη συ, 85 Οπθ σπκιῖο5 δῇ 
ΘΠΘΙΏΥ. 

δε “υεγε ἀμυδρά ῥέεν ἀπά ἐδίέδὲεν ἢ Ιτ 5 
οὗνϊοιι5 ἴο σοτηρᾶγε ἴῃς “ ἀϊνιϑίοη " οἵτῃς Ἀδὰ 
868 (ἔχ. χῖν. 21) ΕΥ̓ Μοϑβοϑ, δηά ἴῃς “οὐτπε 
ΟΥ̓ οὗὨ ἴῃς ννδΐεσβ οὗ ἰογάδῃ δῖ, οσ πεᾶγ, [ἰ5 



ό 1. ΚΙΝΟ95. 11. 

ἀπά {πῃ ετ, 80 τῆλε ἘΠΕῚ τὸ γεπῖ 5881] θῈ 80 ὑπῖο {πεὸ; διῖ ΙΕ ποῖ, ἴξ 
ΟΥΕΓ Οὐ ἀΤΥ ρτουπά. : 54}} ποῖ θὲ .9. 

9 ΦΑμπαά [τ σάπια ἴο ρ835, ῆεη 1: Αμπμὰ Ιἴ σᾶπιεὲ ἴο ρᾶ353, 45 ἴῆε 
ΠΥ ννογα ροης ονεῖ, ἴῆδι ΕΠ] Δἢ βαϊ 4 5111} ννεπῖ οη, δῃα ταϊκεά, τπδῖ, ὈΘ ΠΟΙ ά, 
πηῖο 1588, ΑΚ νῆδῖ 1 5}}} ἀο θγ ἐἤεγε σῤῥεαγεά ἃ ςμαγῖοϊ οὐ ἔἤγε, δηά 
τες, Ὀείοτε 1 δὲ τἀΚδη ἀνὰ ἔτοη] ἤοῦβεβ οὗ ἢγε, ἀπά ραγίεὰ τῇεπι δόοῖὴ 
ἴῆες. Απά ΕἸΪΞῃΔ ϑαἰά, 1 ργὰγ τῇς, δϑιπάςεγ; ἀπά “ Ε] 1) ννεηῖ ὰρ Ὁ ἃ “ Ἐκεῖαε. 
Ιεῖ ἃ ἀοιδὶς ρογτίοη οἱ ΤΥ βρίγις θὲ νυνί ν)πά ἱπῖο ἤεάνεη. 1 Μᾶς, 5. 
ΠΡΟΙ ΠΊΩ. 12  Απά ΕἸ 5ῃ4 ἂν ἐΐ, ἀπά ἢε ὅἢ 

ἀπεῦς 10 Απηά Βε 5αἰά, ΓΤΤου ἢδϑὶ δβκεά οτίεά, ὁ Μυ ἔδῖῆογ, τὰν ἔδῖῃεγ, τῆς ἐῶν 13. 

[ν. 9--12. 

ἀ.α λασά ἃ ἰχαγὰ τῆϊηρ : πευεγίοίδες, ᾿Ε τῆοι 866 
ἐπ ατλαβ,  τολέπ 7 πὶ τακθη ἔτομι τῆεε, ἱξ 

ΤΠ  Ξ Ξ 

58 Π|6 τΐδοθ, ἀπάοσ [οβδιια ( οϑῇ. 111. 13). Τῆς 
αἰϊοσίαιίοη ἴο {πὸ αἰνίπὸ πϊσϑίοη οὐ Ε])αἢ 
{συ ϊσοα ὈΥ [Π!5 ταίγασὶο ννου]Ἱά τοπὰ ἴο ρῥἰαςθ 
Ἀγ ὑροη ἃ ραΓ )η ἴῃο {που ϊδθ οὗ πιοη ν ἢ 
ἴποβςο ἴννο ργεαῖ Ἰοδεοῦβ οὗ ἴπο παίίοη. 

9. 4:-ὰ «υδαὶ 1 «ῥα ἀο τῶὼγ ἐδ ] Νον, 
ΔΡΌΡΑΓΟΠΕΥ ἴογ ([ῃ6 ἤγϑοϊ (ἰπηθ, 14 ἢ σϑᾶϑοβ ἴο 
δὸ νῦδρῖ ἴη τπουσῃῖ. Οη [6 ρΡοϊηΐ οὗ ἀ6- 
Ῥάτίυγο, δἰπιοϑῖ δῖ [ἢ ἰδϑῖ πηουηθηΐ, ῃ6 Ὀε ΓΒ ΠΚ8 
᾿ηϑο οὗ [6 5δίγοης αἰϊδομβιηθηῖ οἵ ἢὶ5 
ο]] ον τ, ΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ τηδηϊξοσῖ ἴλη οἡ [ἢ]5 
ἀαΥ, ννῆθῃ γοϑιβί!ηρ ἜΥΕΓΥ ϑυσρεδίοη, ργοοῦ 
ἀμαϊηδὲ ἔνθ 5. Γηδϑῖογ᾽ 5 ϑοσπλης ΟΟἰ 655, 
ἢς μᾶς ἃσδίη δηά δυδὶῃ σεξωυβθα ἴο ᾿ϑαᾶνθ ἢ]. 
ΕἸ) ἢ νυ ι5ηθ5 ἴο πλᾶκὸ ἢ5 ἰοϊϊοννου ϑοπὶα 
τοϊυγη---α Ἰραδῖ ἴο δον Ὠἰτὰ ΠΟ ἰ5 σταΐοξα!. 

απά Εἰερα «αἰώ, 1 ῥγαν ἔδεε, ἰοέ ἡ ἀομόίε 
 ογίοπ ΟΥἹἽ ἐὸν ΟΡΙγ δὲ ὠροη »π6.) 1{{κῸ δοὶο- 
οη, ΕἸΙσλα ἃ9Κ5 ἴῸΓ Ὡο νοι ἀν δάναπίδρο, 
Ὀυΐϊ ἕογ δρίγιῖμαὶ ρον ογ ἴο ἀἰβομασμο μ15 οἤϊος 
αὐσῖ, Πα “ ἀοιθ]ὸ ρογίίοη " Πὰ5 ὕδοῃ βθηθδ- 
ΓΆΪΥ υπαογοϊοοά ἴο πόδ ἀουῦὶο τ ΡοννοΓ 
οἵ 1 αἢ ; ἀπά ἴῃς ννογάβ οὗ ἴῃ ποχί υϑῦϑε--- 
“Φ“ἼΓΠο μαδῖ δοκοά 4 δαγὰ τἋτἢϊηρ ἢ --ᾶγο 
ἔανοιγαῦϊϊς ἴο (Π15 ἱπίεγργοίδϊιοηυ. Βυῖ τῃ6 
Ρῆγαδο δοὰ ἴῃ τῃῇ6 Ηεῦγονν ἰ5 [παῖ ν Ὠ] ἢ 
1ηὴ [οιξ. ΧΧΙ. 17 ἀεποῖςβ. ἴῃ ργορογίοη οὗ 
ἃ ἐαῖθο 5. ΡΓΟΡΕΓΥ νν}}}ς}} ννὰ5 τῆς τίρῃϊ οὗ 
δΔηῃ εἰἀοδί 9θοη; δηὰ ςοπϑοημθηι  ἴδθ ἰαΐου 
ςοπιπιρηΐδίογς ἀτγὸ δἰπιοϑδῖ ὑπ Δη πιο 5 ἴῃαῖ 
ΕἸι5ηα ΟἾἸΥ ϑκοὰ ἴογ ἴννίος 85 στηυςῇ οὗ 
δ} 4} 5 δριγί: 85 δοιὰ δ ἱπμογιίεα ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ 
οἴΠεσ οὗ ἴῃ ““50η58 οὗ [ἢ ργορμοῖβ." Ἦτο βιπ ρΡὶ 
εἰδιπιοά, ἡ. Φ., ἴο δε δοκπον)]θα οα 45 ΕἸ]. ἢ 5 
γείδογη βριγιῖιαὶ δοη, ἰπ τι σῆξ ρεγῆδρϑ οὗ {παῖ 
δαορίϊοη ννδιςοῆ δὰ θεεη 5 πιΠοα Ὀγ ἴῃς οδϑίηρ 
οὗ ἴῃς τπηληῖ]ς δ Ανο]-πηεβοϊδῃ (τ Κι. ΧΙχ. 19). 
Ροο] οὔϑεγνοβ [δαΐ, 25 ἃ γοννασγὰ ἰοῦ ἢϊ5 πιοα ἐβίυ, 
ἢς τοςεῖνοά πιοτὸ ἴδῃ ἢδ ἀϑκθά ; δηά ϑοπλὸ οὗ 
ἴῃς οἷά ςοπιπιεηίδίουβ δηάοδνουῦΓ ἴο Ῥγούδ 
(Ἰ4ῖ πε δοΐυ δ]! ροβϑεβϑεά ἔνσε ἴΠ6 τηϊσγασι" 
ἰοιι5 ρονεσ οἵ ΕἸ). Βυΐ, 8ἃ5 ΚῪῸῚΙ τόπλαγκϑ, 
“ΠΕ 15 ΟΠΙΥ 4 416 Ἔχῖοσγηδὶ δηὰ δι ρογῆς δ) νἱὸνν 
οὗ {πὸ σᾶτοοῦ οὗ ΕἸῖϑῃα ἴῃαῇ σᾶη 566 ἰη ἵἴΐ ἃ 
Ῥγοοῖ [παῖ ἀουδ]ο ἴῃς σρίγῖ οὗ ΕἸ) αἰ τοσιοα 
ὉΡροη πιπι." ΤὍΤδὸ ἤρσυγο οὗ [1158 15 πη ἀγ ἢ 
αι βοσοη ΔΥῸ δηὰᾶ βυδογάϊηαϊο, ὄνθη τη ἴῃς 

σμαγίος οὗ ἰϑγδοὶ, ἀπά τῆς δογβεπΊθῃ 
τῆοσεοῦ Απά ἢς εδνν ἢϊηὶ 0 πλοῦ : 

ΒοοΚΞ οὗ Κίηρβ, ἴο (Παΐϊ οὗ ΕἸ}. Απά ἰη 
ἴῃς τοπιδίηογ οὗὨ δογιρίυγε [15 ἱπίΠΙΟΓΥ ἰ5 
511} τῆοσγε τπᾶγκθράὰ. ἍΨΏ1ς ΕἸ) 5 πιοη- 
[ἰἸοποὰ ἴῃ (Ἰγοηίςϊθβ, ἰπ Μαϊδοῆὶ, ᾿π Θυ γΥ 
Οὐοθρεὶ σχερθαΐϊθαϊυ, ἴῃ ἴῇ6 Ερίβι ας ἴο {86 
Ἀοπηδηβ, ἀη ἴῃ [86 ἘρΙ51]Ὲ οὗ [π|65, Ε 15 δ᾽ 5 
ΠΑΙῚΘ. ΟΟΟΙΓ5 --οὐἵ οὐ Κίηρβ--δυ Ὁ οἤσο ἴῃ 
{πε τε οὗ (ς τεϑῖ οἵ ϑογιρίυσε (1ὡὺΚ. 
ἶν. 27). 

10. ζξέροι “ἐε δ «σδεη 1 νι ἐαάεπ γον ἐδοςἢ 
ἴ ννουἹὰ Ὀὸ Ὀεϊοσ ἴο ογταϊξ 16 ννογὰ5 “νυν θη 
Ι διὴ," νος ἢ ἅττα ποῖ ἴῃ ἴῃς οὐ σῖπαὶ. Τῇ βίῃ 
νγὰ5 ἴο Ὅς Ε]15η4᾽5 δεοίην ἴῃς δοῖΐια] γΔη5]Δ- 
τίοη. 

11. α΄ ἐραγιοί ΟΥ γε σπά ῥογσες οὗ" ἤγθ ΤῊϊς 
τ ὰ5 ἴΠ6 δρρόδγαπος νυν] ἢ πονν ργοϑοηϊοα [156 
ἴο ἴῃς ογὸδ οὗ ΕἸ15ῃ8 (566 γογβ6 12). δι ΠΆΠΑ] Υ, 
ΕΠ15Π.4᾽5 ϑδογνδηΐῖ δἰζογνναγαβ ἐβἂνν ἴῃ πιουηίδι!η 
“[}}} οὗ Βογβὲβ δηάὰ Ἂραγίοίς Κ᾽ γε," ννση δἷ 
ἴῃς Ῥγᾶνοσ οὐ Π15 πιδϑῖθῦ ἢΪ5 ογ ὁ5. εσα οροηθὰ 
(2 Κ. νὶ. 17). 

Εἰ αν αὐεπὶ μΡ ὃν α τυῤὶγἐευϊπά ἱπίο ῥεαυεπ. 
Εμογα!γ, “ ΕἸ )Αἢ ννεπῖ ὉΡ ἴπ ἃ βίογπι ἱπῖο 
16 Ξκγ." ὌΠόΓθ ἰ5 0 πιεπίϊοη οὗ ἃ ννῆϊγὶ" 
πὰ, ἴμι ΟἿΪΥ οὗ ἃ βἴογιη ἢ διά τῆς. ννοτά 
ἰγαηϑίαϊθαὰ “ πόλνοῃ "ἢ 15. ργορεγὶν {Π6 υἱϑιῦ ]6 
Βυτηδπιθηῖΐ ΟΥἩ ΞΚΥ. Νὸ Ποηεϑδί Ὄχοροβὶβ σδη 
Θχρ δίῃ τΠ|8 ρᾳ55ᾶΎ6 ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἿΠΟΙ 5δθη86 ἴῆδη 
85 1εδςῆίηρ ἴπὸ ἰγδηϑίατοη οὗ ΕἸ14}}, νν πο νι 5 
ἴακοη ἔγοπι ἴμ6 φαγί, {κὸ Εποςῇ (Ὁ εη. ν. 24), 
νιμουῖ ἀγίης. ((ἀὐοπιράγο ἔσο 5. ΧΙν ΝΣ. 9.) 

12. Εἰσδα “ααῦ 2 Ὑδὺβ ἴῃ σοπάϊτίοη 
ννὰ5 Γ]Π]οὰ ἴο Βις ἢ ΕἸ ]|4ἢ μαά αἰϊδοποαὰ (ἢ 6 
ΔΟσΟΙΆΡ Ι5Βτηθηΐ οὗ [1158 οἰ ονν γα γεαυοϑῖ ἔργ 
ἃ ἀουδ]ὸ ρογτοη οὗἉ 5 βρίγιῖ. (866 νεσγϑθς 10). 

“Ἵπ4 δὲ ἐγϊεά, ρῖν Καί δισ ὅ86ε6 δῦους : Κὶ. 
ΧΙχ, 19, ἀπά ποῖς δά ἰος. 

{δε εραγίοί φΓ ]εραεἰ ἀπά ἐδο δογεενιοη ἐδόγεο "] 
ΤὨεθς ννογά5 ἃγα ὈῬγοῦΔΟΪΥ ἴῃ ἀρροβιτίοη ἢ 
1ῃ)6 ρῥγοοδάϊηρ, δη ἂγὸ ἴπ8 51ἃ οἵ ΕἸ] Δἢ, 
ψοτὰ ΕΒ} 1588 δάγεβδοϑ 85 “1ὴ6 ἴγυθ ἀείθης δ 
οὗ 5γδοὶ, Ὀεϊίοσ [ἤδη οἰἴποῦ σῃαγίοῖς ΟΥ̓ΠΟΥΘ6- 
τηοη." ῬΡγοδαδὶ)γ ἴῃς 5ιμδξϊ οὗ τῆς οἰιατγίοξ «πὰ 
᾿ογθοβ οὗ ἤγε Ἵδιυιδὸ5 1 ἰ54 ἴο υδὲ 118 ραΓ- 
εἰσ ΑΓ ἱπλα οσΥ. 



γ. 13--10.] 

ἀηά ἢς τοακ μοὶ οὗ 8 οὐγῃ οἱοῖμ 5, 
ΔΠ4 γεηῖ πε ἴῃ ἴνγο Ρίθςα8. 

12 Ηε τοοῖκ τρ 4͵5ο τῇς πρδρτ]α οὗ 
ΕΠ) 4} τηδῖ (6}} ἔτοπι ᾿ϊπὶ, δηά ννεηΐ 

᾿ Μοῦ. ἀβι Ῥ, Κι, δηά εοἴοοά ὈΥ τῆ6 ἴδαηκ οὗ 

]ογάδη ; 
14 Απά ες ἴοοῖκ ἴπε τηδητὶθ οὗ 

ΕἸΠ4ἢ τηδῖ [6]] ἔτοπι ἢϊπὶ, δη 4 βπιοῖε 
τε ννδῖεγβ, δηά 4, ὕεγε ἐς τῃὴ8 
ΙοκΡ Οοά οἵ ΕἸΠ)}4ἢ ἡ δηὰ ννῆεη ἢδ 
αἶϑο δά ϑηητῖεημ τῆς νγαΐειβ. ΠΟΥ 
ρᾶττθά ετμεῦ δηα τἈϊμεγ : δηά ΒΕ] 1588 
ννεηῖ οὌνεγ. 

ιῖς Αμπά νψβεπ ἴπε 8οη8 οὗ τῇς 
ΡΓορμβεῖβ ψῃο ἢ τὐέγέ “ἴο νίενν δἵ 
]οτῖσμο 8ὰνγ Ὠΐπι, {ΠΕ 8414, Τῆς 
βρίτις οὗ ΕἸ) ἢ ἀοιὴ τοϑῖ οἡ Ε]158.8. 
Απά τῆεῪ οάπιε ἴο πιεεῖ πὶ, δηά 
δονγεά τῃδηηβεῖνοβ ἴο τῆς ργομηά δε6- 
ἔογε ἢ π. 

δὲ ἰοοῦ ῥοίά οΥ᾽ δὲς οτοπ εἰοέῥει ἀπά γεπί 
ἐδννι. Οοτήραζγε Νιιπι. χίν. 6: 2 94Π|. χὶ. 19 ; 
4 ΟἿ. χχχίν. 27; ἔτ. ἰχ 3: ἰοῦ ἱ. λο; |!. 
11: ἄς. 

14, δ... «»Ἂοΐό ἐδ «υαίεγ!, ἀπά «αἱά, 
ἤζϑεγε, δ᾽. Οη τς ἴσο σοποιγυςξίοη οὗ 1 }5 
Ράϑϑαρε, 566 δα! οηα] ποῖδ δὲ {Π6 δηά οὗ {86 
σμαρίοσ. Ε19}.4᾽5 5πλ της οὗὨ {πὸ ννδλῖογϑο 50 ΠῚ5 
ἴο πανς θεεη τοπίδτίῖνθο. Ηδ ννᾶ5 ποῖ βυζγε οἵ 
:ἴ5 τόβ τ. Ηδφηςο ἴῃς ἔοττῃ οὗ ἢΐ58. ἱπνοσδίίοη 
-- ΜύΒοῖε ἰ5 ἴδε ]ογὰ Οσοὰά οἵ ΕἸ) 48} " 
5 Ης δεγο---, Φ.--τνν ἢ πηθ, ΟΥἩ 15 Ης ποῖ) 
Αποινεγεὰ ΟΥ̓ ἴδ δνοηΐῖ, 6 ἀρρεᾶγθ ΠΕΥΘΊ 
δ ϑεαυοη Υ ἴο πᾶνε ἀουδίεά, 

απά «υὐδέπ δὲ αἰο ῥαά σνιϊέοπ ἐδό τυαίογ..ἢ 
Ετοπὶ ἴδ ἀοιθ]6 πηοπίίοη οὗ Ε115Π.4᾽8 ϑυλτης 
(6 ννδίοσϑ, 1 25 Ὀθθὴ σοπο] δα [δῖ ἢ βιλοίθ 
τποπὶ ὑνοθ; τὴς ἢγοί {πὶ6 νι ουΐϊ οῇδοῖ 
δι Ὁ ΠΠΎ, δηὰ τῆς ϑοοοπὰ νἱἢ δη ἱπηνοσδίίοῃ 
οἴςεςστνεϊγ (Νυϊραῖς, ΤὨεοάοτεῖ, Ηοιδθι  αηΐ, 
Μδυτγεγ, ἄς). Βιυῖ [ἢ 6 τ] Υ ΠΊΘΤΟΙΥ τορεδῖβ 
[ἢς εἶδιιο Ὀδοδυβα ἴδ ἰηνοςαϊίοη 85 Ὀγόκθη 
{8 [πτελά οὗὨ ἢ!5 παιτδῖῖνθ. ΟἾ]Ὺ οπὲ πλὴν 
οὔ ἴῃ ννδίογϑβ 15 τησδηῖ, 

156. Τὸε :οπι οΥΓ, ἐδε ῥγοῤδεῖς, αυδίεϑ᾽ πὐέγε 
ὁ σἱεῶν αὐ “εγίεδο. 116 ΓΑ ΠΥ, “ νν ἢ ἢ νοσα 
αἱ [ἐγίομο ορροϑιῖθ." (ομηραγε γυεῦϑα 7. 

16. 26: ρεγαάυεπέμγε ἐδε ἜΡΙΣ Οὗ ἐδε Σιογά 
δα! ἐαάεμ δὲ».)] (ΟΟπραγο σ Κ. χυἱὶ, 12; 
Ἐζεῖκ. νἱῖϊ. 3; Αςῖἴϑβ νἱῖῖ. 20. 

απαὶ εαἹἹ δῖ» πμροη “ογιο νιομπίαπἢ ΚΙ 
δΒΌΡΡΟΞΘ68 ἴπαὶ (ΠΟΥ Ἔχροςῖοα ἴο ἥπά ἴῃς ἀεδά 
δοάγ οἵ ΕἸύαἢ, τυ ϑὶςῆ, μανῖης Ὀοοη ἴάκοη ἃ 
ἱπίο {π δἱγ, πησμς ἢᾶνς [Δ] θη ἴοὸ [ῃ6 φασὶῃ 

11. ΚΙΝΟΞΘ. 1. 

ιΙ6 4 Απά {Ππεὺ 544 υπῖο ἢΐπι, 
 Βεβοὶά πονν, ποτα θῈ ψν ἢ ΤῊΥ 8εγ- 
νδηῖβ ΠΗ͂Υ ᾿βίγτοπρ, πη; ἰεῖ τῆ επὶ ρο, ἢ ΗΟ, 
ὙγὙῸ ΡΓΑΥ ἴπε6. Δπ4 566 Κ (ῊΥ Πηλβζεγ : εἰννηζεᾶ, 
Ιεϑὲ ρογδάνεπτυγε τῆς δρίγις οὗ τῆε 
ΓΚ μαῖῃ ἴάκεη Πἰπὶ ἀρ, ἀπ οδϑῖ 
Ὠἰπλὶ ὑροη ἴβοπγα πιοιηΐαϊη, οὐ ἰπῖο ἢ Ἠεδ. 
80ΠΊΕ 4] ]|εγ. Απα ἢε 54ϊά, Ὗε 5}4}} ΙΝ 

ἐαέρε:. ποῖ 86εηά. 
17 Απά ψβῇεη τῆΘῪ υτρεά Πἰπι 1}} 

ἢδ νγᾶ5 Δβϑδπχβά, ἢβ 8414. δεηά. ΤΉΕΥ 
βεηΐ τῃογείογε ΒΗ͂Υ ππεη; ἂπά {πΠεῪ 
δοιρῆς ἴἴγεθ ἀδγ8, δυῖ ἰουπά Πιπὶ 
ποῖ. 

Ι8 Απὰ ψῇεη {ΠῈΥ σαπιε δρδὶῃ 
ἴο πηι, (ἔογ ἢς ταγγῖθα δὲ [εσῖςἢο,) ἢς 
5414 υαηἴο τῆδπι, Ὠι᾽4 1 ποῖ 8ὰν ὑπο 
γου, ὅο ποῖὴ 

19  Απά τῆς πηεη οἴ τῆε ςοἰτν 5αἱά 
υηῖο ΕἸ15η4, Βε οἱ ά, 1 ργὰν τῆεε, τῆς 

ΒΟΠΊΘΙΝΟΓΟ, δηὰ (δαῖ ΠΟῪ ἀσϑιγοὰ ἴο ἱπῖοσ 
ν ἀθσθ6 Βοποισ, Βιι [Π6 νγοτάδς σδῖποῦ 
ἸΤΑΡῚΥῪ ἴμδξ ἴΠ6Ὺ ἐχρεςῖςαά ἴο ἤπά ἴδε ργορβοῖ 
ΔΙῖν6. 

17. ΤΡοῦ ὑγρεά ῥίνι μἰ4 δὲ αυα:ς αιδα»ιεά. 
1 ΠΟ ΓΑΠΥ, “ ὉΠ] σμδπης "--οὐν ] ἢ σοπηα οχροιῦῃ 
οὗ ἴπε ὑγορῃοῖβ ((ὐοβεηΐιι5, Υν πο, Κι} }}}- 
“4111 4067 «ὐόγὸ ἈΘΛΔΤΛΟα οὐ οι αγγαοϑοά, δὲ 
5 τεξιι5] "---διυιῖ οἴβεγϑ, τῆογο σοστοςῖν, (ἢ 
ΟἿΓ {ΓΔηϑίδίουβ, οὗ ΒΕ] 15 ὴ4 ἢἰπη56}{--- Ε}} Π6 ννᾶς 
ϑῃδιηθά ἰο τείιβθ ἴπ6πὶ Δὴγ ἰοηρεῖ." (80 
διηοηρ οἴμογβ, Τ᾽ Βοηΐ5.) 

10. Τὸε «ἰἐμαϊίοη Οὗ "δὶ: εἰἐγ 'ἰς ῥἱεαιαπῇ]. 
διζυαῖοά οἡ ἃ Ὀγοδὰ ρδίη ἵγανογθεα ΌὉΥ δη 
δοιυπάδηϊ γίνογ, βσῃδοα ΌΥ σσονος οὗ ραἸπγοῖγθοβ 
(θευξ χχχίν. 32) αηὰ ἢἤρ- τ] στίοβ {[ρὰΚς χῖχ. 
4}, ἴῃ ΑΓ βοθηΐοά ψνΠῈ ἀγοπιδίὶς βῆγαθϑβ, ορο- 
Ὀ4]54πὶ, πιγγοδαίδηιπι, δηὰ τπ6 Κρ, ἔαοίηρ (86 
οτγίεηΐ, δηά βῃδάδα Όγ ἴῃ Οιἱαγαπίαπα ποι ῃ- 
ἰδ π5 ἔγτοπὶ [6 βδεϊζης νον πέσ, ΠΊΑΔΥ ννο]} 
Πᾶνα Ὀσοη γοχαγάρα ΌΥ ἰζ5 ἱπῃδδιτδηΐς, ἐνθη δἵ 
1015 ἘΠΊ6, 45 ἃ “" Ὀ]οδϑδηῖ " ρίαςος. Δνῇρη, ον - 
δνοῦ, ἰπϑῖεδα οὗ ἴῃς ἴννο Ῥϑγεππὶδὶ βργίπρε οὔὗὨ 
Ὀγίρηϊ ϑννθοῖ νναῖου, νυνὶ ς ἢ τιϑίηρ δὲ τε δᾶ56 
οὗ (ἢς υδγαπίδηδ γᾶηχε, βοπα πεῖν σι γοαπιβ 
ΔΟΙΌΘ5 ἴΠ6 ρ]δίη ἴο (ἢς [ογάλῃ, “ βοδίζογσιπρ, 
εὐθη δῖ τῆς δοῖίοσξ βοάβϑοπη, ἴῃ6 σσῆοϑὲ δηὰ 
τηοσὶ σχοίη νορεϊδοη οὐοῦ ννηαΐ ψου]ά 
οἰἴβεγινίβα Ὀ6 ἃ Ὀᾶγθ ἰγαςῖΐ οὐ βϑϑπαν 501], 
(Οτονεὴ ποῖϊδιηρ δυῖ ἃ διζἴοΓ ἀπὰ Ὀγαςκιϑα 
τίν υἱεῖ Ποννοὰ Ὀγ ἴδε ἴοννη, {πὸ δάναπίαμες οὗ 
115 5ϊς ννουἹά ᾶνε θη σοηβι ἀθγδθὶν [655 τῃδη 
ἂϊῖ ρῥγοβεηῖ. Οοοά νναῖοσ ννου]Ἱὰ δανε Ὀδεῃ 
οὐδ παῦϊα ΟΠ ἔἴτοπι ἴπῸὸ [ογάδη, υνῆϊς ἢ 15 
ἀϊκίδηϊ ἴτοστῃ ἴπ6 δῖε οἵ [ογίσῆο ποσὰ τἤδῃ 
ἤἥνε ΤᾺ 1165, 



.δρί ἴο ΣΟΥ." 

11. ΚΙΝΌΘΟΞΒ. Π.’. 

δἰτιδτίοη οὗἉὨ τϊ5 οἰ ἐς ρ]εαβδηῖ, 85 
ΤΥ ἰοτά ββεεῖῃ : δυῖ τῇδ νγῖεσ ἐς 
πδυρῃϊ, Δηά τῆς ρστουηά ἴθάγγεῃ. 

20 Απά ἢε 414, Βτγίπρ π|6 ἃ ΠΟῪ 
σγιιβα, δηά ρυζ βαἰῖς τῇεγεῖη. Απά 
πεν Ὀγουρῆῖ 22 ἴο ΒἰπΊ. 

21 Απὰ ἢε ννεπῖ ἔογῖ ἀπο τῇς 
βργίηρ οὔτῃς νγδῖεγβ, πὰ οδϑὲ (ἢ 5411 1π 
τἢεγε, δηά 5414, ΤΙ διι5 βαϊτἢ τῃ6 ΠΟΚΡ, 
1 πᾶνε πεαϊεά τῇεβθ νγδῖεγβ ; πεσε 
804}} ποῖ δε ἔτοηι ἴπθποα ΔΗΩΥ͂ (ΠΟΓ6 
ἀεδῖἢ οὐ θάγγεη ἰαπμά. 

[ν. 2ο---24. 

22 ϑοῖδε ννδῖεγβ γεγε ἢεαϊεά υπῖο 
τ} 15 ἀλγ, δοςογαΐηρ ἴο ἴῃς βαγίπρ οὗ 
ΕΠΙ5Π4 ννῃϊςἢ ἢς βρᾶζε. 

22  Αμπὰ Πα ννγεηῖ ὑρ ἔοπὶ [ἤδηςς 
υηῖο Βειἢ-Εἰ : ἀπά 88 ἢε ννᾶβ ροίηρ 
ῈΡ Ὁγ τῆς νγἂῦ, ἴῆθγα σᾶπης ἔογίἢ {π||6 
σΒΠ]άγεη οὐ οὗ τς οἰ, δηὰ τποςκεά 
Ὠΐη), ἀπά 844 ιἱπῖο Βίπι, ὅο υρ, του 
0414 Πεδά ; ρῸ υρ, που δα]ὰ μεδά. 

24. Δπάδε τυγηεά ὈᾶςοΚ. πὰ Ἰοοκεά 
οη ἴδηι, δηά οιὐγϑεά τἤδπὶ ἴῃ τἢς 
πᾶπιε οὗ τῆς ΓᾺΡ. Απά τῆεγε οδπης 

ἐῤε πὐαίοῦ' ἐς παιδί. 1.4. “ ὈΔά." 

απά ἐδὲ χγομπά δαγτεν. ὙἘ6 πηάΓρΊΠδὶ γθη- 
ἀοτίην, “σδιυβίης ἴο ΠΛ ΒΟΑΓΤΎ," ἰ5 ὑείϊεγ, ὃυΐ 
ποῖ αυϊΐο ἐχᾶςῖ, Τυτδηϑίαϊς, “διὰ [89 ᾿ἰδπὰ 

(οιηρατε ἴδο δερῖυδ- 
εἰπὶ ἀτεκνουμένη, ἀπ 566 Ὀεΐον,, νΟΓθ6 21.) 
ΤἼΘ 5ίγοδαπὶ νᾶ ἱβοιιρηϊ ἴο δὲ ἴῃς οδυ58 
οὗ υμεπιεὶγ Ὀἰτίῃ5, δϑογίήοηβ, δηὰ τἢς ᾿ἰκο, 
δθοης ἴῃ οδίῖ]θ, Ρογθᾶρθ 4150 διῆμοης ἴῃ6 
Ῥεορῖο, [παὶ ἀγδηὶς οὗ ἴξ. 

20. Βγὶπῷ ριέ αὶ πεὸῦ ἐγιο, ἀπο ῥμέ «αἰ. 
ἐδεγειπ} Ὑῆα “ ὯΔ οΥ56" δηά ἴπΠ6 “ 5811" 
ΔΓΕ ΘΙ ]ΘΠΕΪΥ σβοβθὴ ἤοπὶ ἃ τεραγὰ ἴο 5Ξυπὶ- 
Ὀοϊΐσπι. ὍΘ ἔου! Ξἴγολπιὶ τοργοβοηΐβ 5ἰη, δηά 
ἴο εἰοᾶπβε 1ἴ ἐπι Ὁ] πὶ5 οὗ ΡΟΣ πιυϑβὶ Ὀε ἴΔΚοη. 
Ηξεηςς ἴμς6 οἸθδη “ πονν " ἀ!5ἢ, Ὀγου] Ου 5} Υ υΠ- 
ιι5δ,, ἀΔηὰ ἴπ5 υπίιδιηϊοά : δηά [ἢ6 54}{, παι)" 
ΤΑΙΪΪΥ ΝΕΥΥ υὑπᾶρὶ ἴο πιοαὶ 8πη ὑῃνν ΒΒ ]ΘΘΟΠΊΘ 
δίγεδπι, νυ οἷ σΟΠΟΓΔΠΥ ΒοΪ 5 ἴοο τὰς ἢ 54} 
ἴη βοϊυξίοη, θυϊ ἃ ςοπηπλοη ϑοτιρίυγαὶ σγτηῦο] οὗ 
ἱποογγυρίίοη. (86ς [,6ν. ἰϊ. χ 3; ΕζΖεῖς. χη. 24; 
Μεαῖϊ ν. 13; Ματγκ ἴχ. 49: [νὐκὸ χὶν. 34; ἄς) 

21. Τρε “ῥγίησ 97 “δὲ «υαἱεγ..}ὺ Τα 5ρῇ!ηρ 
ἰηϊεηἀεά 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ {παῖ πον οδ]οὰ Αἰπη-65- 
δι]ΐλη, νυ ἢ 5 “ [6 ΟὨΪΥ οὔς πεαγ [ΘΓ ΒΟ." 
Κοδιίηθοη, “ Ἀοϑοάγοο5, νοὶ. 11. Ρ. 281.) 1Ἢ 

Ἰ1ὸ5 δἴ {πε ἀϊδίδηςς οὗ πεδυϊγ ἴννο πλ}165 ἔγοπὶι 
ἴῃς ῥγεϑεπὶ σι, Ὀυϊ ἰἃ 15 ποῖ τις πλοτα 
ἴῃδῃ ἃ π|}|6 ἔγοπι ἴῃς 516 οὗ ἴῃς δησϊεηΐ ἴονγῃ. 
[{|95 ἀδβοσι θα ἃ5 “ὁ ἰαγρε δηὰ δοδυί] ἔοι η- 
ἴδ) οἴ ϑυγοεῖ ἀπὰ ρ]εαϑαπί νναΐεγ᾽ (ἰδ ἰα. Ὁ. 284). 
ΤῊ ϑργίηρϑ Ιϑϑιης ἔγοπι ἴῃς Θαϑίογῃ τς οὗ 
ἐϊ6 Πρ ἰδῆς οὐ [υὐδῃ δηὰ Βεη δηλ ἃγε ἴο 
115 ἀΔΥ βεπογδ ιν Ὀγας κι 8ἢ, 

ἀπά εα:ὲ ἐδὲ «αὐ πὶ ἐδέγε Α5 Μοϑβαβ “" οδϑῖ 
᾿ηΐο [6 ννδῖοῦβ " οἵ Μαγδὴ ἴδε ἵἴγεε Ὡς ἢ 
΄σοὰ διὰ 5ῃεννοά δίπι. (ἔχ. χν. 25.) 
 ονε ἐδεέποε) 1.2. “ ἔγοτα ἴῃς νναἴοτ." 
δαγγεη ἰαπά Ἐδίδοῦ “ τλιϑοδγτγίηρ." 86ς 

τοῖο Οἡ γΕΓ56 19. 

23. “πῶ δὲ «υεπὶ υβὴ ΕἸ15ὴ4 δϑοοοπάοά 
ἔγοπι ἴῃς ἀεργεσϑεὰ ρἰδίη οἵ [οσίςῃο ἴο ἴδε ἴορ οὗ 
(ἢς ἈΪΗΪΔπά οὗ [άδῃ, Δη ἀϑοςπὶ οὗ ἀῦονε 1οοο 
ἔκ. 

09 Βειδ-οἰ Α5 Βεῖἢ-Εἰ ννὰβ ἴπε σεῦ 5οδί 

οἵ το 5. ΔΌΤΕ. (. Κ. χιϊ 32,33: ΧΙ, 
1-32}, ἃ ὑγόρῇῆεῖ οἵ [ες μβονδῇ ννὰ5 ποῖ η}1Κ Ὁ 
ἴο τηεεῖ ν πο] ΤΠ 6 γα. 

α4 ῥὲ «υα! βοὶπρ μῷ ὁγ ἐδε ευαγ. 1.2.“ Ὁγ [86 
058] τοδα." ΤὍΤῇο στοδὰ ννᾶβ ργοῦδοϊυ [δδὶ 
νυ ἢ νη ὑρ ἴῃς ἀεῆϊε οὗ ἴδε ΝΥ δαγ 
ϑυνγείηϊς, υηάογ ἢ11158 ἐνθη πονν γοίϊδίηϊπε δοπὶς 
ἴγεο5, δηά ἴῃ Ε15ῃ2᾽5 {π|ὸ ςονογοὰ ἢ ἃ ἀθηθο 
[ογοϑῖ, [86 μδυπὶ οὗἩ βᾶναρε δηϊπιδῖὶβΊ ((οιῃ- 
Ῥᾶτε 1 Κ. χϊ. 24: δηά ἔογ [86 ψεποσδὶ ργθ- 
ναίθηςς οὗἩ θοδϑῖβ οὔ ὑγεὺ ἴπ ἴΠ6 σουπίγυ, ὈοΓἢ 
ΘΑΓΠ ΕΓ ἀπὰ ἰδίογ (μδπ 1ἢ15, 5εεὲ [υὰξ. χὶν. 5; 
Ι 5. ΧΥΪ. 34:1 Κι χχ, 16:  Κ. χυῖϊ. 25: 
Απι. ν. 19, ἄζο.) 

ἐδέγο εαριό γι δ δμεἶς εδάνεπ Ἂς τῇς 
ψοσγὰ ἤεγὸ ἰγδηϑίδϊεά “ σ] άσγοη ἢ βοπλθτπι65 
Τα Π5 “γοιῃς τηεη " (Οεη. ΧΧΙΪ. ς; Χ]], 12: 
2 ΟἼγ. χι, 7), 1 α5 Ὀδθθη ργοροβοά ἴο ιπάογ- 
βίδης ἴῃ [ἢϊ5 ρίδςθ “ στοννῇ τι|Ὁ ρογϑοηβ." Βυῖ 
τε ἐριτμεῖ “ {π||Ὸ " (ξείαππέηι) ργεοϊμάο5 τι» 
ΤΑΘΔΠΙΠΚ. 

244. Ηε. .. εὠγιοά ἐδονε ἐπ ἐδὲ παριθ οὶ 
ἐδὲ Δογά.)] Οτ {Π|5 οπς οσοδϑίοπ ΟἿΪ ἀο νὰ 
πηὰ ΕἾ15Π4 ἃ πιϊη!σῖοσ οὗ νθῆροᾶποθ. ογῃαρβ 
ἴϊ ννᾶ8 ΠΕΟΟΒΘΔΥΥ ἴο 5ἤονν, αἵ ἴῃς ουϊϑεϊ οὗ ἢἰ5 
ΟΔΓΘΟΥ ἃ5 ἃ διΌρδοῖ, [παΐ ἢς ἴοο, κα ἘΠ] Δἢ, 
οουϊά ννυἱε]ὰ (πὸ ἴοστοῦβ οὗ Οοάδβ ᾽υάρτηοηῖβ --- 
[Π 6 ΠΊΟΤΟ ΠΟΟΟΞΘΑΤῪ ἴτοπῇ δἰ5 Κποννη τ]ὰ ἀπά 
Ρεδοοῖι! ςσΠαγδοΐοσ (ὅ6θ ποῖδ οπ 1: Κ. χίχ. 
19.) [ἴ ΠΊΔΥ ΤΟΔΘΟΠΔΟΌΪΥ ὃς 5ιττηϊϑεαά (ἢδί ἴῃ 6 
σμΠ] γε ψγο πιοοϊκεὰ ἢἷπὶ ψνογο (ἢ 50η5 οὗ 
ἰάοἰαἴγοιι5 ἐδ Πεγβ, ννῇο δά Ὀσγουρῆξ {Ππόππὶ τὶρ 
ἴῃ ςοπίεπιρί οὗ [ἢ ννογβίρροῦβ οὗ [ϑβουδῇ, 
δηἃ οποουγαρεὰ (Βεπὶ ἴο ἤοιυΐϊ Ηἰ5 πικὶηἰπῖογβ. 
ὙΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ ονοη ἤάνα δδθη ϑρθςῖδ! νυ ογάογεά 
ἴο ννΑυ ΔῪ ΕἸΙ5η4 δηὰ ἰπϑυϊξ Πἰπὶ 85 6 δρ- 
Ῥτοδοβοὰ [δε ἴοννῃ. 

ἐῤὲ «υοοά ΟΥ “ἴῃς ἔογεςι " (δα-γα᾽ αγ). 
7.α᾽ 47 5 ἃ 5:ΓΟΠΡΕΥ ἴεττη ἴμδη ἔδογε, Μν ὮΙ ἢ 
5 ἴῃς ΟΥΙΠΑΙΎ νγογὰ ἔοσ “ ννοοά,ἢ 

ἀπά ἰαγε ἐιυο-απάς-}} οΓΚΓἹ ἐδὸριἢ ΤΠδ 
ΒΟΥΟΓΙΥ οὗ {π|5 Ριιη)ϑῆπλεπὶ ἢδ8 ἰγουδὶοὰ 
ΤΏΔΩΥ. [τ ΠΊΔΥ αἰϊπλίπιϑ ἢ τς αἰβῆςσυ ΓΥ̓ ννῃϊςἢ 
[πὸ ρᾷδδᾶρε σδιιϑο8, ἴο γεπιοπηθεγ ἢγϑί, {πλὶ ἃ 
5ἰ πα] ΘΧΔΠΊΡΙ6 ΓΔῪ πᾶνο Ὀδοιι ΖΕΔ πεεάςα ἴο 



νυ. 25-4.} 

ἴογτἢ ἔννο 5886 Ὀεᾶγβ οἷ οὗ τῆς ννοοά, 
πὰ ἴδια [ΟΥ̓ ἃπά ἔνο Τμ]άγεη οὗ 
τῃεη. 

1. ΚΙΝΈΟΘ. 11. 11|. 

25 Απά πε νψεηῖ ἔγοπιλ [ἤεηςα ἴο 
τπουηῖ (ὑδγπλοὶ, ἀπά ἴτολ ἴἤδηςς ἢς 
γετυγπηεά τὸ δδηιαγίᾶ. 

σΒοοκ ἴῃς στονντῇ οὗὨ ἰγγεϊσίοπ ; ἀπά ϑθςοηάϊυ, 
τιδῖ [πὸ ῬΡεγβοβ ΓΕΔΠῪ ρα πἰσμοά οἡ [ἢ ϊ5 οσσδ- 
5ίοῃ ὑγοσο, ποῖ 580 τσ ἴπ6 ΤὨΠ]άγεπ, ἃς {Π6 
τ οΚοα ραγοηΐβ, ννῆοϑο τη ἢ -ΟΙοοςο5 [ἢ 6 οἢ]]- 
ἄγοη νέα, δηὰ ννῆο 05:}}7γ ἰοβὲ πε σἱ οὔ 
οὔδρτίπς οὗἉ ννῖςἢ [ΒΕ μδα βῆοννῃ {μοπλϑοϊνο8 
ὈΠΝΟΥΊΒΥ. 

45. ᾿ξ “ὐεπὶ 3ονι ἐῤέποό ὁ ομπὲ (47-» 
»ιοί.) Ιἴ ἀρρθᾶγβ ΟΥ̓ ἴῃς βυθδδβεαιιθηξ Ὠἰβίοσυ, 
(Παῖ ΕἸΙ5η4 με] ἃ ρα πουίηρβ ου Μοιυηΐ (αγηλοὶ 
ἴογ τε ρου ῬΌΓροΘος (ἰπῆγα, οἷ. ἷν. 21-25} 
ἀυτίπρ οὔθ ροσοά οὗ ἢ5 116, [δ Πα ἀϊά ποῖ 
Ἔυθῇ σγοϑι δ ἴῃεσα. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ ου νεῖβα 14. 

“Ὁ  Ώεγε ἰ8 ἴδε Ἰ,οτὰ Οοά οἔὨ ΕἸ ) ἢ} δηὰ 
ἤθη ἢς 4150. 

Ἀαΐδοσ, κ ΒοΙΟ ἰ5 ἴῃο ΤΙ οτὰ Οοά οἔ 
ἘΠ|4ἢ, οτθπ 806: Απά ν ἤδη ἢ δὰ 5πιμίοθη, 
ἄς." ὙὍπῃὲ νψογάβ δ 3 ΠΡ δ, “ αἜυθῃ ΠΘ," ννογα 
ΘΑΤΪΥ ἔε]ς ἃ5 ἃ ἀπο γ. Τῆς [ΧΧ΄, υπδ8δ]6 
ἴο τεηοσ ποῖ, ἐχργοϑϑοὰ ποπὶ ἰῃ Οτεεὶς 

Ἑδαγαςίοῖβ, ἀφφώ. Ἡουδίραηξ 5ιιξεοβῖς {πᾶὶ 
τε ἴτας τολάϊηρ 8 δε ΒΝ, “πον ." τπὰ 
80 ὙΠεηΐι5, 5.ῃ}2, Βύξέομον, δά Τδῖδο. 
ὙΥΒΕΙΠΟΥ νὰ δάορί {8 νἱίονν οὐὔ᾽ τοίδίη τῃ6 
Ῥγεβεηΐ ἴεχῖ, νὰ τπηυδῖ δαυδ}ν ἀείδο [6 
ψνογὰ (οΥ Ψψογάβϑ) ἔἴτοπὶ ψνϑαϊ ἔοϊϊονν5, δηά 
αἴϊδς [ἃ ἴο ννμαΐ ῥσγοοθάσδβ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒ ΠΠΠ. 
Σ δ)εῤογασες γεσι. 4 ἥωλα γεδείϊείλ. 6 3:- 

λογάσι, τυ )ελοελαρλαί, απα {δε ἀδἰμρ οὗ 
Ξάοσι, ὀεὶπρ αϊείγεέσσεά ,0Υ τυαμί οΥ τυαίδν, 
ὃν Εἰμλα οὐίαίμείά τυαίεγ, αμα ῥγοριέφε οὗ 
ψΩ07)7γ. 21 714 ΜῆἭοαδίεε, αἰξεεῖτεα ὧν 14ε 
σοέρμγ ο7 4ε τυαΐεν',, ἐοηεἴγ᾽ ἰο “ῥοΐΐ, αγέ συεῦ- 
ἐομό. 26 74ε ἀμ οὐ “70αὐ, ὃν τ«αεγί βαρ 
“ἦε ξέμρ ο7 Ζαο»ι")ς τον, γαϊεείά {δέ εἰέσε. 

Ν ΟΥ̓ Ϊεδβογαπι τπε βοὴ οὔ Αδδὴ 
θερδῃ ἴο γείρῃ ονεσ ἰβγδεὶ ἴῃ 

δαπιδγία τῇς εἰρμίεεητῃ γεᾶγ οὗ 6- 
Βοβδαρῆδῖ Κίηρ οὗ Γυάδῃ, δηά τεϊρπεά 
ἔναῖνε γα ΆΓ8. 

2 Απά δε ψτουρῆς εν] ἴῃ τῆς 
ϑίρῃς οὗ τὴε ΙοκΡ ; δυῖ ποῖ [κε ἢ! 
ἔλῖμετ, δηά 'ἰκὲ ἢϊ8 πιοῖμεσγ: ἰοσγ ἢς 
Ρυϊ ΑΥΔΥ τῃ6.ἢἸπιᾶρε οὗ Βαδὶ τ δῖ ἢ 18 
ἔλῖδεγ μδά πηδάβ. 

2 Νενεγῃε]εββ ἣε οἰεανεά τηῖο τῆς 
81Π8 οὗ Ϊεγοθοδπὶ τῆς δοη οὗ Νεῦαῖ, 
Ὑνῃς ἢ πιδάς [ϑγδεὶ τὸ δίῃ; ἢς ἀεραγῖεά 
ποῖ ῃογοίγομλ. 

4 Απά Μεβῆὰ Κίπρ οὐ ἵΜοδὴ ννᾶ8 
ἃ 5ϑῃξερπηαϑῖε, δηά τεῦ τε τᾶ πηΐο τῆς 
Κίηρ οὗ ἰβγαεὶ δῇ ἢυπάγεά τῃουδαηά 

ΟΗΑΡ. Π1.ι 1. “εῤογαν»ι, ἐδε “οπ Γ᾽ “4δαδ.} 
Ὗε πᾶνὲ πεζὰ (Πς 5ἰαδίεπιεπὶ βιρριεὰ νοὶ 
ἐβ οπιῖοὰ ἴῃ [ἢ ῥγόβοηΐ ἰοχί οὗ 2 Κ. ἱ. 17. 
ΑΒΑΖΙδἢ Ἰοῆϊ ἢΟ 50η, δηα ννᾶ5 σοῃβἜ 6 ΠΙΙΥ 511. - 
ςεεάοα ὈΥ ἢ]5 Ὀτγοΐδπου. 

“π δὲ εἰσδίεεπιδ γεαν 9 ϑεῤοσδαῤῥα! “ΤΉΪ5 
ἀλῖς ἄρτθοὸβ Ἐχδοῖ ἢ της πἰδίοιηθηΐβ {δαΐ 
]οΒβοθβαρμδὲ θερϑη ἴο τεῖρη ἰη ἴῃς ἐουγίῃ γοᾶγ 
οὗ Αμδῦ (1 Κ. χχὶ!. 41), ἀπὰ Αμαζίδῃ ἴῃ 186 
171} οὗ [ἐποσμαρῃδί (ἰΌ. νεσβα 51). 

2. Ηκ τυγουσδὲί εὐ. .. δα κοί ἠλε δὲς 
7αἰδεν ἢ Οὐ ἴδε “ ον!" ντουρῃῖ ΌΥ ΑΠδῦ, 
866 ἘΘΡΘΟΔΙΥ 1 Κι. χυὶ. 110-34. ΤΠ  αιέπι 
ὙΥΑΓΠΘΩ ΔρΡΡΑΓΘΠΓΥ ΟΥ̓ ἴΠ6 πε] ΠΊ6}Ὺ ἔδίς οὗ 5 
Ὀγοῖμον, ννιςι ΕἸ αι δὰ ἀφεϊαγοὰ ἴο 6 ἃ 
υηἰδῃπηεηΐ ἔογ μ15 Βδ8] ννογβῃὶρ (2 Κ. 1. 16), 
εν 15 τεῖσῃ ΟΥ̓ ἃ ἕογπηδὶ δϑοϊίοπ οὗ (ἢ 6 
Ρῃαηίοϊδη 5ϊαῖε- γα ρίοη ἱπιτοάιοεά ὈΥ ΑΒαῦ, 
δηὰ ἃ ΓΟ-ἐϑί Δ Ὁ] 9 πηθηΐ οὐὗἩἨ 186 οἹὰ νγογβῃὶρ οὗ 
[δες Κίηράοπιὶ 85 ιταπυοὰ ΟΥ̓ 115 ἐουπάογ, 
]ετοδοδπι. 

δὲ ῥω αευαγ ἐδε ἐνιᾶρε ς᾽ Βααὶ ἐδα! ῥίς ζαἰ δέν 
ῥαά »ιαάς.1 ὅ6ε τ Κ. χν]. 12,31; ΒΟΓΟ, ον 5 
Ἔνογ, [6 5: Ὡς υΡ οὗ δῇ “ἱπιαρε᾽" οὗ ΒΔ] Ὁ 
ΑΠιδὺ 15 ἱπιρ] θα ταῖποῦ ἴλη αἰϑΕ ΠΟΤ 5ἰαῖο 
ὙΝ ΒΙ]Ὲ [ἐμόγαπὶ “ ρυῖ ἀννδγ " τῆς ἴπηᾶρο, δηὰ 
(8 ἀὐο ϑῃοαὰ (6 ννογϑῆϊρ 45 παῖ οὗ [86 
βἴδίο, ῃ6 πχιισῖ πᾶνε σοπηϊνϑά δ ἰΐβ ςοπ|πιιδηςθ 
δος ἴΠ6 ΡΘΟΡΪΘ, 8458 ἄρρθδῦβ ἔγοτῃ ἴδ ΠαΓγΓδ- 
ἔνε ἴῃ οἷἣ. Χι, Ἔ5ΡΘΟΙίΔ }}}γ νεῦβοβ )ό δπά 27. 

4. Μειδα, δίπρ 9 Μοαδ, αὐα, 4 «ῥεεβ- 
»ηα51...}1] Μοαδ, ἴπε τερίοη ᾿πιπηθά αἴ ον οαϑὶ 
οὔ τὴς Ι)εδὰ 868 δηά οὗ [ἢ6 Ἰἰοννεσ [ογάδῃ, 
ΒΟΙΡὮ ἴῃ ρμαγὶ υϊοα ῸΓ ἀρτισυϊζυγο, 15 ἴῃ 
(Π6 πιδίῃ ἃ ψιοδῖ βζδΖίηρ σοιπίσγ. [τ [45 
Ὀόοη οσοϊηραγοὰ ἴο “1Π6 ἀοννηβ οὗ οὔὐγ ον 
βΒουϊθεση σουηῖε8." (Οτονε). ΤθῈ Κιηρ οὗ 
Μοδῦ πιυδὲ δᾶνα σγοβοιδεά ἃ πλοάύσγη ΔΑγαὺ 
ΘΒ Κἢ, νἤοϑ6 ννθδ! ἢ 15 τιϑι4}}γ ἐσ πιδιςα ὈΥ̓ 
[6 ὨυπΊθεῦ οὗἉ ἢ͵8 ἤοςκΚβ δηὰ μεγάϑ. 

απά γεπάργεδ ὠπίο δὲ ἀὶπς οΥ ̓ ιγαεί ἢ 11 
ἢιλ5 Ὀεεη δξιδὰ [Πμδὶ [815 “ τε πάσης " ννᾶ5 ποῖ 

τ Ηδεδ, 
δέαζνά, 



1οΟ 

δ οδ, σσ. 

1. ΚΙΝΈΟΘ5. 11]. 

ἰδλπηῦϑ, δηά δὴ μυπάγεά τῃοιιβαηά γαπ15, 
ἢ τῆε ψνοοἹ. 

ς Βυτῖ!|ϊ σάπια ἴο ρᾶ55, ῇεη 5 ΑΠδὉ 
ννὰ5 ἠταά, τῆαῖ τῆς Κίηρ οὗ Μοδῦ 
γε 6 ]|ςἀ ἀσαίηϑε τῆς Κίπρ' οὗ [5γδεὶ. 

6 4 Απὲὸ Κίηρ Ϊεμούαπα σχεηῖ οὐ 
οὗ ϑααπιαγία τῆς βλπλὲ τίπιε, Δη4 ππ- 
Ὀεγεά 411 1ϑγαεὶ. 

7 Απάὰ δε ψεῃῖ ἀπά 8εηῖ ἴο Ϊε- 
Βοβμαρμαῖ {πε Κίηρ οὗ [υάδλῃ, βαγίησ, 
ΤΗε Κίπρ οὗ Μολρ παῖ τερεϊ]εά 

τοχυϊλτ, δυΐ οχιγδογαάϊπδγυ (Ῥαίγις Κ)--- Ὀεὶπξ ἃ 
ἤπο ἱπηροϑο οἡ τῆς Κίπς ἴογ 5. τενοῖῖ, Βιΐ, 
1, [86 τόνοῖα ἰ5 ἑἐαίογ τιδη [6 ραγπιοηΐ βσροκθπ 
οἵ; απὰ 2, ἴῆε Ηοῦγονν νογῦ υϑεα 15 ΟἠΘ 
ὙΠΙσἢ ἰπηρ}:05 γοροαῖθα δηά γορσι ατ ΡΥ ΠιΘη5. 
Οοιηραγὸ Νμα. ΧΥΠ. ἡ; 1 Κι. χνὶὶ. 1; ἄς. 

α ῥιεπάγεο ἐφουμαπά [α»ιὁ..7Ὶ Τυιδιῖς ἰη Κιπά 
νὰ ἴῃς ογάϊπαγυ {τδιῖς δὲ {Π|5 {ππὸ Ἰη ἴῃς 
Ἐδϑεῖ, ΤΠὸ Αϑϑουσίδη τηοηλγο 5 ΑΓ πιοτὸ οἴδῃ 
ἱπηροβα ἃ {γι δυῖο ἴῃ σδίῖϊ6, οῦθε5, ἀπά οἴπεσ 
ςοτηπηοά 65, (μλη ἴπη μοϊὰ δηᾷ σνοσ. Ὅτ" 
Ὀυΐο ννᾶ5 ραϊὰ ἴῃ κιπά ἴο [ἐβοββαρῃδὶ ὈΥ [δ 
Αὐδθίδπθ. (2 (ἢ γ. χνὶ]. 1.) 

απ ἃ ῥμπάγεά ἐδομσαπά γαηα.}] ἘΔΙΠΟΣ 
“ ποῖδμοτε." 

«αυἱὲἐῥ ἐῥὲ «τυοοΐ ῇ ὙΠΟΓΟ ἰ5 πὸ “ψ 1} ἴῃ 
(16. οτἱρίηδι ; δηὰ τ86 Ὀ65ῖ Ηρθῦγονν βϑομοΪατβ 
υπάοτγβίδηἀ ἴῃς ρᾶβϑδᾶρε ἴο πιοδῃ [παῖ δίοϑμα 
μδά ἴο ΡῬαὺ δηηιαν ἴπ6 ννοΟ] οὗ τοο,οοο 
Ἰλιὺς ἀπά τοο,οοο σἤθορ, ποῖ ἴΠ6 5ῆσοορ δηά 
ἰληλῦ5 “ἢ (ΠΘΙΓ ϑνοοἹ.᾽ 

δ. ἢ επ “δα «υα. 4εα4.} 866 δῦονς, 
οἷ. 1. 1, δηά ποῖος δὰ ἴος. 

6. Τ2ε «αν ἐωπθ} ἸΟΤΟΥΔΙΥ, “ οη ἴδαῖ 
ἀδγ." ὙΤῃὸ ρῥἤγαϑθθ 15 ργοῦδθὶν υϑοὰ 
5οπλο ἰδίς, ἀπά τρθὰπϑ σόοι ἴῃς {ἰπὶῸ παῖ 
7εδβογάᾶπι δοσοπαρθά ἴῃς ἰμγοηε-- πεαῦ ἴῃς θορπ- 
πίη οὗ 5 γοίχῃη. 6]νογδπὶ ΤΩΔΥ ἢᾶν Ὀθθη 
δποουγαροά ἴο αἰϊοπιρί πε τοάδυςζίοη οὗ Μοδὺ, 
ἔγοπι ννῃιοῦ Αμαζίδῃ δὰ βγιυπι, Ὁ. ἴδ6 
δι τοΥ οὗ [ἰὸ ΔΙοδὈΙῖο5 γοσογάραά ἴῃ 2 ΟἾγ. 
ΧΧ. 22. 

από πιωυπδεγεά αἱ ΤΠιγαο ἢ ἘἈδῖδον, “ σϑ- 
γἱονοὰ᾽ οὐ Ἰπδῖοχοὰι," 

7. Ηδ “τη ἰο “ψεδοεδαρδα!. Τῇ οἷἶοθα 
ΔΙ᾿ άποὸ Ὀοΐννεσπ ἴῃς ἴννο κἰπράοπιῃϑ 50}}} 5δυδ- 
δἰϑσῖθοά. [ἴ ννᾶϑ ΟἿΪΥ ἴννο γοᾶγβ Ὀοΐίογε τῆδῖ 
]εμοβδδρθαῖ βαά δοοοιηραηϊεά Απαῦ ἴο {πὸ 
αἰΐδοκ οαυ Ἀδπλοϊῃ- ΟἹθδα. [|ἐῃογαπιὶ ἴπογὸ- 
ἔοτε δεπᾶβ σοπη θη} }γ ἴο πλᾶκεὲ [6 δᾶπι6 σε- 
4ιυοδῖ ν ἢ τεβροοῖ ἴο Μοαῦ (παῖ ἢϊ5 (δίβοῦ 
Βλὰ πιδάς ψ ἘΠ τεϑροςῖ ἴο 50γΧ4Δ. ὅ8ὅεε ἰ Κ. 
ΧΧΙΙ. 4. 

απά δὲ «αἱά, 1 «υἱ] 5σο ὦΡ.} [6ΘΒοβμαρῆηδί 
ςοηδοηῖθ ἂῖ οηςθ, ποϊν  βίδπάϊηρ τπαΐ 15 

[ν. 5--9. 

ἀραηβϑὲ τὴ6: Ὑγ1| τῃοι ρῸ ννὶτπ πε 
ἀρλίπϑιὶ Μοαδῦ τὸ δῖε ἡ Απά δ 4]. 
Ιν}}}} ρὸ ἃρ: ὁ1 ἀπι 45 ἴῇου γέ, ΠΥ ὁ τ Κίαρε 

2. 4. Ρεορὶδα 85 τῆν ρεορῖίε, σπά τι ἢογβαϑ 
8ἃ5 ΤΥ ἤοῖβεβ.0. τ 

ὃ Απά ἢςε κε«ἰ4, ὙΏϊςἢ νγὰν 5}2]] 
να ρὸ υρὴὶ Απά δε δηβνψεγεά, ΤῊς 
ὙνᾺΥ τῆγουρῇ τῃ6 ψ]]ΔΘγπε85 οὗ Βάοπι. 

9. 80 ἴδε Κίηρ οὗ Ιβγδοὶ νψεηῖ, δπά 
τῆς Κίηρ οὗ [υάδῇ, ἀπά τῆε Κίηρ οἵ 
Ἑάοπι: ἀπά {ποὺ ἐειοῃεά ἃ σοπηρδ88 

ΤΟΥΤΊΟΥΓ σοηρίίδηος 84 ἀἄγανγῃ ὕροη Πἰἷπὶ [86 
ΓΟΌΌΚΟς οὗ ἃ ργορῃεῖ (2 (ἶγ. χίχ. 2). Ρεῖ- 
ἢδρ8 [εβογαπὶβ γεπλουδὶ οὐὨ [6 Βδ Δ) -Ἰνοσϑῃρ 
(5.6 νεῦβο 2) ννεϊῃεά νυ ἢἰπι. ΑΥὸ Ἰοᾶτγῃ 
ἔγοπι (γοη!Ο]65 (χχ. 1) [δῇ ἢς δὰ ἢἰπΊ50} 
Ὀδοπ δἰίδοκοά ὃγ ἴῃς Μοδθίϊος ἰὴ [ῃ 6 ργεσράϊης - 
γθαΓ; δπά τποιιρῇ [Π]15 δἰϊοιαρί οὗ τπεῖγο δά 
οηάοα ἴῃ ἀἰςαϑῖογ, [ἐμόοϑμαρῆας νου ἔδεὶ 
1ηδῖ [ἃ πρὶ Ὀ6 τοπονθά, δπὰ {παῖ ἴ ν 98 
(Πεγεΐογε ἱπηρογίαπε ἴο 5ε]χθ ἴς ὁρρουτυπ 
οὗ νν δ Κοηϊη Π15 ΘΠΘΙΆΥ Ὑν ἢ] ἢ ποὺν οειοά 
ἴδοις 

1] α»»" α: ἐῤοι αγί, 5.1 ΘΠ οσμδρηδὲ τοροδίβ 
ἴῃς ἐχαςῖ ννοσγάϑ οὗ ἢϊ5 ἀπϑνοῦ ἴὸ πα. (1 Κ. 
ΧΧΙΣ. 4.) ΤΉΘΥ ννότα ργοῦδοὶΥ ἃ ἴογηλ]α 1Π υ.56 
δὶ ἴπε πιο, ἐχργοόβϑινε οὗ σοιϊηρίεῖς 4]][ἰδῆςθ. 

8. Ἦριεῦῷ τυὐαν «ῥα τὐό γο μὴ Ὅς 
τΤοδάϊοϑι δηὰ πηοϑῖ πδίιιΓ] “ ννΑΥ "Ὁ Ὰ5 ΔΟτΟ 585 
(ῃ6 Ἰογάδη ποᾶσγ [Ἄογίςο ἱπίο ἴῇῆς Ατθοῖἢ- 
Μοδὺ, δηὰ ἴδῃ δίοηρ ἴμ6 δαϑίθγῃ 5δῆοσζε οἵ (ἢ 6 
ἰακε ἴο Μοδῦ ργορογ, ἴῃς ἵγαςῖ βδουῖῃ οὗ ἴῃ 6 
Ατῆοη. Βιῖ [815 ΨΥ ννοιυ]ὰ ποῖ πανὸ ἰδὰ 
Ποαγ Εἀοπὶ. 

ἐδ αὐαν ἐῤγοκσ᾿ ἐδε «υϊάεγπεις Ὁ Ἑάονι.] 
Ὑπαΐ 15, τουπὰ [Π6 δου μογῃ ἘΧΊΓΟΠΥ οὗ (Π6 
Πελὰ 8.8, δηά δογοβ5 ἴῃῆ6ς Ασγαδαῇ, ΟΥ̓ στ" 
εἰπιιδίίοη οὗ [Π6 [ογάδη δπὰ [ϑεδά 8568 υδ]θυ. 
ΤῊΪ5 τουΐο Ἰεά ἴο (6 Εάἀοπιλῖῖα σουπίγγ ννὩ  οἢ 
οχίεπάρά δίοηρ (Π6 δαϑίθσῃ 5ἰά6 οὗ ἴ 6 Ατγαδδὴ 
ἀπὰ δογάογοά οὐ Μοδῦ ἴονναγάβ ἴἢδ βοιιῇῃ, 
Δ ΒΟΓΟ ἰἴ5 ἀεδογῖ (μέώδαγν) ννὰβ αἀϊν: ἀφ ἔγοπὶ 
1 οὗ Μοαὺῦ ὈγΥ ἴϊε ννδάγ- ΚΌΣΔΕΥ οὐ ΕἸ 
ΑἾΒΥ. Οπδ οὐ͵εςϊ οὗ ἰακίπρ [ἢ]5 τουῖε νγὰϑ 
τιοϑὲ ἰἰκοὶγ ἴο οὔἴοσοϊ ἃ Ἰυποίίοη νὰ τῆς 
ἴογοοβ οὔ Εάοπι, νοῦ δά στοϑυμηθα ἰΐ5 
ἀοροπάσηςε οἡ [υάδῃ, τπουρ ἢ 6 γοδγ θεΐογς 
ἴ δά Ὀδδη ἰπ 4]] πος ἢ Μοδῦ. (866 2 
ΟὮγ, χχ. 22, δηὰ ποῖς δά ἶος) ᾿ποῖδετυ ΠΊΑΥ͂ 
δᾶνθ Ὀόοοη, ἴο σοσηθ ὕροη (ἢς Μολθίίοβ της 
Ῥτεραγοά. ὌΠ 5 ̓1πὸ οὗ πιάγοῖ ννᾶϑ (οἰ ον εά 
οη τῇογε [ἤδη οπα οσοδϑίοῃ ὉΥ͂ ἴΠ6 Υυ5Δ6ΓᾺ, 
ννῆο τηλὶπίδίηθ ἔογίγεθϑοϑβ ἰὴ ἴῃς Μοδδίῖ 
ΠΟΙΠΙΓΥ. 

9. “44 ἐδεν ζεεδεά α εονηβα::.] Τῆς υηϊεὰ 
ΔΙτη 65 οὗ [υἀδἢ δηὰ [5γδ6] “ ἐεϊοβοά ἃ φοπη- 

"--ποῖ τδαῖ οἵ Εάοπη, νοι νου ΟἹ] 
7οἴη ννβθὴ 186 “ σοπλρα55" νν45 ᾿οπηρίεἰοά, 



Ἵ Ἡξδῦν. δέ 
ἐδφῖν “εεέ. 

. Βαπά. 

Υ. 10--ὦ 3. 

οὗ βενθὴ ἀδγϑ᾽ Ἰἰουγπαυ : ἂηά τῇογα 
νν83 ΠΟ ννδῖεγ ἔογ τῆς Ποβῖ, δπὰ ἔογτῇῃθ 
ολίῖϊε [τηατ [Ο]]οννεά {Πεπὶ. 

Ι. Απά τε Κίηρ οὗἉ [5γδε] ϑδἱά, 
ΑΙας ΤΠ τῆλ τὰς ΙοκῸ Βαῖῃ «Δ ]εἀ 
1656 τῆγεε Κίηρβ τορεῖδεγ, ἴὸ ἀε]ίνεῦ 
τῆςπ ἱπῖο ἴῆε ἢδηά οὗ Μοδῦ ! 

11: Βυῖ [εἐποβμαρμαῖ 8414, 25 ἐδεγό 
ποῖ ἢεῖξ ἃ ργορῆεῖ οὔ τε ΙοΚ Ὁ, τα 
ν»Ὲ ΠΊΔΥ Θηαυίγε οὗ τῆς ΠΟΚῸ ὈΥ Πἰπιὶ 
Απά οἷς οὗ τὰε Κίηρ οὐ [βγδοὶ" δ 
βεγνδηΐβ δηδνγογοά δηά 5414. δε ἡ: 
ΕἸιθμα τῆε βοὴ οὗ δῃαρῆδλι, νγῇῃϊοὴ 

οὔ Ἄυφη ἀανὉ᾽ ἡουγπῶ ΤῸ ἀϊδίληςο ἔγομι 
7ογυβδίοπι, Ὁ Ηεῦγοπ, Μ δἰδῖμα, δηὰ Τ μδηλαγα 
ἴο ἴῃς ποτῖβ Εάἀοπιῖο σοιηίσυ, νυ ΔΙ ἢ 15 τῆς 
δεβφῖ νναἱογοὰ σουῖο, ἀπά νᾶ ὑσγοῦαῦΥ τπαῖ 
Ῥυγδιςά οη ἴῃς ῥγοβθηΐ οσοδϑίοῃ, 15 ποῖ τπηις ἢ 
ΤΏΟΓΟ ἴπδΔη τοῦ τ1}|65. Βιυῖ τὰς ἀ!Β]ου} 165. οὗ 
ἴδε ννᾶὰῦ ἅγε στοδλῖ (οδίηθοη, ὁ ἘΘδοδγοο5,᾽ 
το]. 1ἰ. ΡΡ. 580-610); Δηά ννε σδῃ ννο]] υπάού- 
δἰδηὰ {πὶ Δῃ ΔΥΤΩΥ ταὶ ἢ ηοῖ 6 Δ0]ς ἴο πλονς 
δἰοην ἴἰ δῖ ἃ ἔδϑῖοσ σαῖς ἴδῃ δρουῖ 15 πλ}}65 
ἃ ἀδγ. 

ἡδέγε τυᾶς πὸ τυαίεγ. ΤὨς Κιηρβ δὰ ὕγο- 
ὈΔΌΪΥ εχροοϊεά ἴο ἤἥπα νναΐεσ ἴῃ ἴα νν δάγ- 
οἰ ΔΉ συ,  Ποἢ ἢδ5 ἃ δἰγοδπὶ [δὶ 15 πονν Γδ -- 
ξαγάρά 48 ρογθπηΐαὶ (οὈίηβοη, νοὶ. 11. ἢ. 488). 
Βυϊ ἴ ννᾶ5 ἀτίεἀ υὑρΡ---(υἱῖο ἃ ῬοΟ55 0]. οσουγ- 
ΤΕῆς6 ΜΓ ΔΩΥ οὗ ἴπε σἰγοαπβ οὗ [815 γθείοῃ. 

,γ “δὲ εαὐ 6. 1.6. “τὰς Ὀάρράρο δηϊσηδ] 5. 
5866 ΜνΟΓ56 17. 

10. Τὸ. 1ογα.} ἐμε ότι ὙΠῸ [45 αἀΪ5- 
ἐπί] ἰσῃθὰ της Βαδὶ-ννογϑὶρ ἀπ ΟΠΪΥ τὸ- 
ἰλϊπθὰ ἴῃς ἸἀοἸδίγΥ οὗ ἴδ οαϊνεβ (νοῦβϑθ5. 2, 
4) δΔοκπον)εάρεβ [ὁπονδὴ ἔογ ἴΠ6 {για 1 οσά, 

10 ἀείνυεγ ἐδονι ἱπίο δὲ ῥαπά 9 ΜΜοαῤ.] 
Τῆς ἰϑγϑο ῖεβ, ἀερεπάϊηρ ὑροη τὰς Δ’ ΔάΥ 
ἔου νυδῖεσ, μβδὰά ργοῦδυ ὑσουκῆΐ πο ΒυρΡΡΙΥ 
1} (ἢοπι. ὙΠ ΟῪ Πδὰ ττϊνοά δ {πεῖν σλρ- 
Ἰηρ-ατουπα ἃῇἔογ ἃ μοῖ πιαγοὴ τῆσγουρῃ ἴῃ6 
ἀεϑεγῖ, ννεαγγ δηὰ {πγϑῖγ. ὙΤῊς Βοβῖ οὗ Μοδὺ 
ν͵5 Ἔποληιροά ορροϑἌίϊς ἴο {Πεππὶ (νοῦϑα 21), 
δηά, θεῖζεγ δοφιδιηῖϊοαά ἢ τῆ νναῖοσ]θ55 σοῃ- 
ἀϊύοη οὗ ἴπ6 ννδάγ, βαὰ ργοῦδθὶγ Ὀγοιιρῆΐ ἃ 
ΦΌΡΡΙΥ ἴῃ 5κίῃηβ. [ϑδβογδπὶ νἱονν5 ἢΐ8 δία 85 
σοτγίδιη --ἢς 15 ἀεϊϊνεγθοά ἱπίο ἢ 5. ΘΠΘΠῚΥ 5 

ΗΙ5 ἴοορ8 ἃγθ ἴοο ὀχβδιϑίοὶ ἴο 
τεῖγεδί ἀυπησ ἴἢ6 πισῃῆῖ ; οἡ ἴῃς τποῖτοῦν 
ΒΟΥ ΜΊ}} Ὀς ἀγίηῃρ οὗὨ τῃϊγϑῖ, δηὰ νν}}} 6 51}}} 
655 4016 ἴο πιονθ. ἔϑοδρε υηάογ [Π|656 οἰτγοι πη)" 
δίδποθϑ 566 15 ἴο Π!ΠῈ 5] ΠΊΡῚΥ ἱτη ροϑϑι]θ. 

11. “Α,( Ῥγοῤδε! Οὗ δὲ 1ογ 4 ΑΔ “ ργορδεῖ οὗκ' 
«εῤουαῤ." [ἴ ννᾶϑ ποουβϑᾶγγ ἴο ἰπᾳυΐγο ἴμ5 
ἀεἤη!εἸγ, ἃ5 ἴμποσο ὑγογο 51}}} ρἱεπῖν οὗἅὨ «οὐ- 
δμαη Ῥτορποῖβ 0 ννεσα ΟΠ]Υ ῥγορμοῖβ οὗ 
Βδαὶ. (866 νεῦϑε 13, ἀπ ςοπιραγὲ οἷ. Χ, 19.) 

1. ΚΙΝΟΞ. 111]. 

ουγοά νυνγδίεσ τς παπάς οἵ 
1) 4}. 
12 Απᾶά [ἐἘποβμᾶρῃαῖ αἰά, Τῆς 

ννογὰ οὗ τὴε ΓΟ ἰ5 ψ ἢ Ὠἰπι. δὸ 
τῆς Κίηρ οὗ ἴβγδεὶ δπὰ [εῃοβμαρῆδῖ 
ἀπά τῆς Κίηρ οὗ Εάοπι νγεπὶ ἀονγῃ ἴο 
Ἀϊπλ. 

12 Απά ΕἸΙ5ῆΔ βαιά ὑπτο τῆε Κίηρ 
οὗ Ἰβγδεὶ, Υῆδι ἢᾶνε 1 ἴο ἀο νυν 
ἴπεε ἡ ρεῖ ἴδε ἴο ἴῃς ργορἢδῖβ8 οὗ ΤΥ 
ἔαλιμογ, ἀπ4 ἴο ἴῃς ριορῃεῖβ οὗ τὴγ 
τηοῖῆεγ, Αηαᾶ τῇς Κιηρ οὗ 1βγδεὶ 54 ὰ 
ππίο Πίπι, ΝΑ : ἔογ τῆε Ιὸοκ Βαῖὴ 

Οοη 

οπό οὔ ἐδὲ ἀϊπρ οὐ ΠΡ: σεγυσπὶ: ἀπϑαυεγεά, 
Ηεγε ς Εἰμρα. ]οδογαπὶ δά ποῖ ἱπίθης- 
το Ὀγοιρμς ΕΠ 5η4 νυ τ Ηἷπι, Ηδ ννᾶ8 
Ἰσπογδηΐ οὗὨἨ δῖ5. ὑγόβδεποὸ ἢ ἴΠ6 Βοςῖ, δηά 
οπα οὗ δ58 “βεγνδηΐβ, ΟΥΓὁἨΎ ΟΠοοΓβ, μδὰ ἴο 
ΔΠΒΥΟΥ [ἐ οϑδδρ μα ̓  5 ἰΠα ΟΪΓΥ. 

«υδιεῤ ῥομγεά αὐαίεγ. ΟΥ̓ “ νἈϊοῖ ουγεὶ 
νον." ὌὀΥΠε ρῥγαογιϊας ἢ Ηδοῦγοενν οἴϊζεη 
ἱπΡ}165 {πὸ Πδθιϊ ΟΥ σορεϊ ίοη οὗ δη δείΐοῃ 
ΝΥ ΒΙΓΝ 15 511}} σοπιηυην. “ ῬΡοιυγίηρ νναῖογ οὔ 
[06 Βαπά5᾽ οὐ ἔδεϊ δι βηῖῆοβ πλϊηΙϑίγαῖοΠ ΟΓ 
δἰοπάληοθ. ((ὡοπλρασγε [οδῃ χὶὶ!. 5 εἴ 5644.) 

12. Τός ἀϊπῷ οΥ Ἰεγαοΐ σπά “εῤοιδαῤῥαΐ 
απ 1δὲ ἀπ οὶ Ἐάονγη τυεπὶ ἀοτυη Ιο δίῃ.) [1 
ΤΥ Κα ἴὴ6 ϑουοῦο Ὡθοὰ Ὡς ἢ [86 Κίηρβ οὶ 
ΤΟΥ [δά οὗ [6 ργορβοεῖ, [ἢαΐ ἰηϑίοδα οὗ 53::π|- 
ΤΠΟΝΙΩΕ μίηι ἱηῖο {με γΓ ρύδβθησς (ΠΕΥ ϑουρπῖ 

1πη. 

15. Μηδ Εἰμῥα “αἱ ὠπίο δὲ ἀιίπσ οὶ 
Πναρί.] Ὁ Βογαπι᾿β ργόβοπὶ Πα πΉ ΠΥ ἀοο5 ποῖ 
5406 ἢ)πὶ ἴγοπὶ γεῦικο, Ηδ ἰ5 οἵ 1ὴ6 δοουγεοὰ 
βίοςϊ, δηὰ 1165 ἢἰπΊ56 ] ἢ ὑπάεσ ἃ βρθοῖδὶ ουγϑ6: 
δίησς 81} (6 6ν}} τ[ῃγοδίεποα ἀραϊηϑὲ Αμδὺ ννᾶ5 
ἴο σοπΊα ἴο Ρᾶ55 ἴῃ “δὲν “οπ, ἀΑγ5" (1 Κὶ. 
χχὶ. 29). Μοτγοονοσ, ἢ 15 τοίογπιδϊίΐοη (566 
ὙΟΙΒ6 2) δὰ ὕδθη Ὀυΐ ἃ παϊξγοίογτηδίοη --- 
ἃ ςοτηργοιηίδα ἢ Ἰἀοἰλίγγ. Νοῖ ΟὨΪγ δά 
{πὸ σαἰ ἔβγῃ! θόθη γεϊδιποά, δυξ ἴῃς ΒΔ481]- 
ὙΟΓΒΠΙΡ 0561}, του ἢ ἀἰϑοϑιδὈ] σμοά, Βα Ὀόθη 
ΔΙΙοννοα ἴο σοηίίπυς δηὰ νγὰβ ἴῃ ἔδνοιυσγ ἢ 
τῆς ΠΣ δεῖς ΘΓ ΠΟΙ ἃπα ΡγΟΌΔΟΌΪΥ νυ] ἢ ἃ Ροσ- 
[ἴοη οὗ ἴη6 Οουτί, 

ἐδὲ ῥγοῤῥεις οΥ᾽ ἐδγ ζαι δεν ἀπά δὲ βγοῤϑει: 
9 1δν νιούβεν.)͵ 1.2, τὴς Βαδὶ-ργορμοῖβ, ἴδιι8 
ἀεϑιρσηδίοα, οἰ ΠοΓ Ὀδοδιιδο ἴΠοΓο μα Ὀδοη βοιηδ 
ΨΠῸ ἀοροηάραά τροη ἴδ6 Κίηξ, νν 1116 ὈΓΒΟΥ5 
ὙΈΓΟ δἴίδομθα πῆγα ΘϑΡΘΟΙ ΠΥ ἴο [ἢ 6 ́υσοη 
(1 Κι. χνι. 19); οὐ, πῖογε τομαὶ; Ὀδοδιι56, 
τοῦ ἴῃς Κίηρ δὰ δἱἱοννοὰ [μ6πὶ δηὰ 50 
ννᾺ8 Δηβυγογαθ]6 ἔοσ ἰποηὶ, ἴῃς 4υθοη δὰ 
Ὀεοη ΠΕΙ͂Γ γτϑα] ἱπίγοάισοσῦ δηὰ Ὁρμο]άου. 
((οτῆρατγα τ Κ. χνὶ. 321; χίχ. 2; χχὶ. 25, ζο":) 

πᾶ ἐδὲ ἀἰπρ Γ᾽ Τπιγαεί «αἰὐ. .. Ναγ, ὃν 
ἐδε Ζογά δα! εαἰεἀ ὙὍὨε ἔογοε οὗ {15 γερὶ γ 



Π. ΚΙΝΟΞΘ. 111]. 

Γσα]Π]εἀ τἢε8ε τῆγεθ Κιίηρβ τοσείῃογ, ἴο 
ἀοῖνεγ τ δηὶ ἰπῖο τῆ απ οὗ Μοδθϑ. 

14 Απά ΕἸ183}4 54]4, “Με τε ΠῸΚ Ὁ 
οὗ μοϑβῖβ ἰίνεῖῃ, δείογε ψνβοπὶ Ϊ βἴαπά, 
ΒΌΓΕΪΥ, ννεγε ἴ ποῖ ἴῃδῖ 1 τερατὰ τὴς 
ΡτΓέβεηςε οὗ [εβοβμαρῆδε τῆς Κίηρ οὗ 
]άλῃ, 1 νου] ποῖ ἰοοῖς τονυγαγὰ τπες. 
ΠΟΓ 866 ἴῇξεα6. 

Ις Βυῖ πον ὑτίηρ πὲ ἃ πιἰηβίγεὶ. 
Απὰ τὸ ολπια ἴο ρᾶ85885. Ψῆδη τἢδ 
ΤΠ] η5ῖγαὶ ραγεά, τας [ἢ Παηά οὗ τῇς 
ΓΟΚῸ σδπλα ὑροη ΠΪπι. 

Ι6 Απά ἢε 5414, ΤὮι5 841:τἢ τἢς 
ΓΚ, Μᾶκε τ ϊ5 νδ]]εγ (μ}] οὐ ἀΠπς ἢ 68. 

566Γ15 ἴο ὃδ6---“ ΝᾺΥ, ΓΕΡΓΟΔΟΝ πὴθ ποῖ, ϑῖποο ] 
ΤᾺ ἰῇ ἃ 50τ βἴγαιϊ--- ηὰ ποῖ οὐἱδύ 1, διιῖ ἴῃ 658 
ἴννο οἴπου Κίησ5 αἰδο. Το 1] οτά---᾿ [ἐπονδῇ ἢ 
---ἰ5 δδοιΐ ἴο ἀοινοῦ τι5 πο [ἴΠ6 δδπᾶ οὗ 
Μοδὺ. [ίδου ςδηβί ποῖ, οὐ ψνξ ποῖ Βεῖρ, δἵ 
Ἰεαϑὶ ἄο ποῖ γοργοδοὴ. 

14. 4π4 Εἰμεδα «αἱά, “41. δὲ 1ογά ΟἹ δου: 
ἐμυε ἢ ὙΠῚΙ5 πιοσῖ ϑοϊεπηη ἔοιτῃ οὗ δά- 
Ἰυγαίίοα, υϑοὰ οπςς ὃν ΕἸ Π4ἢ (1 Κ. χνὶϊ. τ) 
Δη4 οποο ποτα ὈΥ Ε5Π4 (πῆγα οἢ. ν. 16), ἢΔ5 
ετεαῖ ἔοσος, δὰ τηϊσγοάϊοο5 ἢ τλαγκοά 6 πη» 
Ῥ 4515 ἴῃ6 ἀςσοϊαγαίίοη ΟΥ̓ Μ οἢ [ μογαπι 18 
ἴο ἰεάγῃ ἴπδῖ τῆς σοπγίησ ἀοἰνογαηςς ἰ5. ηοΐ 
δτδηΐεά οἡ ἢ]5 δοςοιηί, Ὀυζ 50]ΕἸ Ὁ οη δοσουηῖ 
οὗ [ἐΒοδιαρμδῖ. 

15. ΜΒμὲ ποτυ, ὀγὶπτ νιὲ α' γιϊπείγεί Μαϑβὶς 
866Π18 ἴο ἤᾶνε Ὀσοη ἃ γέρυ αῦ δοσοιηρδιίποπῖ 
οὗ ΡγοΡἤΘΟΥ ἴῃ {86 ““8οῇοοὶβ οὗ ἴη6 ργορβοῖβ " 
(1: 5.χ. ς; τ (ἢγ. χχν. 1-1; ἄς), ἀπά λῃ οὐ- 
ςδϑίοηδὶ δοοοιηραηίπηοηῖ οὗ [ἴ οἰδεννῆεσε (ἔχ. 
Χν. 20). 

δὲ δαπά Ὁ 1δε 1ογά εαν»ι μβοπ δι»ι.) 866 
δῦονς, τ Κ. χνῇ!. 46. 

16. Τρι. υαἱΐεγ.)] ΤΣ Ηοῦτονν ννογά 5'ρη!- 
ἢε5 ἃ τυσ΄γ, οΥἮ Ὀγοδὰ νυ] οὺ οσςυρίοά ἴῃ [86 
οδηῖγα ΟΥ̓ ἃ ἰογγέηΐ σουζϑβθ. 

ἄἀμοδε..} ΟΥ᾽ “ ρί5," 5. τπε νογὰ ἰ5 ἴγδηϑα 
ἰλῖϊεά ἵἱπ ἰθγεπη. χιν. 3, δηὰ οἰφεννῆεγο. ὙΤΠΕΥ 
ψγοΓῈ ἴο αἱ; ρΡιῖ5 'η ἴῃ6 ψνδαγ, ννβογείη [ἢ ς 
νγαῖοσ πὴκῆϊ τοιηδίη, ἱποιοδα οὗ ἤοντης οἵ 
ἄονη [Πς τοττοηΐ σουΓϑ6. 

17. Υ7ε «ῥα! ποὶ 1:τε «υἱπάᾶ, πεν «δαί 
76 “τε γαϊπ.) Νὸο ταῖῃ ννὰ5 ἴο [8]}] ψνβεγε τῆς 
[5γαθ} 65 ἀπά {πε ῚΓ ΘΠ π 65 νοσὸ ἐποδιηρεά : 
ἘΠΟΓΘ νγᾶ5 ποῖ δυθὴ ἴο ὃς ἴΠπδῖ 4}} διιξ υηϊνογϑαὶ 
δοσοτιηρδηϊπιθηΐ οὗ γαίῃ πη τῆς Εδϑῖ, ἃ βιάάδη 
Τίβε οἵ νυ πὰ. ((ὐοπίρᾶγε σ Κ. χυῖῖ. 45; Ρ5. 
ΟΧΙΝΊΙ. 18; Μαῖῖ. Υἱι. 25.) ΤΒυ5 ΟἸΪΥ οουϊὰ 
ἴῃς ἀεςορίίοη οὗ ἴῃς Μοδδιῖεβ. ὃς Ὀγουρῆςϊ 
δὺοιυξ (566 νεῦϑο 21), ψ8ο, 1 [6 δά 85 πλιι ἢ 
85 ποαγὰ νυἱπᾶὰ ἀιυγίηρ ἴῃς πἰρῃΐῖ, νου ρῥτοὸς- 
ὈΔΟΌΪΥ μᾶνο δϑοοσ θα (ῃ6 γοὰ ροοἱὶβ ἴο {πεὶγ 
τσ ῃϊ οδ.56. 

[ν. 14---ἰ.1.0. 

17 ον τῆιι8 541 τῆε ΓΚ, Ὑ6 
804}}] ποῖ 866 "νυὶπὰ, πϑῖμεσγ 5}.4}} γε 
866 ΓΔΪΠ ; γεῖ τῆλ ν]] εν 53}4]} θὲ Β|]εἀ 
ΙΓ ννδῖεγ, τῆι γε πλᾶὺ ἀτγίηϊκ, θοιῃ 
γε, Δπ4 γουγ ςαἴεϊς, ἀπὰ Ηἰδεὲ δεδϑβῖβ. 

ἱ 18 Απά τἢ]8 ἰ5 ὀμέ ἃ ἰΐρῆς τῃϊπρ ἴῃ 
τῆς βρῆς οὔ τῆς Ιοκῦ: πε ψ]]]} 
ἀε]νεῦ τῆς Μοαθίϊτοβ αἰβδο ἱπῖο γουγ 
Παηά. 

19 Απὰ γε 5}4]] 5Ππ|1τ6 ἐνεῦγὺ ἐςηςεά 
εἰἴγ, δηὰ δνεῦυ ςἢοῖςα οἰἴγ, δηα 54] 
[ε]1] ενεῦΥ ροοά ττθα, ἂπὰ δῖορ δ]} 
ννῈ}}]9 οὗ ννδΐεγ, ἀπά ἴπηδγ Ἔνεγγ ροοὰ ἴ Ηεδ, 
Ρίεςε οὗ ἰαπά νυ βἴοηαβ. 

7ομγ εαἰ δε ἀπά γομν δεαυ.1Ὶ Ὅς “ σδίςς 
ὙΥΠΙΓἢ ἅΓ6 ΠΟΓα αἰσΕ] Πρι 5 ῃςα ΤῸ ἴΠ6 “ δελϑῖβ 
ἀεποῖς [ἴῃς δηϊπηαὶδ Ὀγουρῆΐ ἔογ ἔοοά. Τα 
ἐ θεφϑῖϑ " ἂῦὸ [6 Ὀᾶρρᾶρθ δηϊπιαὶβ. Το ἰδιἴοῦ 
δίοης ἅγὸ πηϑηςἰοηθὰ [ἢ νϑῦϑδ 9. 

19. 7ε “ῥα! κε ] ευεν χοοά γε ἢ ΤῊ Ϊ8 
[45 Ὀδεη τερδγαθαὰ 45 δη ἰηξγιηροιηφηΐ οὗ ἴῃς 
Τυ]6 Ἰαϊά ἀἄοννη ἴη Ὠδιῖ. χχ. 19, 2ο, ἃΠ ὄοχοδ 
ὕοη οὗ 16 ΜίοδθΙί65 ἔγοπι [ἢ ξεπογαὶ πιογοζυϊ 
ῬΓονβίοη οὗ ἴπε 1ὰνν, νος ἔοσθδάς (τ ἰ8 
(που ἢ) ἢ ουὐττηρ, ἀοννη οὗἉ ἔγυ - ΓΘ 65 1 δη 
ΠΟΙ 5 ΠΟΙΠΙΓΥ. δυο ἢ δὴ ὀχορρίίοη τσ δῖ 
Ὧο ἀουδί δὲ πιδλάς ΟΥ̓ ἃ ΡῬγορῃεῖ, ου ἴδ6 
ΔΌΪΠΟΥΙῪ οὐἁἨ 18 1) 1 νης πηϊϑϑίοπ. Βυῖ 1ἴ ΠΙΑΥ͂ 
δε ἀουδίοά νυν7βεῖμογ ἴῃς ράᾶβϑᾶρε οἵ Πϑευΐετο- 
ΠΟΠῚΥ ἰἰὰ5 ἴπΠ6 νν]ὰ6 ΠΟ ΠΙἢΡ 50} }}γγ ἀϑοιρηρά 
ἴο 1ἴ, [ἡ 115 ἰεϊῖεν ἴἴ ἑογ  ἀς οπὶν ἴδ υϑίηρ οὗ 
(ἢ ἔγυ τ πΓθ 5. ἔογ ἘΠΊ ΌΕΥ ἴῃ 8ἰορθ-νογκ5. [ἢ 
15 5ρί γίς [1 15 ργιιάφηζιδὶ γαῖμογ τηδη ταογοίξῃὶ, 
[με τεᾶβοῃ ἀϑϑίρῃεα Ὸγ ἴμε ργομι δι[ἴοη θείης, 
Ωγ δοιὰ γπαγε εαῤέ οἵ τμοπὶ." Τῆυβ κα 
νου ϑοοτῃ [παῖ [ἢ ε [5γδο 65 ννογο ποῖ ἔογς 
δα άξηῃ ἴο Ξ6]] (ἢ: ἔγυ τ -ῖγοῦβ 'ἴπ Δη ΘΠΘΙΙΥ 
ΠΟΙΠΙΓΥ, 45 ἃ ρατί οὕ [ἢ τανᾶξο οὐ ννδσ, ννῆθη 
{ΠῸῪ δὰ πὸ {ῃπουρῆηϊθ οὗ οσουργίηρ ἴδ6 
σουπίγγυ. Τῃα ρῥίδη οὗ ἴπιι5 ἱπ]υγίης δὴ 
ΘΠΕΙΏΥ͂ ννᾶ8 ὈΓΟΌΔΟΪΥ 'ἴπ βόπογαὶ 0.56 δηοης 
(86 παῖίοπβ οὗ ἴἴοβϑς ραγίβ αἴ ἴῃς {π|δ.0. Ἂν 6 
866 ἴῃς ἀοείγυςζίοη τεργεβοηϊεὰ ἔγεα θη οἡ 
1ῃ6 Αϑϑυτίδῃ πηοπυπιοηῖβ (1 ἁ ἀγάγά, " ΝΙ που 
Δηἃ Βῦγ]οπ, Ρ. 588; " Μοπυπηοηῖς, ΕἸγϑῖ 
ϑογίοβ, ἢ]. 71: ϑεοοηά ϑεγίοβ, ρὶ. 40), δηά βηά 
ἐτεαιιεηΐ πιοηίοη οὗ [ἴ ἴῃ [6 ἰῃβοσγὶ ρ[ίοηβ οὗ 
Εεγρῖ. (ὅθε ποῖς οἡ Ὠευῖ. χχ. 19.) 

απᾶ “10 Ρ αἱ «υεἰ. 9 πυα!εγ. ὙΠΟ πἴορραξο 
οὗ νν 6] }]ὶ9 ννὰ8 ἃ σοϊηπίοη ἔδδζυσο οἵ δηςϊθπῖ, 
Δ Θβρεοῖδ!γ Οτιοπίδὶ, νναγίαγο. ὅν πὰ 
ἴῃ6 ῬΠΠΠΙ5ΈΠὸ5 βδἰορρίπς ἢ Ἡφοῦτγενν νν6}}5 
αῆοῦ Αὐγαπδη 8 ἀεδίῃ (επ. χχνὶ. 15-18). 
ΤΗς ϑογμίδηβ ςἰορρεά {πε|Γ οὐ ννῈ}}8 
θη αγίι5 ἱηναάεὰ ἴποπὶ (Ηογοά. ἱν. 1.20). 
ΑΥβᾶςεβ {ΠῚ ρΑΓΕ]Ὺ σἰορροά, δηα ΡΥ ροϊϑοποά, 
ἴῃς Ραγβίδη ννῈ}}]5 ἰῃ ἢ15 νγὰγ ἢ} ΑὨΠοςἢ 9 
(Ροϊγδ. χ. 28, ὃ 5). 



νυν. 20---25.]} 

20 Απά [᾿ξ οἥπιεὲ ἴο ρᾶ358 ἴῃ ἴῃς 
πλογηΐηρ, ἤδη τῆς πιεδῖ οεγίηρ ννᾶ8 
οἴξεγεά, τῃδῖ, θεά, πεσε σδπλα νγδῖεγ 
Ὁγ τῆςα ννᾶγ οὗ Βάοηι, ἀπά τῇς σου ΓΥ͂ 
νν 85 ]]εὰ ννἢ ννδῖεσ. 

21 Απὰ ψῆθῃ 411 τῇς ΜΜοδθιτε8 
Ποαγὰ τῇδῖ τῆ6 Κίηρβ ψεγε σοπγὲ ὉΡ ἴο 
ἤρῆϊ ἀραϊπϑὲ τμεπ}. ΠΟΥ Τρατῖῃεγεα 1] 
τπδῖ νγέγε δῦ]ε το ἵριιζ οῃ ἄγπιοιιγ, δηὰ 
ἀρννγαγά, πὰ βῖοοά ἰπ {πὸ θογάοτγ. 

22 Απάὰ {ΠΕ τόβε Ὁρ δλγὶγ ἴῃ τῆς 
γτηογηΐηρ, Δηἀ τῆς βιη δῆοης τροη ἴδε 
νναῖεσ, απά τῆς Μορδθίϊεβ ἐᾳνν τῆε 
νγατεγ οἡ ἴδε οἵδεσ 5146 ὧς γεὰ 25 υἱοοά: 

22 Απά {δεγ 5414, ΤῊ 5 ἐς Ὀ]οοά : 

11. ΚΙΝΟΞΘ. 111. 12 

ἴῃς Κίῃρβ ἃγε βυγεῖνγ ᾿βἰδίη, δηὰ ἘΠ αῪ 1Ηεῦ. 
Πᾶνα βῃητίεη ομε ἃποῖπεγ: πον ἴμετε- τα 
ἔογτε, Μοδῦ, ἴο τῆε 8ροὶ]. 

24 Απὰ ψῇῆδη τπεγ σᾶπιε ἴο τῆς 
ΟΔΠῚΡ οὗἉ ἰβ5γδεὶ, τῆς Ιβγδο το8. γοβθ Ὁρ 
Δα 8πιοῖα τῆς Μοδθίϊεβ, 50 τὲ τΠ 6 
Πεὰ Ῥείοτε τπθπὶ: δι ΠΠΘΥ ὙΨΜΕΠΕῚ Οτ, ἐβεν 
ἔογνγαγά 5πιτίηρ τῆς Μοδθίςεβ, Ἄνθη ἤν 
ἴῃ ἐλεῖῦ σου ΠΙΓΥ. ΤΥΡΙΝΕ 

25 Απά {πον δοδῖ ἄοννῃ τῆς οἰτίε8. 
ΔΠΑ οἡ ὄνεῖγ ροοά ρΐεςε οὗ ἰαπαὰ σαβῖ 
ΕΝΕΓΥ ΠΊΔῃ [18 βἴίοης, δηά Ἀ]]εά ἰε; ον, 
δηὰ {πεν βιορρεὰ 411] τς νχγε}}5. οὗ ἡ ἐέμῃ 
νγλῖεγ, ἀπα [6 ]εἀ 411 τῆς ροοά ἔγεεβ ; ἐλεῶν ἐν 
ἼΟΩΪΥ ἴῃ Καὶ γιβαγαβεῖῃ [εἰς {πεν τῆς ΠΕ 

20. ἢρβεπ δὲ »ιοαί-οὔέγίπα ευας οἤέεγεά.] 
Οοπιραῖα τ Κ. χυῇηῇ. 29, ἤογα (6 ΠΟΙΓ 15 
πδυκοὰ ΟΥ̓ ἃ 5 τι] Δ] υδΐοη ἴο ἴπε ΤΕπρὶς 
βογνίςς. ὙΠ6 τηογηΐηρ 5δογῆος ννᾶ5 οἤεγεά 
δὺουΐ 5υηΓΙ56. 

δεγε εαγιο πὐαίοῦ ὧγ δὲ «υαν οὶ Ἑάον»".] 
Τῆς Μν δάγ-οἸ- ἈΠ ΒΥ γαίης ἃ Ποπβι ἀθγδθὶθ 

τπίοη οὗ πουῖμπογη Εάοπι,. Ηρᾶνγ σαΐη ῃδὰ 
ἔπεα ἀυτίπς τῇς πἰρῃϊ ἴῃ δος ρατγῖ οὗ [815 
γᾶςῖ, ἀπὰ νυν τῃς πηογηΐὶπρ ἃ ἔγεβιεῖ οἵ νναΐογ 
οᾶτης ἄοννῃ τἢς6 νδ]]οῦ, Β]Ππρ τὰς ΡΙἴ5, δηά 
ἴδεη τυπηίηρ ΟΥ̓ δραδίη. - 

21. “πα «υδὲπ αἰ 1δε Μοαδιίες ῥεαγω.] 
Τῆς ντίζεῦ ποσς ροδβ δᾶςκ ἴῃ ροϊπί οὗ {{πΊ6, 
ἴῃ ογάογ ἴο δχρίδὶμ {πὸ ροβιοη οὗ ἴῃς Μοδὸ- 
ἴἴ65. 1{ ψου]ά Ὀς6 ὈείΟΓ ἴο ἰγδηϑίδῖε --- ΝΟΥ, 
ψΏθη 41} ἴ6 Μοδθιοβ μὰ πεοαγὰ {παῖ [Π6 
Κιηρϑ ὑγόγο σοπιὸ ὉΡ ἴο ἤρΐ ἀραϊησί [Π6 πὶ, ΓΠΟΥ͂ 
Πλὰ ρκαϊμπογοά," ἄς. Τῆς Μορδριῖοβ πὰ ἴδκϑη 
{ΠΕ }Γ δἰδίίοη οἡ {Π6 πογΐμοτη 5:46 οὔθ νυν 
δῖ ἰεασῖ 5οπῆς {Ππ|ὲ ἴῃ6 ργεσεάϊημ ἀδΥ͂. 

ἐδεῦ φαῤδογεαῖ αἱ δαὶ πὐεγε αὐίφς Ιο ῥμὶ ὁπ 
αγποι7..} 1,1 ΓΑ], “ ἴο ννθᾶγ ἃ ρἰγάϊς," ὙΤΠΟΥ 
Ὀγοιρῆϊ ἰηῖο τῃὴ6 βεοϊὰ τποῖγ νος ΤΠ ΑΣΥ 
ἴοτος, ἱηοϊυάϊης οὐθὴ τπ6 γουῖῃθ ννδο δὰ ι5ῖ 
ἃοϑιιμηθὰ ἴῃς βυνοτά-δοϊς, 

απά ὡῤτυαγά.} 1... "" ἀπά 411] ἀῦονε [ἢ|5 ἀρθ.ἢ 
ΤῊς νογὺ δρεὰ δηὰ ἴῃς ἱπῆστη ννοσε οὗ Ἴσουγϑὲ 
ἐχοορίοα, 
“πα «ἰοοα ἐπ ἐδὲ δογγ. Οὐ ἴδε ποιῇ 5146 

οὔ της νυδαΥ, γτεδαῦ ἴο ἀςίεπα {ΠΕΙΓ ἰογτ ΟΥ̓. 

2. Τῦεὲ τἴπ σδοπο μῤοὸπ ἐδὲ τὐα!ογ.) ΤῊΣ 
δ Πλὰ τίϑεη ψ]} ἃ τυάάγ ᾿Ισ ἢ, 45 15 ἔγο- 
4ιυθητν ἴῃς οᾶ96 ΔΠΟΓ ἃ 5ἴοτγηι ( ΜΙ ατ. χυῖ. 3), 
ὨΘΑΥΪΥ ΟΥ̓́ΘΓ ἴΠ6 [5γδε 16 σῶπῖρ, νυν ῖς ἢ τηϊιϑῖ 
ἴᾶνα ὕδεη ρἰοπεά δ 4 Ὀεπὰ οἵ (ες ννδάγ, 
ἍΠΟΓΕ [15 ΠΟΙ ΓΒ6 νγᾶ5 ἴῸΓ ἃ ν᾽ ἢ11]6 ὨΘΑΥΪΥ ἔΓΟΤῚ 
ποιῇ ἴο κοιτῇ. 

ΟΝ ἐδὲ οὐδέν «ἰἀ.1 ἴῃ 186 ννδάγ, “ ου ἴδε 
οἴπεν οἰ" οἵ ἴῃ τοσσϑηΐ σου γϑο. 

43. Μπά {δεν «αἱά, Τρὶς ἐς δίοο Ὑ8ε 

Ρ᾿ἴ5, ἄθερ δυΐ 1} 51π|4}} πηουτῆς, εἰθαπιὶηρ 
το άϊγ Ἰπγουσὴ (ἢ ἢδΖα ννῃϊς! ννου]ά 116 δον 
[6 ΠΟΥ πηοϊδίοπεα νδ]]ου, ϑοοπηθά ἴἰο δα 
Μοδθίϊεβ 'κς ἀπ οὔ Ὀϊοοά. ΤΟΥ σαυρῆξ 
αἵ ἴῃς ἰάθα, ργοῦδοὶυ, [ῃς πιογὸ γεδά γ ἔτοπὶ ἃ 
τας οἸἸδοϊίοη οὗἩ ΏἴδμΕΙΓ οὐνὴ αἰβαϑίοσῦ ἴῃ ῥσθ- 
σράϊηρ γεαῦ, νΒθη ΠΟῪ δηὰ {ποὶγ 4}11ὁ5 δά 
ΤΑ ΌΔΙΙΥ ἀεβίγογθα εαςῖ οἵμόγ (21 (ἢγ. χχ. 
23). [ἴ βεειηθά ἴο [ἤδη ἔγοιῃη (Ππεὶγσ Κηον- 
ἰοράσε οὗἩ ἴδε ᾿Ἰεδιουβῖεβ ϑυδϑιϑίπρ δεΐννεθη 
7 υάδῃ, 5γδεὶ, ἀπὰ Βάοπι, ποῖ ὑπ᾿} |κοὶγ (πδὲ 
ἜΟΌΗΣ ΟΔΙΔΙΠΥ δὰ πον Ὀεΐδ] θη {ΠΟΙ 

25. Οπ ευεῦγ φοοά ῥίεοε οΥΓ ἰαπαά εατὶ δε 
"παπ ῥὶ, “«ἰοπε.) ΤὨϊ5 τιλιτίηρ οὗ ξοοὰ ἰδηὰ 
ὙΠ ϑἴοποβ ἰ8 {πε εχᾶςῖ Ἴσοηγοσβο οὐ τῃδῖ 
εἰεαγίηρ δηὰ ρσγεραγαίίοη οἵ ἰαηὰ ἔον ουἰ- 
νδίοη ννπεγοοῦ ννὲ ΠΘΑΓ ἰπ βδιδῃ ν. 2 :---" Μ 
θεϊονθά μδίἢ ἃ νἱπεγαγά 'π ἃ υεῖγ ἔτι] ἈΠ]; 
δηὰ δε ξεποεά [ἴ, πὰ χαῤδεγοαά ον ἐῤὲ σἰοπε: 
ἐῤέγοο;" ἄς. ΤὍΤδο ἰδπὰ 1η δηά δδοιι Ῥαϊὸ5"- 
{πὸ ἰ5 580 βΒἴίοῃηγ {παῖ τὴς βτβϑὶ ννοσγκ οὗἉ {π6 
ουὐἰπίναῖοῦ 8 ἴο ςο]]εςὶ ἴπ6 βυγδος ϑἴοποβ 
τορεῖμοῦ ἱπίο ἤθᾶρθβ. Ἀπ᾿ ἌΣΤΥ τηδγοῃίηρ 
[ῆγουρὴ ἃ ἰδπα σουϊά ΘΑ5Υ ὑπάο [ἢ]15 ννοσκ, 
ἀἰϑρογβίηρ ἴῃ6 ϑδἴοποβ ἴπι15 ραϊπογοά, δηά 
ϑργοδάϊπρ ἴπθ πὶ οἤςα ΠΌΣΟ ΟΥΕΓ (Π6 Πο6]45. 

οπέν ἐπ Κιγοδαγασεῖ. Καὶ γ-Ηλγαϑοῖῃ, ο]οὰ 
430 Κὶγ- δγεβεῖῃ (15. χυὶ. 7), ΝΊγ δγοϑἢ 
((0. 11), ἀπά Κίγ- Μοδδ (ἰδ. χνυ. 1), ἰβ ἰἀοπῇ- 
πεά δἰπιοϑῖ σοσίδι νυ ἢ [ῃ6 πηοάογη Κογακ, 
ἃ βίγοηρ ΟὟ οὐ ἴδε ΒΙϊαπὰ ἱπιπιθά δίς 
εαϑὶ οἵ ἴῃς βουΐποσγῃ ραγί οὗ τῆς Ποδὰ 8ε8.. [ὰ 
ν 5 ἴΠ6 στοαΐ ἔογίγοϑϑ οὗ Μοαδῦ, [δου βῇ υϊ 
ἴῃς οἀριΐδὶ, ῖς ἢ τνὰ8 Ἀδοθαῖῃ οὐ Ἀδθθδἢ. 
ΡιοΟΙΪΘΠῚΥ δπὰ ϑίθρμοη οὗ Βγζδηζίιπὶ πηοπίϊοη 
1 υπάογ ἴπῸ πᾶπὶς οὗ Καγαῖ- Μοῦλ (Καγαῖ οὗ 
Μοδ0). [ἰ ννᾶ5 δὴ ἱπιρογίδηϊ ϑἴγοηρ ῃοϊὰ δ᾽ 
τῆς {πιὸ οὗ 6 ΟΥυβαιίεβ, πὰ ἰ5 511}} ἃ ρίδος 
οὗ βτεδῖ βίγεηρίῃ, [{ 8 δι] Ὡροπ ἔπε ἴορ οὗ 
ἃ 8ἴ6ερ 1], Ξδυστοιπάδα οη 41] 5:65 ΌῪ ἃ θα 
δηὰ πδυτὸνν νυ] ]οΎ, νυ ἢ ἀρδίῃ ἰ5 σοπιρί οἴ οὶ γ 
Θηοϊοϑεά ΟΥ̓ πιουηίδίη5 χίϑίηρ Ἀϊς ΒΥ τμᾶῃ 



14 11. ΚΙΝΟ58. 1[Π1. ᾿νυὴδευν 
δῖομοβ τπογοοῦ; μοννδεῖς 6 511ΠρῈΓ5 22 ΤΠεη ἢξε τοοῖς [8 εἱάεβε 
ννεηῖ δδουῖ 1), ἀπά 5πιοῖς ᾿ζ. 80η ἴπαϊ 5ποι]ὰ ἤανα τεϊρμπεά ἰηῃ 

26 4 Απὰ νἤεη τῆς Κιῃρ οὐ Μοόοὰθ ἢϊ5 εἴελά, δαπά οβογοὰά ἢϊηὶ μῶγ ἃ 
δᾶ} ἴῆδλι τῆς δαῖτ] νγᾶβ ἴοο 8ογὲ Ὁγ δυγηῖ οἴξεγίηρ προ τῆς ννα]]. Απά 
ἢϊπι. ἢς τοοῖκ νι Ὠἷπὶ ϑενεη μυμάγεά τῃθγα νγὰ5 ριεαλῖ ἱπάϊσηατίοη ἀρσλίπϑῖ 
θη τῆς ἀτενν δυγογάβ, ἴο Ὀγθὰκ Ιβδγϑε]: διά ἢν ἀεραγίεά ἔτοιῃ 
Κῆτουρἢ δύτη απο 6 Κίηρ οὗ Ἑάοηι : Πΐπι, δηά τεοϊυγηθςά ἴο ἐλῤεὶγ στυπ 
δῖ {πεν σου ά ποῖ. ἰληά. 

(δ6 ἴονῃ. Ὑπὸ νογά Κὶγσ οὐ ΚΑΙ ϑθθπὶ8 ϑἰδηὰ ΟΥ̓ “" ἢ15 5οη," ἴς Κίης οἵ Μοδδβ οννη 
ἴο ἴανὸ πιοαπί “ζοτῖγοςς" [{ 15 ἴοιπὰ ἴῃ 
ΕΟἰγεςοβίαπ), ΟΔγσ πο ἢ, Οπαγοπιδπαάζ, ἂς. 

ἰ ἐδὸν ἐῤε “ἰοπες ἐδέγεο )] Τα τηεδηϊηρ 
566 Π|5 ἴο ὑε παΐ {ΠΟῪ αἰππιδης]εὰ 4}} ἴῃς οἴΠΟΥ 
εἰτι65, σαϑηρ [6 δἴοῃμθϑ οὐδσ ἴΠ6 ἢοά58, ἴο 
“ἐγηατ ᾿" το; δῖ [μ4ἱ ΚΓ Ἡδγαβοῖ τγοϑιϑιοὰ 
411 (δεῖν διϊεπιρῶ. 

ἐδε σἰπφογ. αὐεπὲ αδομὲ ἐ σπά «“»"οἱε 1 ΤῊΘ 
5 1ΠρῸΓ5 Τουπα ρ]Δς 68 οἡ ἴῃς ἢ1}}5 νυν] οἢ 505 
τοιιηάἀοα (ῃ6 ἴονπ, ννῇοηςς {ΠΕῪ ςοι!]ά ἴῆγονν 
(ΠΕ βἴομπεβ ἰηΐο ἴ, ὙΠΕῪ ἴπι5 ΚΊΘΔΙΥ 
μαγαϑϑεὰ ἴῃ6 ρδιτίϑοη, δου ἢ [ΒΟΥ σουϊά ποῖ 
ἴδε {πὸ ἴοννῃ. 

26. ἤῥοεπ ἐδε Κιηπς οὗ Μοαό ,ουπά Ἴδα 
ἐδὲ δαῤίε πυα: ἰοο «ογεὲ 7ὼγ δ᾽») Τῆδῖ 15, 
ννθη ἢς ουηά [δὶ ἴῃς δηπογδηος ἔσοσι (ἢ 6 
5 Ὡρογβ ννὰ5. ἱπτο! εγαῦΪδ. 

“ουεπ ῥμπάγεδ γπηεπ ἐῥαΐ ἄγεευ “«υογάς.} 
ἈδΙδοΥ, “πἰΓῈ σαντα ἐπνοσὰ μ᾽" 

090 ὀγεσξ ἐδγομσθ, συθπ ὠπίο “δὲ Κιπρ οὗ 
ἙἘΔο»..1ἢ ΕΠΠΘΡ θεσδυδα 6 τπουρμὲ {παῖ ἴῃς 
Κιίης οὗ Εάοπὶ ννου]ὰ σοπηῖνο δὲ 18 Ἔϑοᾶρδ 
ΟΥ ἴο ἴᾶκε νϑηρεᾶποθ οἡ δἰπὶ ἴὉΣ δανὶηρ 46- 
δοιίεά ἢὶ5 ἰὈγπιοῦ 4|11.5β.Ό (δ86ὲ ποῖ ου 
γοΓβ6 8.) 

7. Ηε Ἰοοξ δὲ εἰάε “07 Ἐοραγάϊηρ 
(15 Ἔνοπὶ 85 ἴῆε οης δ᾽ υὐδὰ ἴο ἴῃ ΑπλΟΒ 1]. 
1, 56 ΓΑ] [νυν 5} δπὰ βδοπὶοὸ Ο γιϑιίδη σοπη- 
τηοηϊδίοτβ ἤανς υὑπάἀεϊπίοοά ΟΥ̓ “5. οἰ ε5ῖ 
50η," (ῃς εἰάοκι βοὴ οὗἩ ἴμε Κιηρ οὗ Ἑάοπι, 
ὙΠ οπὶ ΤΕΥ συρροβα ἴο ἰανα Ὀθεη ἴὴ ἴῃς Κίης 
οὗ Μοδθς ρον. ὍΤμὲ Ηθῦγον νν}}} σογ- 
(ΔΙΠΙΥ Ὀδαγ [15 ἰηἰογργείδίίοη ; Ὀυΐ 1 56 επὶβ 
ἱτηργοῦδΌΪς παῖ, ἰῃ [δὶ οςὯ56, (ῃς 4115 νουϊά 
μαᾶνὸ ἀϊβοοητηιδά [πο 5ῖθρα; δηὰ 1Π6 βδογίῆος 
Οὗ δἃῃ ΘΠΟΠῚΥ 15 δὴ ὑπμοάγά-οὔ [Πρ ἀπιοηρ 
(δε παῖίϊοπβ οὗ ννεβίογσγη Αϑδίὶβ. [11 15 Ὀοϑῖ, 
(Βεγοίογε, ἴο τοχαγὰ Απὶ. ἰΐ. 1, ἃ5 τεΐοστίης ἴὸ 
βοὴς 4υἱΐο ἀΠΠεγεηΐ ᾿γδηβδοίίοη, δηά ἴο υὑπάεγ- 

50ῆ. 

απά ογεγεά ῥδίνι ΔΓ ὦ δωγπίοοβιτίηῆ Αἢ 
οἷά Κιίης οὗ Μοιλῦ, ννβοη ἴπ ἃ δογὸ 5ίγζαϊζ, 
δὰ δϑκοά 16 αιισϑίοη, κ 504} 1 εῖνε πὶγ 
ἢγβίσθογη ΤῸΓ ΤῊΥ ἰγαησρτοοθίοη, τῆς ἔγις οὗ 
ΤΥ δοάγ, ἔογ ἴῃ 5ἰη οὗ ΠΥ 50] }" (Μίς. 
ΥἹἱ. 7); δηὰ βιογῆςεβ οὗ τΠ|5 Κίηά νύογθ ργοσ-» 
ὈΔΌΪΥ ΟΥ̓ 1Π6 νΕΓΥ ὁσϑέπος οὗ ἴΠ6 ΟΠΒοιηοϑῇ 
ὙΜΟΥΒΗΙΡ, ΠΙΟΝ ννὰβ. ΟἸΟβΟΙΥ ράγα]]οὶ ἕο τΠ6 
Μοϊοςἢ ννούβδιρ οὗ τἴῃ6 ΑἸηπιοηϊῖεθ. Μοβμᾶ, 
ὙΠΟη ἢ5. 5Δ}Υ [αΠοὰ, 45 ἃ ἰαδῖ τοϑοῦγος ἴοοϊκ 
ἢ]5 ἤγϑίσθοση βοη, δηὰ οἰϊογει πὶ 5 ἃ διιγηῖς- 
οἴεσιπρ ἴο ἀρρόλϑο 186 πιδηϊξοσὶ δῆσον οὐ ἢΪ5 
ξοά, δηά οδίαϊη 5 αδἰάὰ αραϊηϑξ μἰ5. δποιη 68. 
ΤῊΪ5. δοῖ ν 85 [βογοιση Υ ἴῃ δοοογάδηςε νἢ 
Μοδθιτίϑ ποϊϊοηβ, ἀηἀ ἰ5 σοπιρί οἴεἰν ᾿πῖς}}}- 
εἰῦϊο. 

μῥοπ {δὲ «υα ἢ Ἐν ΔΕΠΌΥ, παὲ (π6 δ6- 
ΒΘ ΕΓΒ τη 566, δηὰ ἔοατ. (Οοπιράᾶγα [86 
ΡΟΝ οΥ οὗἨ 16 Ἀοπιδη ἀενοιίο, νν Ἀἰοἢ ννᾶ5 
ἱἹπϊοπάθα ἴο ϑίγίκε 1ῃ6 Ποϑῖ!θ ἈΓῺ ἢ 
ΒΌΡΕΓΘΌΠΟΙ5 ἀγεδά (1υἱν. γὙ1}]. 9). 

απά ἐῥέγε αὐ σγεαί ἱπάϊσπαΐοπ ἀγφαϊπεὲ 
Πιγαεί] ΤῊΘ ρῆγαϑθο ΠογῈ υϑεὰ γοίογβ, ἴῃ ΘΥΟΓΥ͂ 
Οἴου ρἷδος ννβοσα ἰἴ οσσυγβ, ἴο (ἢ ψταῖῃ οὗ 
Οοά (56ς Νιιπι. ἱ. 53, ΧΝΠΣ. 5: [οδἢ. ἰχ, 2ο, 
ΧΧΙΙ, 20 1 ΟἿΓ. ΧΧΥΙ͂Σ. 24;  ΟἜΓ. χίχ. το, χχὶν. 
18, ἄζο.), δῃὰ ϑοπὶὸ 50 ηἀογϑίδπα στὸ; δυῖ 
τηοϑὲῖ πιοάθγῃ8 βυρροβθε (Π6 ψυγαίῃ οὗ πιᾶπ ἴο 
δε πιοδηῖ ---οἰ πο Γ τΠλΐ τῆς [5γδθ} 65 ὑνΟΓῸ 
ἱπάϊσηδπιὶ ἢ τποπιβεῖνεβ, οὐ τ[πδῖ τῆς [6 ν}8 
δηά Βἀἀοπγῖοδ ννοσα ᾿ηά! κηδηΐ αἴ ἴῃ 6 [5γαο 68 
ἴον μβανίηρ οδιιδεά ἴπε ροϊ]υκίοι οὐἁὨ [Π|5 5δοτί- 
ἤςς, δηά 950 παῖ [6 διὸ ννᾶ5 σε πα ϑῃςά, 
δ [656 ἴΜΜῸ Ἔχρ᾽δπδίίοηβ {πὲ ἰαίτοῦ 15 ρσγοῖογςσ 
Αὐ]6. 

ἐῤὲν ἀεραγιεά 3,ο»ι δυῃ) ΤΟΥ, ἐ..., ἴῃς [5- 
ΤΟ] 65, ἀοραγῖοα ἔγοπι ἴς Κιης οἵ Μοδὅ. 
ΤΒΕΥ μάν ὑρ [δ6 5ίερε, δῃά γεϊζιγηθά ἴο {Π ΘΙ 
ΟΥ̓ σουπίΥ. 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ. ΟΝ ΤΗῈ ΒΕΛΕΙΝῸ ΟΕ ΤΗῈ ΜΟΑΛΒΙΤῈ Θ5ΤΟΝῈ ΡΟΝ 

ΤῊΕ ΤΕΥΊΒΗ ΗΊΒΤΟΕΥ. 

[1 8 πονν βΈΠΟΓΑΪΥ ἀρτοοὰ ἀπποης ϑεης 
δ. οἾδγβ, [παΐ [ἢ 6 ᾿πϑοπρίίοη οὗ Μοβῆδ οἡ ἴἢ6 
Γςοἰεδγαϊοὰ “ Μοδδίϊς ϑίοπε᾽ νψᾶβ8 δεῖ ὑΡ ὉΥ͂ 
[6 πιοηδγοῦ πιοητοησά ἴῃ 1818 σμαρίοσ. Βυῖ 
ἀἰδογεηΐ ορἱπιοηθ μάνα ὕδθῃ Ἴχργεβϑοὰ ἃ5 ἴο 

(Πς ἀαῖς οΥ̓͂ [πΠ6 ᾿ἰηεοτιρίοη, ἃ5 ἴο ἴδ εἰσι ρ χὶς 
ΨΏΙΓΩ 1 σοπιηοπιογζαῖοσ, ἀπά 50 ἃ5 ἴο [8 
ἐχδοῖ Ὀδαγίηρ Ὡροη ἴδε ἡαγγαῖϊνο οὔ Κίπρϑ. 
ἌΝ ΒΘ 5οπὶθ Ἴοπιπιοηϊδῖοτς το αγὰ ἰἴ 85 
δεϊοηρίης ἴο ἴλς ἢγϑὶ ΟΥ̓ βουομά γεαγ οὗ Δἢδ- 



ν. 1--2.| 

ΖΙΔΉ, δηα ἃ5 σοτῃμλοτη γα Ὡρ ἴῃ 6 να ἱπιρ] δα 
ΪἾηΏ 2 ΚΙ ΤΠ Σ τς Εοιρέ, ϑοβι)οιϊδηη)δ;: 
οἴμοτϑ, δηὰ ποίδοϊγ τ. ΟἸησθογρ, Ὀεϊίονς παῖ 
ἴϊ ννᾶ8 δεῖ ὉΡ ἰπ ἴῃς ὈορΊπηϊηρ οὗ ἴῃ τεῖρη οὗ 
7ελυ, ἀπά παῖ [Ὡς δτεηΐ νν ἢ] 08 1ἴ Θβρϑςο α]} } 
ςοιππιοηογαῖοα ννᾶ5 ἴῃς ἀοἰνογαμςςε, ὈτΙΘΗ͂Ὺ 
(ουςῃοά ου ἰῇ ἴδ εἰοϑδίηρ νϑῦβε οὗ [6 ργεϑδεηΐῖ 
οδαρῖοσ. ὙΒΘ πιλὶῃ ἀγραπ)εηΐ ἴῃ ἴανουγ οὗ 
Π6 ἸΔῖογ ἄδῖο ἰ5 ἃ βραϑϑαρα ὙΥΒΙ ἢ σἴαῖοα [πδῖ 
πε Ορργοβϑϑίοη οὔ Μοδὺ υπάεσ ΟΠ δηά ἢΪ8 
ἀοδοοηάδηίβ ἰλοιοα ἔογ ἴῃς δρᾶςθ οὗ “ΤΟΥ 

15. ὙὈΒόδε ἔογίῦ γϑᾶγθ Ἴδηποῖ, 1ξ 15 
(δουρπῖ, δ πιδάς ουἵ ψτουΐῖ ΑΚ ἴῃ ἃ σοη- 
δἰάογαῦϊς ρογίοη, οὐὁ Ἔνθ 16 ψο]ς, οὗ {6 
τοῖρῃ οὗ [ἐδογατι. [ξ Βουνενογ, [ δὲ δ] οννεὰ 
(δῖ ἴῃ ἴΠ6 ΘΧργεβϑίοη “ ΤΟΥ͂ γοᾶγ 8" 40 ΓΛΔΥ͂ 
δὲ ἃ τουηά πυπΊῦοσ, βἰδηάϊίηρ ῸΣ 35 ΟΥ̓ 26, 
1ηὴ (86 ΘΑΙ ΕΓ ἀδίς [ὉΓ {πδ ᾿πϑογ ρ[οη, 
ἴπαὶ οὗ ες Ἀοιυρέ ἀδηὰ ϑομιοϊ πιδη, ΠΔΥ Ὁ6 
δοςοερῖεάα, 

Τῆς ῥΡοϊηϊβ 65] 156 ΟΥ̓ [6 [ῃϑοΓΡΌοη 
ἀτ6--τἰ. Τμαῖ Μοαδῦὺ γεοουογοὰ ἔτοπι ἴμ 6 ὉΪΟΥ 
ἀδαὶ ὃγ Πλαν!ὰ (2 ὅ8πι. νἱ}}. 2, 12), ἀπά Ὀεςδπὶθ 
δεαὶῃ δὴ ἱηἀερεηάθηϊ 5ἴαϊε ἰῃ [ἢ Ιπΐογναὶ 
δεΐνοοη αν ἀ᾽5 σοπαιιοϑὲ δηὰ ἴπε δοςοβϑίοη 
οὗ Οπιτῖ; 2. Τ παῖ Οσησίὶ σεοοηηυεγεὰ ἴἢ6 
σΟὨΊΓΥ, ἀπὰ τΠδὶ ἃ (Ποη Ὀεσᾶπια διυδ)εςξ ἴο 
[6 πογΐμπεγη Κιηράοπι), 41η4 τεπιδίμεά 80 
τὨγοιριουξ 815 χεῖρ δά (παῖ οὗ ἢὶ58 βοὴ 
ΑἾδδ, δπὰ :ηἴο {πὲ τείρῃ οὗ Αἢδθ᾽5 δοὴ δηὰ 
δ σοϑϑοσ, Αδαζίδῃ; 21. Τμαῖ {πὸ ᾿ἰηάοροηά- 
ὅποθ ν)ὸλΞ γοραϊηοα ΟΥ̓ πιόδη8 οὗ ἃ νγᾶσ, ἴῃ 
Μδοἢ Μ 6584 ἴοοκ ἴον δἴϊεσ ἴοννῃ ΠῸΠ [ἢ 6 

1, ΚΙΝΟΘ. 11{1..-:1ν. 

[5γθ] 65, ἱηο] ἀηρ ἸῺ δὶς σοπαιϊιοβίβ τηὰην οὗ 
[6 ἴοννῃϑ ΜΏΙΟἢ, δὲ {π6 οτρίπαὶ] οσσιρατίοη 
οὗ της ΗΟΪΥ 1, 4πά, Πα ρᾳββδοὰ ἰηΐο πὸ Ροϑ5- 
βοϑϑίοῃ οὗ ἴπθ6ὸ Ἐουδοηϊῖοθ οὐ ἴπ6 Οαήϊο5, ἃ5 
Βαλὶ-Μϑοη (Νιπι. χχχῖ!. 38), Ν ατηαιπὶ (10. 
27), Αἴδγοιῃ (ἰδ. 34), Νεδο (ἰδ. 38), [α}2 
[ο58. χὶ!!. 18), ἄς.; 4. Τπαῖ τὰς ἤδπια οὗ 
ΘΒ ονδὴ ννᾶ8 νν6}} Κηοόννῃ ἴο πὸ Μοὶ ϊο5 ἃ5 

1ηαΐ οΟΥἩἨἁ [6 Οοά οὗ τς ἰ5γδο 5; δηὰ 5. 
ὙΠαςίΠεγα ν᾽ 85 ἃ βαποτιδγγ οὗ [εμονδῃ τς ΝΟ Όο, 
ἵπ ἴΠ6ὲ ὙΤταηβ- [ογάδηις [οσγογγ, ΨΠΟΓΟ 
“γρ5516 5 ὑνΈΓα ιἰιδϑὰ ἴῃ Ηἰ5 βοσνυῖςθ. 

ΜδηΥ οἴμοσ σοηο]υβίοηβ ἤν θθοη ἄγαννη 
ἔγοτῃ ἴῃς βίοπε; Ὀυΐ [ΠΟῪ γα 4}} τῦογε οὐ [688 
υηςοτγίαίη. [{ 15, ἔογ ἰηϑίδης, ἱπηροβϑὶθὶς ἴο 
ΒΑΥ ΠΕΙΠΕΓ οὐ ἢο ἴῃ6 Μοδθιῖο5 τηαϊηϊαιπρά 
1Π6Γ ᾿Ἰηἀεροπάρφηςθ ἔγοπι {πὸ ἔἰπὸ οὗ Μοβιια 
ἴο ἴδαΐ οὗ Ιϑαϊλῆ. ὙΠΕΥ͂ πιδῪ δανα Ὀδθη σὸ- 
ἀυςοα ὈΥ ]εγοδοῖπι [1., οὐ ὉΥ ὕχκίδιι, δηά 
Πᾶῦο ἀῦϑιη Ὀδοοσης ἱπἀορεηάοηϊ απ ρονοσγίυ! 
ου ἴπε ἀεκιτυςςοὴ οὗἉὨ 16 5γδο! το Κιηράοτῃ 
ΌΥ ἴπ6 Αϑϑυσγίδηβ. Μιςῇῃ 1655 οδὴ νὰ σοη- 
οἰυάς ἔτοπι 1 [δαὶ ἴπΠ6 Μοδθίίο5 μδὰ αἵ ΔΏΥ 
Ἐπι6 πιδάς ΔηΥ͂ σγοδῖ ὑγορσδθθ ἰπ οἰν]] χαίίοη 
ΟΥ̓ ἴῃ ἰηἴο!]θσίυ4] οσὐαγτε, ΤῊΘ σοηπϑίγιςτοη 
οὗ ἴπε ϑβεηΐθηςοϑ ἰῃ [6 ᾿πβογιρίίοη 15 τυάς δηά 
Ῥγπλϊνο ; δηὰ {ποι 1Π6 νυτῖτπρ 156. νυ ο]] 
ουξ, [Ὁ Π45 ηοῖ ἴῃς δηϊϑῃ οὗ Ερυριίδη οὐ 4.8- 
βϑυτδη ΟΥΚ οὗ ἃ ἴδ ϑδυ! θοῦ ρογιοά. [{ βἤονν 
ἴῃς Μοαθίζοβ ἴο ᾶνε θδεη ἴο βοπὶθ εχίεηϊ 8 
ἸΠΠΟΓΑΤΎῪ φθορῖθ, δῖ τ ἀοο8 ποῖ ἱπάϊοαϊς [Παῖ 
ἴΠΕῪ Ππδά δάναποεά δεγοηά (μῈ νεγὺ ἢγβῖ 
βῖδξε οὗ [ΠΟ ΓΆΓΥ σοπιροϑιοη. 

ΟΠΑΡΤῈΚΒΚ ΙΝ. 

: Εἰμἦα νιεἰ  έείλ 1}: τοϊάδοτυἢς οἱ, 8 272 ρίσείλ 
ὦ 50» 10 “ἦε ρυοαὶ δλμησηηίς. τ8 2772 γαϊξείλ 
σραΐ» ἀφῦ ἀξασ σοι. 48 41 Οἰδραΐ ἀφ ἀεα ἐρίλ 
“ἦε ἀδασέν δοίίασε. 42 27ὲ ταί βείλ αν ἀμ 
ἄγε νεόρ εὐὐὰ πυρὴν ἔρανε:. 

ΟΥ τοτὲ οὔεὰ 4 Ἂοογίδίῃ 
γοπλη οὗ ἴῃῆε ννῖνεβ οὗ τῆς 

80η8 οὗ τῆς ρῥτγορῆεῖβ υὑπῖο ΕἸ 158, 
βΑυγϊηρ, ΤῊΥ 8εγνδηΐ ΠΥ Πιυιβδαπά [5 

σΗΑρΡ. ἱΝ. Τῖβ σβαρίοσ Ἴοηΐδί 8 ἃ ςο]- 
Ἰεςοη οὗἩ ν'δαΐῖ ΠΠΔΥ͂ δ6 οδ]]οὰ Ε 1 15}14᾽5 φγίυσίς 
ΤΑΪΓΔΟ]65 --- πη γαοΐὶθ5. οὗ νυ Ὡ]Γἢ ἰηαἰνιάτδ]ς ποῖ 
παροα ψεγα ἴῃς οδ]οςῖ, 

1. Το ἀποτυει! ἐδαΐ ἐδγ “εγυσπὶ 414 αν ἐδε 
1ογά.1 1.ε. “ποι Κπον εβὲ [δῖ τὴν πυδθαηὰ 
νὰ3 ἃ [ΠΕ 1] υνογϑρρεγ οὗ [ἐπονδὶι." 

1δὲ ἐγεάξιοτ" ἐς ἐόν, δ ..1 ΤῊ ἴδνν οὗ Μοϑεβ, 
᾿κὸ (6 Αἰδοηίΐίδη δὰ ἴῃ6 Ἐοτηδη Ἶᾶνν, τόςσορ- 
Ὠἰκεά 5εγνίτἀς ἴον ἀοὐῖ, Δ] οννης [παῖ ρἰσαρίης 
οἵ ἴδε ἀςθῖον᾽β ρεγϑοη, νυ] ς ἢ, ἴῃ ἃ τάς 5[δῖς 
οὗ 50ς!εἸΥ, 15 Γεραγάθα 45 (ἢς βδίδβδί δηὰ [ἢδ 
Ταοϑὲ πδῖιγαὶ βου τιῖγ. ΙἘ αἸά ποῖ ΘβίδὈ]} 15} 

ἀελά ; δηά τῆου Κποννεδῖ τπλῖ ΤΥ 
βενδπῖ αἷά δα τῆς. ΓΟΚῸ : πᾶ τὴς 
σγεάϊτον 15 σοπλα ἴο ἴ2Κ6 ππῖο ἢ πη ΠΙΥ͂ 
ἴννο 80η8 ἴο 6 θοπάπηεῃ. , 

2 Απὰᾶ ΕἸΙ5}8 5414 ὑπο πετγ, ὟΝ μαῖ 
80} 1 ἀο ἕογ τῆεε ἡ τ6}} τὴς, νῆδε 
Παρ του ἱπ τῆς δΒοιβεὶ Απά 56 
8414, ΤὭϊης παπάπιχαιά δίῃ ποῖ δΔηΥ 
τὨϊηρ ἴῃ ἴῃ6 Βοιιδθ, βϑᾶγε ἃ ροῖ οὗ 
οἹ]. 

[86 οιϑίοπι, δυῖ, Απάϊπηρ 11 ὁο Δ] 15Π 64, αἸοννοὰ 
ἴτ ; δηά, πὶ αἰϊοννίης ᾿ἴ, 5εῖ σεγίδιη [{π|1ἴ8 ἴο 1, 
ἍΝ ΒοΓΘΔ5 εἰϑοῖνδογε ἴῃς ἀςθίοῦ βο]ὰ ἢ: πΊϑο]ξ, 
᾿ἷ5 σμΠ]Πάγθη, ἀπά ἢ15 στδπάςμιϊάσοη πο πόρος 
1:58 δίδνεσυ, ἴῃς [εν δὴ αν σοπῆπεά ἴδ6 
ἀεδίοτ᾽ 5 ρονγοῦ οὗ ρ᾽εάρίην νη τς θουπάβ 
οΟὔτπ 6 ρεποά οὗ πίδῆϊεε, (ϑεςε ἱμον χχυ. 39- 
41.) [πῃ [Π6 ῥγϑβοπί σᾶϑο 1ἴ υνου]α βοὸπὶ {Πδῖ, 
50 ἰοηρ 85 ἴπ6 ἀδδίογ ᾿ϊνεά, ἴῃς Ἴογεάϊζου μδά 
ποῖ οηΐοτορὰ 8 τίρῃξς ονοὺῦ ἢὶ5 56οηβ8, δυῖ 
ὯΟΥ Οἡ [5 ἀδδίῃ ἢδ οἰαϊπηοὰ {ΠΕΙΓ βοσνίοσϑ, 
ἴο ψ ῃϊοδ ἢ6 ννα5 ΟΥ̓ ἰὰνν ἐητΠοά, 

Ὡ. “ 20) οὶ οἱ] ΟΣ “δὴ δποίητιης οὗ οἱ] ἢ 

15 



ι6 11. ΚΙΝΟΞ5. [Ν. 

4 ΤΠ εη ἢς 544, (σο, δογγονν {πες 
νε556}5 δυγοδά οὐ ἃ]1 τ(ἣγ περ θοιΓ5. 

! Οτ, κατα ρυΉ ΘΥΩΡΙΥ ναβ86]5; ἰθοῦγον ποῖ ἃ 

97. 
Ἄρναΐον,. 

{ Ἠεῦδ. 
ἐλενδ τυᾶξ 
ῶ ἀα7. 

ἔενν. 
4 Απὰ ψδεη ἴδοι δὲ ςοπὶα ἴῃ. 

του 88]: δῆς τῆς. ἄοοῦ ὕροη ἴῃεε 
ἈΠὰ Ὡροη ΠΥ 80η8, λἀηά 980]: ροὺγ 
οιξ ἱπῖο 411 (ἢοβε νϑϑϑεἶβ, Δη4 του 
80]: βεῖ δϑδὶάς τπδὲ νυ ]ς ἢ 18. 61]]. 

ς δὃο 8ῆς ψεηΐ ἔγοπι ἢϊπι, ἀπὰ 8ῃυῖ 
(ἢε ἀἄοογ προη πεῖ ἀπά ὕροῃ ἢεγ 80η8, 
ψνῆο Ὀγουρῇς ἐς τεηεεἰς ἴο ΠεΓ; δπά 
816 ἘλέμΑΣ οι. 

6 Απά ἴξ ςᾶπιῈ ἴο ρᾶ58. ἤδη τῆς 
γν6556]5 νγεγα 4.1}, τ(ῃδὲ δῆς 8214 υπῖο 
ΒΕ 8οη, Βιίηρ πιε γεῖ ἃ νε886]. Απά 
ἢ 54 πηῖο ἤεγ, 7 εγέ ἐς ποῖ ἃ νεβ886] 
τογα. Αμπὰά [δε οἱ] βζαγαεά. 

ἼὝΒεη 86 οάπηθ δηά το]ὰ τῆς 
τὴ οὗ οὐ. Απά δε 584ϊ4, ὅσ, 
8611 τς οἱ], ἀπά ρδᾶὺ τὴγ ᾿ἰάεδί, δπά 
᾿νε ἴῆου δηά τὴγ οι] άγθη οὗ τῃ6 
τεβῖ. 

8 ΤΑπά Τξ 1] οὐ 4 ἄδυ, τῃδῖ 
ΕἸΙΘηα ραβϑϑεά το ϑῆππεαη,, νγῇδγα τᾶς 

[ν. 3-,2. 

ἃ δτοδῖ ὑγοπηδῃ ; δ4π4 5ῆε ἰσοπεβίγαϊπεά ᾿ Ηεδ. 
Απα .0 ἰξ ννᾶ5, αἱ οκ ἀΐμε. Ἀϊπὶ ἴο δδῖ Ὀγεδά. 

5 Οἵτ 45 ἢε ραββϑά Ὀγ, δε τυγηεά ἴῃ 
ἘΠ ΠΟΓ τὸ εαὶ Ὀγεδα, 

9 Απά 9}6 5414 υπίο Ποῦ Ὠυβθαηά, 
Βε οΪά πονν, 1 ρεῖςεῖνςε τἢδῖ [ἢ 18 ἐς δῃ 
ΒοΙγ πιδη οὗ (σοά, ννῃϊςἢ ραββεῖῃ Ὀγ 8 
σοητηυΔ]}γ. 

Ιο [εξ ὦ πιᾶκε ἃ [ππ||ὲὰ σμδιαθοσ, 1 
ΡΓΑΥ͂ ἴῃε6, ου ἴδ νν]] ; δηὰ ἰεῖ ιι8 εῖ 
ἔοτ Ὠΐπὶ τπεγε 4 θεά, δηά ἃ τδδ]ε, δπά 
ἃ 5ῖοοἱ, Δη4 4 σδηβ εβεῖοϊ : δηὰ ἴΐ 3}4]] 
6. ἤδη πε σοπγεῖῃ ἴο ιι8, ἴῃλϊ ἢς 
814] τυγη ἴπ ΓΙ 1 Πεγ. 

1 Απά ἴτ [6]] ου ἃ άδυ, τῇῃδῖ ἢς 
οαπης {ΠΙτΠογ, δηά ἢς ταυγηεά ἰπῖο τῆς 
σμδιηθογ, δηά ἰδὺ τῃετγε. 

12 Απα ἢ 8414 το (ὐσεμβαζὶ ἢ5 8εγ- 
νδηῖ, (4}1} τἢ18 δῃιπαπηπῖῖαε. Απά 
ψῆεη ἢς δά ςδ]]εά ἢεγ, βῆς οἵοοά 
Ὀεΐογε ἢϊπὶ. 

12 Απάὰ ἢε 5814 τπῖο ἢΪπὶ, 54Υ ποῦν 
ὑπίο ἢεγ, Βεβοϊά, τοι ἢδϑῖ δεεη 
ολζοῦι! ἔοσ 5 νν ἢ 4]] τῆϊς σαῖς ; ψῃδῖ 
ἐς ἴο δὲ ἀοπες ἰοσ τπεε ἡ νου άεϑβὲ 

--580 ταυοῦ οἱ], 2.5., 845 “οι ]ὰ 5οῦνα τὴθ ἔογ 
ΟΠ6 Δποϊπηρ ΟΥ̓ ΓᾺῪ Ρόγβοῆ. (80 {ἢ ΧΧ. 
δηὰ ἴπ6 Νυἱεαῖο. Ὑἢὸ ψόοσά ὑϑεά οσσυ 5 ΟὨΪΥ͂ 
πη {ἢ15 ρᾳ554ρ6.) 

8. Βογγοαυ ποὶ α ἥευ Οοπίραγε θείονν, 
οἷν. ΧΙ. 19. 

4. Του «ῥα ῥ “δμῤ ἐδ ἀἄοοῦ ὡροπ ἐδὲθ ἀπά 
ὠροπ ἐδγ “ο..ἢ ΟοἸραγα οὐγ [ογα δ σοπάιιοξ 
(εκ νἱϊ, ςτσδᾳ; [ΘΠη Υἱ]. 3, 4; Αςἴβ χ. 41; 
ἄχς.), δηά Ηἰ5 ὀχβογίδιοη---" ὅ66 ἴδοι! ἴ6}} ΠΟ 
τη" (Μαῖξς. νἱῖϊ. 4)-- 8ες (παῖ πὸ πιδῃ 
Κπονν 11 (ὃ. 1χ. 30), δηὰ ἴῃε [1κ6. 

7. Ῥαν δ) 4εῤ Το τεχίυδ] “ ἀεδι ἰ5 
τῆοτγα οοστεςῖ [Πδη [ἢς τιδυρίηδὶ “ σγεάϊοτγ." 
ἔς ἐδοι αμά 167 εὐϊάγεη 9 ἐδε γα ἢ Οἡ 

τῆς ἸΙπσυ ϊϑες. Ῥεςυ Αγ 165 οὐ [815 ῥαββᾶρθ, 566 
δα! οπαὶ ποῖε δὲ πε ἐπὰ οὗ ἴῃς Ἄσδδρῖίοσ. 

Β. “πά 4 ιίἰί οπμ α ἀαγ)] ὍΤῇῃς ὄχργο8-» 
δίοη ΠΟΙ υξοά, ΜΠ ἢ Οσουγβ ἐῤγεε ἘΠῚ65 ἴῃ 
16 Ργοβοηΐ Ὡδιγδίίνο (966 ὑθῦβο5 11 δηά 18), 
58 ποῖ ἑουπὰ εἰβοννβογα ἰη ἴπΠς ψῃοἷς οἵ 5. Τρ- 
ἴυγε. ΤΠῖ5 ἴαοϊ βιιρρογίβ (6 νἱενν {παῖ τῆς 
δυῖμον οὗ Κίησβθ Πα5 ςο]εςϊοα ἔγοπι υδγίοιβ 
ΒΟΙΓΟΘΒ ἢΪ5 δοςοιπῖί οὗἁὨ [6 τηίγας 65 οὗ ΒΕ }15ῃ8, 
δηὰ Πὰ5 Κερί ἴῃ δδοῇ ςοδ96 ἴπ6 ννογάβ οὗἉ [86 
ΟΥΡῚπδ] νυτίϊεσ. Ὅς ρῆγαϑο ᾿ἴϑεϊ 5 ουγίοι!8--- 
1ςΘγα τὶ 15,’ Αηά ἐδε ἀΔΥ νν85 "--οὐ “ Απά 
ἐῤε ἀδγὺ σαπὴς "---ἃ πιοάς οὗ ἐχργεβϑίοη Ὑν οἷ 
56 6Π|8 ἴο ἹΠΊΡΪΥ (παΐ (ἢ ΒΘΑΤΟΓ ΔΙγοδ αν Κηονν8 
δῖ ἰοαϑὲ ἴῃς οὐιης οὗ ἴῃ βίοσγ. 

Εἰμδα ρασ::4 Ιο ϑδῥωπερν. 
δΒυ ποίη, 566 ἀρους, τ Κ. 1. 3. 

“ ξτγεαέ πυογιαπ.} ὙΠαῖ 15, “8 γί νγοτηδῃ, 
ΟΟΙΊΡΑΓΕ 1 8. ΧΧΥ. 2; 2 8. ΧΙΧ. 33. 

“6ε εοπείγαϊπεά ῥὶ»:.}] 1 ΛΟΓΑΙΪγ, “ Ιαϊὰ Ποϊὰ 
Οἡ ἢ΄ πὶ, 45 ἰὴ 6 ΤΔΓΡῚΠ: 2. Ζ.) 516 ΘΑΓΠΘΒΕΥ 
Ὀεβουρδϊ πἰπὶ, ἀπά ννουϊά ἴδκε ἢοὸ ἀδηϊδὶ. 

9 εαὐ ὀγεαά.} Ὅο ἴδκε ἢὶ5 τηθα]8 δ [86 
ἢουβε. 

Οη ἴδε 5116 οἵ 

9. 1 δεγεεῖυε δαὶ δὶς ἃ απ δοίγ νιαπ οὗΥῦὶ, 
Οοά. Νοῖ “4π|δὴ οὗ Οοά᾽.--ἰ.δ., ἃ ργορδεῖ--- 
ΟΠΪΥ, Ὀυϊ ἃ ΓΟΔΙΪΥ ΒΟΙΥ τδη. Ῥτγορδμοῖῖς βἰδϑ 
ΜΟΓΟ ποῖ αἰνναγϑβ Ἰοϊποὰ νυ ΡΕγθοηδὶ ΒΟ 658 
(ϑεε τ Κ. χἕϑ.) 

10. “ ἐμἰο εδανιδοῦ οα 1ῥὲ τυαἰ] ΤῊΣ 
ΤΟΟΙῚ ῬγΓΟδΑΌΪΥ ργο)θοῖεά |κ6 ἃ θα]οοην δονοπὰ 
[86 ἰοννεῦ δραγίπιθηῖβ----Δὴ ΔΥγαηρεπΊοηΐ σΟΙη- 
το Ἰη [Πς Εἰ δϑῖ, 

α «“ἰοοί. ἈΔΙΠΕΓ “ὦ ομαὶσ" ὙΠὲ ἀἑμε 15 ἃ 
δοδΐ οὗ βοὴθ αἰ ρηΥ. (ὐοπίρατε τ Κ. χ. το; 
Ῥβ, ΟΧΧΙΙ. ς; ἄς. 7Τῆ6 “ σἤδιγ" δηὰ “(0 ]ς.} 
ὉΠΌ51.4] ἴῃ ἴῃς 5 δορί ηρ-τοο5 οὗ ἴς Ελϑῖ, 
ἱπάϊςαϊς (αὶ ἴη6 Ῥχορμεῖ ννᾶβ8 ὄσχροςϊοὰ ἴο 
1.56 ἢ᾽5 δραγίπιθηϊ ἴοσ σι αυ δηὰ γογετηθηῖ, 
Ὠοῖ ΟΠΪΥ ἃ5 ἃ ἐπα μεν ὀρ δα 

18, Τροι ῥδὰασὲὶ δέει ἐαγοζμί ζῶ γ ὦ..2 Ἐοτ (ῃς 
Ῥτορῇεῖ ἀπά ἢ18 βεγναπηῖ, νῇο πγυϑὶ πᾶν θθ6ἢ 
Ἰοάνοά ἃ5 ννὲ}} 85 ἢ15 πιδεῖογ. 



ν. 14-23.} 

ἴοι δε βροκεη ἔωγ ἴο τῆς Κίηρ, οἵ ἴο 
τῆε σἀρίλϊη οὗ τῆς Βοβρῖ ἡ Απὰ 5Π6 
ἀηϑυνεγοά, 1 ἀννε}! ἀηλοηρ, πλϊηῈ οὐνῃ 
Ρεορὶε. ! 

14 Απά ἢε 5.4, ΉΔς τῇση ἐς 
ἴο δὲ ἀοπε οσ μεγὶ Απά (σεβαζὶ 
αηϑννογεα, Ν᾽ εγγ 8ὴς Πδῖῆ πὸ Το 1]6, 
ΔΠᾺ ἢεγ ἀλτῖανε 15. οἷά. 

Ις Απά ἢε 5.14, ((4}1] ἢεσ.0 Απὰ 
ἤεη ἢς δά οΔ]]εαὰ ἢετῖ, 58ὴε βἴοοα ἰῃ 
τε ἀοογ. 

“Θεα 1.. ΧῚ6 Αμά δε 8414, “ἄϑδους {ἢ ]8 
᾿ Ἠε. ἴβελβοῃ, δοζογαίηρ ἴο ἴῃ τἴπιε οὗ ᾿Πξπ, 
δέ ἑε»» 

ποι 8ῆλ]ς εἰηῦγασα 4 ϑοῆ. ΑἊΑμπὰά 9ςἢς 
5214, Νίαγυ, τὰν ἰογά, ἐλοι ταλη οὗ Οσοά, 
ἀο ποῖ ἰἰδ ππῖο π]πὸ Παπαπ,διά. 

17 Απά τῆς νψγοπηλη σοηοοὶν εα, Δηά 
Ὅαγα ἃ βοὴ αἵ ἴῃδλϊ βδθάβοῃ τπδῖ ΕΠ Ἰσἢδ 
Παά 5414 ὑπο ἢεῖ, δοςογάϊηρ ἴο τῇς 
τπια οὔ ]πο. 

11, ΚΙΝΈΟϑ5. ΙΝ. 

18 ΠΤ Απά νἤφῃ τε οἢ4 νγᾶς 
᾿ρτοόνγῃ, 1ἴ {Ε]] οἡ ἃ ἀδγ, ἴῃδλί ἢς ννεηῖ 
οιξζ ἴο ἢϊ5 ἔδίῃεγ ἴο ἴῃς γεᾶρεῖϑβ. 

Ι090 Απά δε 8414 ιπῖο ἢϊ5 ἔδίΠεῦ, 
Μζγ μελά, πὶ μεδά. Απά ἢε 8ἰά ἴο 
ἃ ἰλά, (ὑλυγγ Ἀϊπὶ ἴο ἢΪ5 πιοῖῃεγ. 

20 Δῃμά Ψνῆἤξῃ ἢς δὰ τακεη ἢϊηὶ, 
πὰ Ὀγουρῆῖ Πἰπιὶ ἴο ἢ!5 πιοῖμογ, ἣς 
δᾶ οὐ πεῖ Κηδαβ [1] ποοη, δπά 20επ 
αἰεά. 

21 Απά 86 ψεπί υὕρ, «πὰ ]ἰαΑἰά 
ἢϊηὶ οἡ ἴῃς Ὀεά οἵ τῆς τηδη οἵ σοά, 
διὰ 5ῆπῖ 24 ἀοογ ἀροη Ὠΐπι, πὰ νγεηῖ 
οιϊ. 

22 Απά 8: οΔ]]εὐ ἀπο πεῖ ἢι8- 
Ὀδηά, Διά 5414, δεηά πε, 1 ργδὺ ἴπεε, 
οης οὗ τῆε γουηρ τπεη, Δη4 οης οὗ 
τῆς 48565. παῖ 1 ΠΊΔΥ γιπ ἴο τῆς πηδῃ 
οὗ (σοά, Ὧἀπ4 σοπλε ἀρδίη. 

22 Απά δε 5.14, ΥΠετγείοτς νὴ] 

«υομίδε! ἐδοι δὲ σῥοξεπ 3 γ.7 ϑοπὶθ τεπάσογ, 
4“ Ἅλ ου]άςι ποι] σρεακ}" (Απάβοίῃο ΧΧι. 
Ὑ}0 ἢδνε εἰ ἐστὶ λόγος σοι πρὸς τὸν βασιλέα.) 
Βυϊ οὐ τογϑίοη 15 τιρῃῖ. ΕἼ Ι5ῆδ, Χνῆο σοραγάς 
ὨΙΠπΊ56 1 Ὁ 85 μανηρ βοπλα ἱππυρδηςς αἵ σοιιτί (566 
Ὀείονν, οἢ. νἱ". 4), 4515 1ὕ ἢ 5881 θορ δὴν Ὀοοη 
ἴοτ ἴῆ ννοσλδη ΕἸΠοΓ οὗἩὨ [6 Κίηρ οὐ οὗ 186 
σδρίδιη οὗ {πε μοβῖ, 

απά τὲ ἀπαευογεά, 1 ἐκυεὶ] ἀγιοπρ γιἰπὸ οτυη 
εορίε ὙΤῆε νοπλαη ἀθο] πθ5 Ε}15}}48 οὔευ. 
58:6 Π5 π0 'ντοημ ἴο σοτηρ᾽αϊη οὗὨ, πο 4ιάγγοὶ 
ὙΠ ΔῊ πο ῃθοιγ, ἴῃ τεϑροςΐ οὗ ννῃ] ἢ 586 
τηῖσῃῖ πεεὰ 1Π6 ΠΟΙΡ οὗ οὔς ἴῃ ρονίεσ. 8586 
“ ἀγν6}}5 ἀπιοησ ΠΟΥ οὐνὴ Ροορὶς "-- θεν ἔπ επάϑ, 
ἃηὰ ἀοροηάαηῖϑβ, νυ ΜὨΟπὶ 506 ᾿ἴνεθ ρθδοθν 
ΔΌΪΥ. 

16. “δοωξ ἐδ, “εαηοπ, ἀεεογαάϊπσ 10 δὲ 
ἐπι ἡ ᾧκΚ Ἀδίδογ, “αρουΐ ἢ 5 βεᾶϑθοπ ἐπ 
[80 οοἴαὶῃ  Υγθδχ." ὍΤῇθ ΘΧργόβϑίοη ΟΟΟΌ ΓΒ 
αἶθο ἰη Οὐπ. χυῇ!. το, ν ΠΟΓΟ 566 ηοῖδ. 

ἐο ποὶ {6 ὠπίο ἐῤίπο ῥαπάν»ια! (ΟΟΙρδτΟ 
(πο ἱποσθά υ} } οὐὗὨἨ ΔΌτγαματη (θη. χυιϊ. 17), οὗ 
ϑαγᾶὰῃ (Οεη. χυῇ. 12), ἀπά οὗ Ζδοπδγιδἢ 
(μυκς 1. 20). ΤΕ εχργοϑββϑίοῃ, “ἀο ποῖ Ἰις,᾽ 
ΨΉΙΟἢ [5 ἢαγϑῆ, δοσοσγάϊης ἴο τποάοσγῃ ᾿ἀ648, 
δοςοσάβ νυ ἢ πε ροἰδίη, βίγδαι  ογννασγα 51π|- 
ΡΥ οὗ ἀπεϊθηϊ βδρεες. [1 νου] ποῖ πιθδῃ 
τηοῦς ἴδῃ “ [)ο ποῖ ἀδοείνα πλε τηδδῃ8 νυ ἢ 
18. (οπΊραΓο νοῦβ6 28. 

17. “ειονάϊπς ἰο ἐδὲ ἡσι ΟΥ 5 Ἐλλίδποῦ 
δὶ ἴδ ΤΟΡΌΣΙΩ οὗ [89 Υθδχ. 866 ἴῃ 

ἢ γαῖ ποΐθ ΟἹ ὑυόῦβο 16, 

19. δ «αἱά ὠκπίο ῥὶς ζαίδεν, Μγὴ ῥεαά. 
{15 βοπεγα!ν ἀρτοοά παῖ [6 σλἀ᾽5 τηδίδάν 
ννᾶ5 ἃ 5:Π5ῖγοκο. ὙΤῆαΐ ἴδ ἱπῃλδθιδηΐῖβ οὗ 

ψοι, 111. 

ε 

Ῥδ]οβῖπο δυδοτο ἔγοπι δι ηϑίγσοκο ννῈ 566 ὈΥ͂ 
Ρ5. οχχὶ. 6, ᾿ϑαϊδιι χὶῖχ. το, ἀπὰ [ἢ Ὑ11}. 2. 

ἀπά κέ “αἱά ὁ α ἰα47 [πὶ ἴΠ6 οτὶσίπαὶ, “ ἴο 
ἐῤεὲ ἰαὰ"-- 6. τὴς ἰλὰ ψὴο, ἃ5 ἃ πιρίῖοσ οὗ 
σουΓθθ, νγ85 πῃ δἴἰοπάδπος οἡ ἢϊΠὶ. 

9, “Μπά «ῥὸ εαἰξά ὠπίο ὁδὸν ῥιυδαπά. 
Τῆς νΜΌΠπιΔὴ ἰπῃ ΠΟΙ δαρίο ἄοος ποῖ ξθῆ 
ΌΥ ἃ τηρβϑοησεῦ, νη0Ὸ τηϊσῃξ ἸοΟΙ ΚΟΥ, ΟΥ ὄνθῃ 
ῷο δούϑοϊῇ ἴο Ποῦ Ὠιισραπά, Ὀιξ ςα]ὶς ἴο ἢϊπὶ 
ἔγοτῃ ἴῃς Βουδβ6, νῃ]  ἢ ῬγοῦΔΟΪΥ Ἰοοκεὰ ὑροῇ 
[πο Πε]ὰ νυ ογο ἣθ ννᾶ3. 

“ἐπα »ις, 1 »γαν δες, ὁπ οΥ "δὲ γοιπσ γιέπ ἀπά 
οὔθ 9 “δε «4. ΑἸ] τὰς “ γοιιησ πιοῃ ᾿ δηά ἃ}} 
[86 “᾿45505 ἵνεσε ἰὴ ἴῃς Παγνοϑβί ἤο] αὶ, [6 νοὰηδ 
τίση εὐ ηρῦ ἀδπὰ Ὀϊηάϊηρ ἴδ ϑδἤοανθβ, αηά 
Ῥἰδείης ἴποπλ ὩΡΟῚ οδγίϑ ΟΥ νϑδίῃϑβ, ἴΠ 6 45568 
ἄγαν πε ἴῆς56 γθῆϊο 5. Ποη [ΠΟΥ ννεγο (ΠΥ 
Ιδάεη, ἴο {πΠ6 {λγοϑῃϊηρ ἤοοῦ. ((Δοπηραγα Δπιοβ 
.. 1.2. 

23. “4πά ῥὲ «αἱά, Ἡῥογείογε «υἱὲ ἐδοι χοὸ 
ο ῥὶ»: ἰο 4432] Ιἴ 156 ποῖ οἰθασ {παΐ ΠΟΙ 
᾿ἢυϑθαπα Κηενν (ἢ6 ΠΗ] τνᾶ5 ἀθαά. ΑΡρΡρΑγο ΠΥ 
ἣς Πδά ποῖ που ρῆϊ ΠΙπὶ νΟΓΥ 11}, οὐ δὲ νου] 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἢᾶνα σγειηδίηδα ἴῃ τῆς ἤε]4, Αἴ δΔῆγΥ 
ταῖς πὲ ἐἰὰ ποῖ σοπησοςΐ ἴπ6 111π655 ἢ ΠῚ15 
νυ ἰο5. ἀσπιαπά, Ὀυξ τπουρς δῆς ν]δποα τὸ 
αἴϊεηα οἠθς οὗ ἴῆ6 ργορῆεῖ 5 ἀδθνοίοηδὶ 56Γ- 
νιοθ5. [{|5 ενάθηῖ [δ 5. ἢ 5οσνῖοο5 νΟΓΟ ΠΟ 
Βε]ά ἢ ϑοπλθῖδιηρς 1Κὸ τορι αΥ Υ οἡ Οδγ- 
ΤῊ6] ἔογ τῆς Ὀοηεῆϊ οὗ (τῆς (αι 1π πόδα 
Ῥαγίβ. 

πα γιοοπ)] ΒῪ ἴῃς ἴανν ἴῃς ἢγδί ἀδὺ οὗ 
ΘΔΓΒ τῃοητἢ νγᾶ8 ἴο ὃς Κορὲ ΠΟΙ. ΟἾἰδογηρ8 
ὙΕΓΟ Δρροιηϊςα ΓΌΓ δι. ἢ} οσοκβίοπα (Νιιτῖ. 
ΧΧΥΙ]. 11-1.5}) δηὰ [ΠΟῪ ννΈσα διλοηρ ἴα ἀαγ8 

ς 

17 



18 

ἴπου ρὸ ἴο Πἰπὶ ἴο ἀὰν ὃ ἐξ 15 ΠεΙΠεΥ 
Πενν πιοοη, ποῖ βδαρδϑαῖϊῆ. Απά 8ἢςε 

᾿ΡΑθβοΣ βαϊά, 1: «ἠαἱΐ δέ ἵννε}]. 
24 ΤΠεπ 5816 βδάδάϊεά δῃ 435, δπά 

β8 14 ἴο ΠεΓ βεγνδηῖ, [γίνε δπά ρὸ 
᾿ Ηοῦ. [ὈΠΜΑΓὰ ; ἴβίδοκ ποῖ ἐὰν τί ἀϊηρ ἔου 
κοί ον πα λα, Ἔχοερῖ 1 διά τῆεε. 
ἘΠ ΠΕ 2ς δο 5ῆς ψϑηῖ διά σδης ππῖο τῆς 

πιδῃ οὗ (οὐ ἴο τους (ὐλγπιεὶ. Απά 
ἴς στη ἴο ρᾶ58. ΨΠεη τῆς πιδη οὗ 
(ὐοά Ἂνν Ποὺ αἴδλ οὔ, τῇσι ἢε βαἱά ἴο 
Οσεμιαζὶ ἢϊβ βεγνδηῖ, Βεῇο]ά, γομάθγ ἰς 
τῆι δηῃηυπαπηπηῖε : 

26 Ἀσπ μον, 1 ρῥγὰγ {πεε, ἴο πηεεῖ 
ἢεγ, δηὰ 5Υ πηῖο ἢοτ, )ς ἐξ ννε}} νυ τῇ 
(πες ἢ ἐς 12 νγ6}} σῇ τῆν υδδδηά ἢ 
ἐς 1 νΧ76}} γῇ τῆς σἢ ἃ ὃ Απά ςἢς 
Δηδννεγοά, 7ὲ ἐς ννε]]. 

27 Απά Ψψῇῆδη 8Πη6 σάπηβ ἴο [ῃ6 
τη οὗ (ὐοά το {πὲ Π1]}, 8π6ὲ σαιρῃς 

τῆι Β. τῆὲ ἔδες : δὺς Οὐ μαζὶ σαπιε ἀξξ “εξ. 

11. ΚΙΝΟΞΘ. ΙΝ. [ ν. 24---3τ. 

ΠΕΔΓ ἴο τῆγιβι ΠΥ ἀὐναῦ. Απά τῆς τηδῃ 
οἵ (ὐσοά αἰά, [με ἢεγ αἷοης ; ἔογ ἢθῦ 
δου] ᾿ς: ἵνεχεὰ νυ πίη Πεγ: δπά τῇς 
ΙΟΚῸ μαῖὰ μιά 1 ἔτοπχ πιὲ, δῃὰ ἤδῖῃ 
ποῖ τοΪ]ά π1ε. 

28 ΤΏ θη 8586 5.414, 14 1 ἀδδῖγε ἃ 
80η οὗ ΠΥ ἰοτὰ ἡ ἀϊά 1 ποῖ 8.γ. 2) 
ποῖ ἀεςεῖνε τε 

290 ἼΓΒεπ δε 8.14 το (σομαζὶί, (σἰγά 
ὉΡ τῆν Ἰοίῃβ8, ἀπά ἴακε τὴν 5128 ἰη 
της ἢδπά, δηά ρὸ Τῆγ νναὺ : 1 τῆοι 
πλεςῖ ΔΠΥῪ πΊᾶη, 5416 ἢϊπὶ ποῖ; Ὧπά 
1 ΔΩ βα]υῖα τῃ66, Δ Γ ἢΪπὶ ποῖ 
ΔσΔΠ : δηὰ ἰὰγ ΓᾺῪ 5ἴαῇ! προη τῇς 
ἔαςε οἔ τῆς ςἢΠ]ά. - 

30 Απά τῇς τηοῖῆεγ οὗ τῆς Ἄοἢ]ά 
δβαἰά, “4: τὴς. ΠΟΚΡ ἰτνεῖῃ, δηὰ ἂς (ἢΥ 
δου] ᾿ἰνεῖῃ, 1 ψ}}} ποῖ ἰσανε τῆξα. 
Απά ἢε δζοβε, δπά ξυ]ονγεὰ ἤετγ. 

31 Απά (σεμαζὶ ρᾳβϑεά οἡ Ὀεΐογε 
τῆςηι, ἀηα ἰα!ὰ τῆε 51:4 ὑροπ τε ἕλος 

ΓΗΘδ, 

οη ψνῃϊςἢ [86 5|ν6γ {Γυπηρεῖβ νεγα ἴο Ὀ6 Ὀίονγη 
(Νυπι. χ. το; 5. Ιχχχὶ. 2). ἢδεπος “πον 
ΤΛΟΟΠ5" ἅγδ ἔγθαθθπιν Ἰοϊποῦ ἢ} “ 84Ὁ- 
Ὀαιης. 866 ᾿βαϊδὴ ἱ. 13; Εχεϊ, χὶν. 17; 
ΧΙν, 4-6; Ηοβ. 1. 11: 1 ΟἿγ,. ΧΧΙΠ, 121; 
4 ΟἸἢ τ. π|.. 4; ΝΟΙ. χ. 31, ἄς. 

ἀπά «δε «αἱά, Π «“ῥαίἑ δὲ «υοἰ4.1 ἘΔΊΠΟΓ, 85 ἴῃ 
(ἢς τιᾶγρίη, “Ῥοδοο." Τμᾶαῖ 15 ἴο 5ΔΥ, “ ΒΕ 
αυϊεῖ,---ἰτουδ]ε πῆς ποῖ ἢ παι ΓΙς5--- ΟἿ] 
Ἰοῖ πὶθ ἀο ἃ5 1 ν 58." 

24. διίαεὰ μοὶ ἐδν χίδησ ΤῊϊ5. (ΓΔΠ5ἷΔ- 
Ὄσοῃ σοηνογϑβ ἃ ᾿ντοὴς ἰἦςα, ΤῊς βογνδηΐ “πὰ 
ποῖ τάς δῖ ]}, Ὀυῖ νοπὶ ἢ [ἢδ 455 οἡ ἴοοΐ 
ἴο υὑγρο [ἴ ἰογνιγά, 85 15 ἴῃ ογάϊπαγγ οἰϑίοσπι 
ἴη ἴπς Εαϑί. Ὑπὸ πιάγβιηα]ὶ γοπάογηρ (“ΓΘ 
βίγδιη ποῖ ἔου πὸ ἴο τι ἀὸ ἢ 15 δοτίοῦ, δυζ ἰ5 ποῖ 
ΨΕΓΥ σ]οαγ, Ὑγαηϑίαῖς "ἀθ 1 ΔΎ πιθ ποῖ ἱῃ ΤΩ 
τἰάϊηρ, οχοορί 1 δια ἴΠος.᾿ 

25. 80 «ἠὲ πυοπὶ ἀπά εαρὶδ.... Ι᾽Ά0 Μοιπὶ 
Οαν»"εἰ ὙΠῸ ἀϊδίδηοο ἔγοπη 5Π π1π8πὶ (δοία»ι) 
ἴο [Π6 πεαγοβί ροϊπί οἵ (ὐδίτηεὶ 15 δδοιυῖ βϑιχίδεη 
ΟΥ βονθηΐθοῃ Πη1165. 

ὀεῤοίά, γοπάογ ἐς δα! δδωπαρι»πηε.) ἘἈδίθοΥ, 
ΟἸΟΟΚ, ταῦ ἰ8Β [89 ΞΠυπαδιητηϊθ." 

26. 8ὲ ππετυεγοά, 1Ὲ ἰς τὐο ἘΔΙδΒοΣ, 
ΦῬρδοΘ,᾿ (“ῥαίο»[)--- ἃ ννοτὰ οὗ διιςσῇ δπιδίρι- 
Οἱ πποαηϊηρ παῖ [ἢ 6 νγοΠΊΔη 5 ΓΕΡΙΥ σδπηοῖ ὃς 
[ἀχϑὰ ν ἢ (αἰσοῃοοά, 

97. δε εαυσρὲ ῥῴρ ὧν ἐδὸ Κε.7 ὍΤο ἸΑΥ͂ 
ἨοΙὰ οὔ 116 Κηροβ οὐ ἴθοῖ ἢ 85 αἰννᾶὺβ ὕθθῃ 
τπουκῆῖ ἰπ (ῃ6 Ἐἰλϑῖ ἴο δα (ἀ ἔογος ἴο βῃρρ]ςᾶ- 
ἄοη, ἀπ ἰ5 ρυδοιϑοά Ὄνεη δὲ {με ργεβεηΐ ἀδύ. 
(οιαρατο Μία. χνῆ. 29: Μαγκ ν. 212: υἱὶ. Ϊ ᾿ ) ἢ 

25; ἴὰκὸ νὴϊ. 4τ [οδη χὶ. 32, ἄς) 

ἐδε 7ογά ῥαΐδ ῥίά τ ὥἥονι »πηρ ϑοπὶα 
Πσοπιπιεηϊαΐοτβ 566 ἃ αἰ ἘΠΊ ΠΥ Πετα, 85 ἴξ ἃ 
Ῥγορμεῖ ννὰβ Ὀουπά ἴο Κπον δνοσυτῃης 
ΒῈΡΟΓΠδί ΓΑ γ. Βαῖ ἴπ γεδ]γ [6 γονϑαϊίοη 
οὗ ρακί ἐδοῖβ, σραῦὶς οἵ θοῖπρ ἰραγηΐ ἴῃ τῆς 
ΟΓΑΙΠΑΓΥ ΨΥ, ννᾶ58 γθβεῦνοα [ῸΓ χᾶγε οσοδ5 
βίοῃϑβ. 

28. Τρεμ “ῥὲ «αἰά, Ὠιά 1 ἀδτίγο ἃ “05 οὗ 
»ν ἰογά 3 Οτεοαῖ στιοῖ ϑῃση]κ5. ἔγοτῃ μιν 
ἰἴ56 1 ἱπῖο ννογάβ. ὙΤὴ6 ΘΠ υπαπλτηἴς σαπηοῖ 
ὈΠπρ ΒΟΥΒΕΙΥ ἴο 5ΑΥ͂, “ ΜΥ 5οῇ ἰ5 ἀοδὰ :" δυΐζ 
Ὀγ σοργοδοδίηρ {πὸ ργόρμοῖ ΜΠ Πανίην “ ἀ6- 
σεἰνοαά " Ποὺ δῇς δι ΪΟΠΕΥ ἱπαάϊςαῖθϑ ΠΟΥ 1055. 

49. ϑαίμίε ῥίνι πο.}] ὍΤῆδ σοπιπιθηϊδίουβ 
σοι ραΓο Πἃ{ψπΚ6 Χ. 4 ΥΟΤῪ Ρεγ πο πτὶγ. 11 5 ποῖ 
(Παῖ τὴς κα της νοι] ΟσΟΌΡΥ ΔΠΥ ἀΡΡτοοΔ Ὁ] 
{π|6, δυϊ 54] :ςαϊίοπ ἰ5 [6 ξογογιπηοῦ οὗ σοη- 
νογϑδίίοη, ἀπά οης δεπί οἡ βροοὰ σῃοι]ά δνοιϊά 
ΘΥ̓ΕΓΥ͂ Τοπηρίατίοη ἴο ἸΟΙΕΓ. 

αν ρΡ σα οη ἰδὲ πες ὁ7) ἐδ: εἐῤἰἰ4. 
ΤῊ15 σοιπσηδηἑ ἢᾶ5 Ὀδδη τηλοἢ σδηναϑβοά, 
Ῥογθαρβ ΒΕ 1545 οὐ᾽οςῖ ἴῃ αίνιηρ τἴ ννὰ5 51Π|- 
ΟΪΥ ἴο ἀϑϑιιαρο {πε ρτίεῇ οὗ τῆς τποῖμογ, ὉΥ͂ 
ἰεϊείπος ΠΟΥ ἴθοὶ τῃαῖ βοπηθῖηϊηρ ννὰ5. Ὀοίης 
ἄοπὸ ἴοΓ ΠΟΙ οΠΠ], Ηὸ πλαὺ ποῖ αν Κποννῃ 
ΠΟΙΟῚ Π15 514 νοῦ ἃ Ὀὸ Δ᾽]ονγοα ἴο ψοσῖκ 
1 πιίγαοὶθ ΟΥ̓ ὯΟ. 

380. “43: 06 ΤΖογά ἐϊείδ, πα α΄. 1} “οὐ 
ἐϊυο!}. 866 δῦογο, ἰΪ. 2, 4) 6. 

351. Τρέγο πὐας πεὶέρεῦ οίοό ποῦ ῥσαγὶπσἢ 
ΤΠ γα γ, “ΠΟΥ διἰζεπίοη." ((οπιρατα τ Κ. 
ΧΙ. 29.) 

ἐδε εδία ἰς ποὶ σαυαξεά. ϑοτῖὴθ σοπιπιρης- 
ἰΔῖοτϑ ςοποϊυάὰς ἔγοσῃ [15 Ὄχργοβϑίοη τπλΐ τδς 



νυν. 32--0.] 

οἔ τὴε οἢ]4; διέ ἐἦεγε τῦαᾶς Λε ΠοΓ 
νοῖςθ. ποῦ ᾿μεδλγίηρ. Ὁ Ββεγείογε δε 
ννεπΐ ἀρδίῃ ἴο πιεεῖ ἢϊπὶι, ἂπὰ το]ά 
Πίπι, βαγίηρ, ΤῊς οἢ}]4 8 ποῖ ἀννακεά. 

22 Απά ψἤῆδη ΕΠΙ5ἢΔ νγα8 οοπὶα 
ἱπῖο τῇς ἤοιβε, Ὀεἢο]ά, τε Τοἢ]ἃ ννᾶ8 
ἀελά, “π6ώ Ἰαϊά ἀροη ἢ 5 θεά. 

22 Ηε ψεηζῖ ἴῃ τῃεγεΐοτα, δηὰ βῃυῖ 
τῆε ἀοογ προη τδεηλ ὑνγαίῃ, πὰ ργαγεά 
υπῖο ἴῃς ΓΟΚΡ.. 

24. Απά δε ψεηΐ ὑρ, ἀπά αν ὕροῃ 
(ες οἢ1]4. ἀπά ριιξ μὶβ πιο τροπ΄ 
ἢϊ5 τπαουῖῃ, ἀηὰ ἢῖ8 εγθϑ Ὡροη ἢ 8 
εγεϑβ, ἃπά ἢἷβ ἢδηάβ προη ἢ]5 ἢαπάβ : 
δπὰ δ εἰγείοῃεά ἢ πιβεὶῇ ἀροη τῆς 
ΟἸ]ἃ4; δηά τῆς βοθὴ οὗ τῆς ςοἢ]]4 
νΑΧεα τνδγΠ,. 

4ς ἼΠΠεπ δε τεζυγηεά, ἀπά νγαϊκεά 
ἴῃ ἴῃς ἤοιιβεὲ ἴζο δηά ἢ ; δπὰ νεηῖ 
1Ρ, ἀπά βἰγεῖςμβεαὰ Πἰπηβεὶξ ἀροη Πἰπὶ: 

οἰΠ]ἃ ννὰ5 ποῖ δεοῖυδιυ ἀοδά. Βαυῖ {Π|5 σαπηοῖ 
δὲ 186 τπτοπίίοη οὗ {πὸ διιῖπου, ννμῸ Πα5 δἰγεδάν 
ἰο]ά υ5 1μαῖ ἴὰ6 “μὰ ἀἰεά οἡ 5 πιοῖ μετ᾽ 
Κποὸβ δῖ ποοῆ. (866 νϑῦϑε 2οι)ὺ ΝεΠεσ ποοά 
Οεδαχὶ μᾶνε ἱπηδρίποα ἴῆς οὨ]ὰ ἴο Ὀςε ἴῃ ἃ 
ἴτᾶποο; ῸΓ ἴῃς δυρμογηῖσπι ΟΥ̓ ὙΙς ἢ ἀφδίῇῃ ἰ5 
ΒΡΟΚοΘη οὗ 85 ἃ δἴθερ ννᾶ8 δγεδάυ [δηλ τ ἴο 
(ἢς [εἐν8. (ὅ6ε ποίε οῃ σἱ Κ. !!. 21.) 

82. Ηἢς ἐὀκάὰ 7 Νοῖ τῆς ς᾽ 5 δεά, διυῖ 
ΕΠΙ5ηδ΄ς δε. ὅ66 ὑόῦϑα 11. 

33. Ηε. . . «“ῥμῤ ἐδὲ ἄρον ὠροπ ἐδεηι ἐτυαΐπ. 
ΟοΙάραγὸ νοσβο 4, Δηἀ ποῖρ δὰ ἴος. 

απά ῥγαγεά. ῬΥΆΥΟΥ νυ 85 ἴΠ:6 ΟΠΪΥ ΤΕΠΊΘΑΥ͂ 
ἴῃ δυο ἢ ἃ ᾿ᾶϑὲ 45 1}15, Ε]15ῆα Κησνν---ῬΥΑΥ ΟΣ 
.κὸτηδῖ οὔ ΕἸ Δἢ (1 Κι νὰ. 21), [6 “ εβοοίμαὶ 
ἔεγνοπί ὑγαυοῦ οὗ ἃ τὶρῃίΐθοιιβ πηδῃ, νυν ῃῖς ἢ 
“ φυδι]εῖ τι ἢ ἢ (4π|. ν. 16). [1 15 Ῥγδύοῦ, 
τπογείογο, ἴο σἢ ἢ τοϑοσῖϑ ἴῃ (6 ἢγβῖ 
Ἰπϑδίδῃςο. 

84. Ηε... αν ρον ἐδε εδιἰ47 Ῥταγεῖ 
ἄοε5 ποῖ δχοϊυάθς [6 τι5δ6ὲ οὗ οἴου τηθδῃ8. 
ΕΠΙ5Πα ΤΑΥ͂ αν Ὀδεη εἰν ΠΟ }ν ἀϊτοςίςα 45 ἴο 
1056 νμϊοἢ ἢε δἤοι! ά ΘΠΊΡΙΟΥ͂ ; ΟΥ ἢξ ΠΊΑΥ͂ 
ἢᾶνα σοπϑο ΙΒ Ὁ ἱτηαἰοὰ (6 ἂςοῖ οὗ ΕἸΠ]4ἢ 
(: Κ. χνι!. 21), ΟΥ̓ Ῥγοϊοηρίηρ 1, Ὀδοδιδα [ἢ 
δά πο ἱπηπχεάϊδίς εἴεςῖ. [ἴ 15 οἰθασγ 1μ4ῖ Β6 
ἀϊὰ ποῖ ψόοῦκ 186 πλγαοὶ ἢ [Π6 5ᾶπὶ6 
ταρὶ ἄγ, οτ ψ ἢ [ἢς βᾶπι6 εᾶ56 (50 ἴο 5ρ6 8), 
νὰ πιο ΕἸ] νυτουρῃς δ15. ρᾶγα]]6] οπςδ. 

δὲ “ἰγείερεά ῥίγ»παεί} ΟὖΥ᾽ “ ργοβίγαϊεαά ἢϊπ- 
81" ὙὍὙῃὸ νοσα ἰ5 ἃ ἀϊβογοηῖ οἠς ἔἤτοπὶ ἴΠαΐ 
υδοά οὔ ΕἸ Δ (τ Κ΄. 1. 5. ς.), ἀῃὰ ἜΧργεβϑοβ 
ΟἸοβοσ οοηΐδεϊ ἢ [86 ὈΟΑΥ. 

δὲ 3ε:Ὁ οὔέρε εὐὶ 4 αυαχεά πυαν»]. ΑΝ Αυταῖῃ 
ΤΆΔΥ ᾿δνα Ὀδοη Δοῖυ Δ} } 7 οοπηπλιηϊ δῖε ἔγοπὶ 

11. ΚΙΝΟϑθὅ. ΙΝ. 

αηά τῆς ΤἢΠ]ἃ4 5ηεεΖεά βανεη {{Π|68. 
Δηα τῃ6 σἢΠ] ἃ ορεπεά 5 ἐγεϑ. 

26 Απά δε ςδ]εά (σιἢαζὶ, δηά 
βαἰά. (Ο4}1 τῇ 15 δῃιιπδιηπιῖῖε. ὅοὸ ἢδ 
ςδ]]εἀ μεσ. Απά ἤδη 5886 ννᾶβ8 σοπηδ 
πῃ απο ἢϊπη, ἢς 5414, ΤΆΚΕε ὑρ ΤΥ 8οη. 

27 ΤὭεη 858ῆ6 ψψεηΐ ἴῃ, δηά {ε}} δὲ 
ἢϊ5 ἔδβεῖ, δηὰ δονγεά ἤεσβεὶῇ το τῃ8 
στουπά, ἀπά ἴοοὸκ ὕρ Πεῖῦ βοη, δηά 
ψεπῖ οι. 

428 ΦΑπὰ ΕἸΙβμα σαπιεὲ ἀραίῃ ἴο 
ΟΊ ρα] : δπά ἐλόγε τυαᾶς ἃ ἀεατῖῃ ἴῃ τῇς 
Ϊδληά ; δπά τῆε 8οῃβ8 οὗ πε ργορβεῖϑβ 
τυεγό 5ϊττῖηρ δείογα ἢϊτη : δηά ἢς 5αἰά 
πηῖο [15 βεγνδηΐ, δεῖ οἡ ἴῆςε ρστεδῖ ροῖ, 
Δα 5εεῖῃε ροϊζᾶρα ἔογ (ἢ6 βοη8 οὔ τῆς 
ΡΓΟΡἢΕἴ8. 

Απά οπὲ νγεπῖ οὐδ ἱπῖο τῇῆ6 
βε]ὰ ἴο ρδῖμεγ Ποῦθβ, ἂπά ἰοιιημὰ ἃ 
νν]]ἃ νῖπε, δηὰ ραιῃεγεά τπεγεοῦ νυ] 4 

(8ς Ἰνίπρ θοάν ἴο {πΠ6 ἀοδά ομϑ; δηὰ Ε 1588 8 
Ῥεγϑίβίθης---[ῆς τόϑι] δηὰ ον άθηςς οὗὨ 8 
βίτοηρ δὰ (Ηεδ. χὶ. 35)-- πᾶν παν Ὀδοη ἃ 
σοπάϊξίοη οὗ ἴπ6 σμ]]αἦβ γεΐυγη ἴο [1{6. 

36. Ταῖς ωρ 4ῤγ “οπ.] Οὐοπίραγο ἘΠ] 4} 8 
δοίίοη (τ Κι. χυὶ, 23) δηά οὔγ Ὀ]οσϑεά 1 ογὰ 8 
([μικο υἱ!. 15). 

857. δῥὲ.. ΤΙ αἱ δὲς ει Ὅς 580υ- 
ΠδΙΏ το ἀἰβοπαγροθ ἴῃς ἀπγ οἵ στδεϊτιάθ θ6- 
ἔοτο ᾿πά] βίης ποτ παΐαγαὶ δβθοζίοη, ἀπὰ ἱδκίηρ 
ὉΡ ΠΟΙ 50η ἰηΐο ΠΕΣ ΔΙΤΉ5. 

388. Τδεγε τυᾶς 4 ἀἄξαγὶδ ἱπ δε ἰαπα 
Ἀδίδογ, “19 ζαταΐηθ 88 ἰπ [89 Ἰαπὰ," 
ΤὨΘ βεύδηῃ γϑασγθ᾽ ἀφαγίι οἵ ψῃϊοῃ ΕἸΙ5μ4 Βδάὰ 
Ῥγορβοϑβϑίβα (ςἢ. ν"ϊ. 1) δὰ θεριη. 

ἐρε σοπς οὗ ἐδε ῥγοῤῥε 7 866 ποῖβ οῃ : Κ. 
ΧΧ. 35. 

«υεγέ οἰ ὴπρ δεγε δέν] Α5 ϑοβο αγβ θεΐογα 
{ΠΗ ῚΓ πιδϑῖοσ, ἢθαγῖηρ ἢϊ5 ΣΠ5Ε ΓΙ ς ΙΟΠΒ. 

ἐδεὲ σγεαί }ο!.}ὺ “ΤρΡε 5ἰηρὶὸ στοδῖ ροῖ {παῖ 
{Ποῦ ννᾶβ '1θΠ ἴῃ6 δουδε." (ὐοΙηρᾶγα τὸν 
μόδιον (Μίαξ,. ν. 15.) 

᾿͵ 39. “1“π4 ὁπε «υεπ! ἢ ῬῬτΟΡΔΌΪΥ οπα οὗ 
(ἢς ρῥγορβμεῖβ {ποπηβεῖνεβ. Αϑ ἴῃς ἔδιηίηο ννᾶ5 
δΕῖοδῖ δηά ῥγονϑίοπϑ ἐσᾶγ, [πὸ δοπ5 οὗ {Π6 
Ῥτορβμοῖς δϑεηῖ οἠὲ οὗ {πε ῚΓ πυτηθογ ἴο ραῖθοῦ 
δι ἢ νὰ ΠοΓῸΝ 4Ἃ5 νοῦ δ οηςς ϑ᾽ΟΪ ϑΟπΊα 
πα ραϊαῖϊδθϊθ. Μδϑηυ δυο τλϊμῃς Ὀ6 ἐουπὰ 
πη Ῥᾳ]εβίπθ. 

απά οι πά α πυϊ4 οἷἰπε.]Ὶ Νοῖ ἃ τϑαλίὶ νυἱ]Ἱά 
νἷπε (μὲ ἑαῤγιμεα), τὰς ἔτι οὔ νὶςῆ, 
1 ποῖ νεσῪ ραϊδίδοϊθ, 15 μαυτη]οβο θυ 5Ο0Πλδ 
ΕἸἰϊπιδπρ ραπὶ ἢ ἴεπάγ!]α, ἱποϊυάἀεὰ ὈὨΥ͂ 
τῆς Ηεῦγενβ υὑηάοῦ τὸ πᾶθ. Δ Βαῖ [6 

ς 2 



1. ΚΙΝΈΟΞΘ. ΙΝ. 

ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ εδί. 
ΤΏδγηι 1 ἴδε ροῖ. ΤῊ 

2 Τ Απά τῆεγε σᾶπλα ἃ πηδη ἔγοτη 
ΒΔ1- 5} }153ῆα, ἀπά δγουσῃττῃε ηγδη οὗ 
(σοά Ῥτγεδά οὐ τῆς ἢγβιγυ 8, τνν θη 
ἴοανεβ οὗ θδτίεν, δπὰ [1] εὰγθ οὐ σούῃ 
Πη ἴῃ υ5κΚ τῆδγεο Απά ἢε 5.1]4, ἐὐιῷ με 
(σῖνε υπίἴο 186 ρΡεορία, [δῖ ἘΠΕΥ ΠΊΔΥ οτ, χανὲ 

»εφηί. 

[ν. 4ο--43. 

δουγάς ἢ5. ἰὰρ ἔ]1, δπ4 σαπιὲ δηά Απά τῆεγε νγᾶ8 πὸ 
δῆγεα ἐδεγι ἰηῖο ἴῆε ροῖ οὗ ροΐζαρε : 
ἴογ {πεν Κηανν ἐδοη ποῖ. 

40 80 1ῃεΥ ρουγεά ουξκ ἔογ τῆς 
πιο ἴο εδί. Απὰά ἴἴ σλπηὲ ἴο ΡΆ58. 48 
ΠΕΥ νγαγα δαϊίηρ οὐ τῆς ροζϊασε, τῃαζ 
ἴπεν οτεά οι, ἀπά 5.14, Ὁ ἐδοῖ πιδῃ 
οὗ (οά, ἐδεγε ἰς ἀδαῖῃ ἴῃ τῆς ροῖ. 
Απά τῆεγ σουϊά ποῖ δαῖ ἐλόγεοῖ 

4ι Βιυῖ δε αϊά, ΤΒεη Ὀτίηρ πλεδὶ]. 
Απά ἢε οδϑῖ 1ὲ ἱπῖο τῆς ροῖ ; ἀπά ἢς 
8414, Ροιγ οὐἵ ἔογ τῆε ροορῖΐςε, τῆδὲ 

δοίιια] ρὈἰαηΐ ννὰ5 πὰ5 Ὀδθη τηισοῇ ἀϊσθριϊοά. 
Τῆς Ηδξεῦγενν απὸ ἰοῦ [15 ἔγιξ 15 ἀογινοα 
ἔγοτῃ ἃ τοοῖ οἰ βπιγηρ “" ἴο 5010 οὐ “ Ὀιιγοῖ 
ορεη." δπος ϑδόνοσαὶ οὔθ ἀδοιάς. ἴῃ 
ἔλνοιιγ οὗ ἴῃς εδαῤίμι εἰ αίογίμι, ΟΥ̓Δ 54 γί- 
ἴῃς συςυπλθον," της γυϊζ οὗ ννῆϊςἢ, 6-:-- 
δῃαρεά, δηὰ οὗ ἃ νϑιγ ὈΙΟΓ ἰδϑῖς, Ὀυγοῖβ 
αἱ ἴῃς 5] ρῃΐϊφσι ἰουςἢ, ψῆθη ἰξ 15 στρο, δηά 
δα ι:τῖ5 ουἵ 580 δηἀ 5θ.ὰ γγδίη5. Οἴδοῖβ, μονα 
ἐνοῦ, ῬΧΘίογ ἴῃς ἘΧρ δηλ οη δυρσρεϑίοα ὈΥ ἴῃς 
οἷά νεγϑίοῃϑ, νἱΖ., τῆατ {πὸ ρἰδηΐ νν85 τῆς Οοο- 
φηπίρς, ΜΙ ΏΙΘΒ ὈοΪοηρο ἴο πὸ (ἌΠΠΥ οὗὨ σὰ" 
ΟΠ ΌΟΓΘ, 845 ἃ Υἱποσϑῃαροα ἰοῦ, αηὰ θθᾶτα ἃ 
ἔγτυ!ἴ 85 ἰασρε 25 ἃ οὔδηκο, νοῦν ὈΙζεΓ, δοϑῖοσ- 
ξοηῖ, δπὰ ἀγαδϑβίϊς, ἔγοπι ν' ἢ ἢ 15 ργοραγοὰ (Π6 
γι 5ο]ἀ 85 σοϊοουπίῃ ἱπ ἴῃ6 5δῆορβ. Αϑ 1Π6 
ἀτν ροιιγάβ οὗ [ῃ15 ρἰαπί, ἤδη γι ϑῃοά, Ὀιιγοῖ 
ὙΠ ἃ σγαϑῃς ποῖβο, 115 ΧΡ παῖ ΊΟη ΠΊΔΥ, 
ἐνεη οἡ (ἢς σ»τοιηά οὗ οἰνπλοίορν, δὸ δοςερίοά, 
ΤὨς μ]απῖ βτοννβ αδυπάδηαν ἰη Ῥα]οϑτίηδ. 

ῥὶς ἰαρ μι, 1 ζογα!ν “ Ηἰς 55. Δ1]1." 
ΤῊὴΘ ργορδοῖ Ὀγοιιμμξ τὴς ἔγιξ Βοπης ἴῃ ἢΪΦ 
δεχεά --- ἰδ. “ δῃδνν] " ΟΥ̓“ Οὐἶοῦ μαγηθπῖ." 

ἐῤεν πεν ἐῤδῶμ πο} ὝὍἘ6 οἴμοσ 5οηβ οὗ 
(ῃ6 ργορμεῖς οἷά ποῖ Κπονν ἴδ διπι 
40 .4}1π|ὲ5 οὗ τὴς ἔγυϊ. 

40. Ο ἐῤῥομ »ιαπ οΚΓ, Οο471 ΤΠῖθ ἀρρθδΥβ 
ἴο αν Ὀδοοπης ἴΠ6 τοσορηιςοα {π|6 οὗ Ε]15}8. 
(ϑες αὔονε 2 Κ. ἱν. 7, 16, 22, 25, 27; δπὰ 
Λεῖον" νοῦβὲ 42, ἃπά ν, 14,15, 20; ΥἹ. ὅ, 9, ἄζο) 

ἡδέγθ ἐς ἀδαΐ ἐπὶ δε οι. Ἰ εἰεςῖίηρ ἃπ πη- 
ὙοΙεβοῖὴς ἱπρτράϊοπηί (πεν σοποϊιάς τῃαῖ ἴἴ 18 
Ῥοϊδόηοιι5. ΕΘΑΣ ΘΥΕῚ οχαμβογαδῖοβ. 

41. Τόεπ ὀγίηφ υποα} ὙΠῸ πλῖιγαὶ ῥσὸς 
ῬΟΓΐο5. ΟΥἁὨ πιοδὶ ᾿ΌΔ] δυϊ 5} ΣΕΥ ἀϊπλ πὴ 
Εἰπὸν [Π16 ὈϊΓ[ΟΥμ655 οὐ {πὸ τῆν ΠΟ] βοηθῆ θ 585 
οὔ ἃ ἀσίηκ σοηϊαϊηίπα σοϊοσνηῖῆ. [{ ἰ5 ἐν] θπῖ 
(μετείογε ἴῃδῖ ἴπὸ σοηνογβίοη οὗ τῆς ἔοοά ἔγοπι 
ἃ ῬΕΓΠΙοΙΟΙ5 ἀπ ὈΠΘΑΝΟΌΓΥ Π1655 ἱπῖο μαϊφιδἷο 
δηὰ νυ] ο]οβοηηθ που τηθπΐ νγ85 ὃν τα γαςῖο, 
[πάθοα, ἐχοορῖ ἔον {Π 5, ἴῃς ἃςῖ νου ἃ βοάγοοῖγ 
ἢανε Ὀδοη τοοογάθρα, 

49. Βααί-ϑραί ῥα. Ασοογάϊηρ ἴο Ετι56- 
Οἷυ5 ἀηὰ [εγοπῖο, Βηδὶ- 584 ]}Π|5ηὰ ννὰ5. βἤθθη 
ἘἈοπιδη τηῖο5. ποτ οὗ Πγάάα οὐ [)᾽ οβρο]ίβ. 
ΤὨῖ5 νου ]ά ρίδος [ἢ ἴῃ ἴπ6 ὅπάγοι ρἰδίη ἴο 

Θολί. 

43 Απά Π5 8εγνίτου 8414, δι, 
8ῃοι ἃ 1 5εῖ τῇ15 Ὀθεΐοσγε δὴ δυπάτεά 
πιεηὺ Ηες κά δραίη, Οῖνε τῇς 

(Π6 ννοκῖ οὔ (6 δ ρἢ]δπάϑ οὗἩ Ερηγαὶπι. [0 νυᾶ5, 
ΔΡΡαγΟΠΠΥ, της Τδιοῦ οἰ οὗ ἴῃὸ “ ἰἸαπὰ οὗ 
5} 4154,’ πιθης[οποϑά ἴῃ 1 8. ἰχ. 4. 

ὀγεαά οὶ “δὲ ἥν ἢ Ιτ ἀρρθᾶγο ὉΥ͂ 
(Π15 τῃδῖ, (Π6 1 Ἁ ον σαὶ ῥγιθσῖβ πανηρ νυ ἢ" 
ἄγαννῃ ἔγοπι ἴῃς ἰδηὰ οὗ ἰϑγδοὶ (5ε6  (ἢγ. χί. 
13, 14}, Ρίοιιβ ϑγδο ἴοβ ἰγαηϑέοσγοα ἴο ἴῃ6 
ΡτΓορδεῖβ, νδοπὶ Οοα ταϊϑοὰ ὑρ, [6 οβοτίηρϑ 
τααιιίγοὰ ΟΥ̓ ἴῃς 1ἂνν ἴο ὃς ρκίνεη ἴο ἴῃς ῥγιεϑῖϑ. 

. ἈΝ. ΧΥΗΣ. χα; δυΐ. χν. 4.) 

Μι αν: Κ᾽ εογμἢ Τῆς ννογὰ ἐγδηϑίδιοα 
“1 ϑἂγβ οὗἨ Ἴογῃ " οσουγβ ΟἾΪΥ͂ ΒογῈ δἂηά 
ἔννῖο 6 ἴῃ ον ςσι5 (1. τ4 δηά χχίμ. 14). [ἢ 
Ὀοῖῃ [Π656 ΡΙΔο65 [ὁ ἐδϑίμηαῖοβ ἃ ραγῖ οὐ ἴῃ6 
ἢγϑί-ἔγι 9, [18 οχαςῖ τθαηὶπρ ἰ5. πποογίδίη. 
Οεβθῖι8. ΟΧρΙδπ5 1 85. “ φγοαῖβ ΟΥὁ Ροϊοπῖᾷ 
ταδὰς ἔγοπη ΘΑΥΥ θᾶτα οὐὗἩ νυ οαῖ σσονῃ ἴῃ 
ξαγθηβ." Οἴπεῦβ ὑπάεγβίδηα βιΠΊΡῚν “ ἔγοϑἢ 
ἐᾶΓ5 οὗ σογῃ." (δέε6 ποῖΐῖς οἡ ἴ,6Υ. 1]. 1.4.) 

ἐπ δὲ διυὰ ἐδογεο] “Ἴπ δὶβ 65." Ὑὴο 
ννογά ἰγδηϑιαϊοὰ “5 ἢ 1ὴ τῆς ἴοχῖ, ἀπά ἴῃ 
1ῃ6 τλτρΊη, κ᾿ 5ογρ ἢ οὐ “'“ αγπιεηΐ," ἄοοβ ποῖ 
Οσσυγ οἰβοννθογο ἴῃ ϑογιρίυγο. Μοάοσγῃ Ηεο- 
Ὀτγαὶδῖθ ἄρτοο 1ῃδῖ ᾿ξ ΙηθΔη8 ἃ “880. " ΟΥ̓ 
ἐδ 5." Οὐοραγε (πὸ Ννυ]ραῖε ρέγα. 

43. δοιὰ 1 «οὐ δὶς δεΐῦγε απ ῥυπένεά 
γ»ηεπ 5 Ιἴ ἢδ5 Ὀδοη ρΈπογα νῦν δθοη ἴῆδὶ 1} }5 
ΤΉ ΓΔΟΪΘ ννᾶ5 ἃ ἰαϊπὶ ἐογοϑῃδάονης οὗ οἷἱζ 
Ἰμογ 5 ἔασ πιοσς πιάγνο]ϊοιι5 ἐθεάϊηρ οὗ ἴδοι» 
5λη45 ἢ ἄνθη ΒΟΔΠΌΟΓ πιλαίογια]5. ὙΠῸ Τα" 
βευηδίαπος 5. ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ τῆς Ὀγοσα (δεῖ, δυῖ 
ἴῃ ναγῖοι8 πλπιιΐο ῬαΓΕΓ ΑΓΒ, 5. ἴῃ [86 ἀϊ5- 
Οἱδθυΐϊΐίου (Βγοιρῃ τῃ6 Παπὰς οὗὨ οἴδπεγϑ (6 
τπιδίογιαὶ, Ὀγοδά ̓  ἴῃς βυγργιϑεά αυδβδίίοη οὗ τη 6 
βογναηῖ; δηά ἴῃς ονϊάῤηος οὗ ϑιρογἤ} ΕΥ̓ ἴῃ 
(86 ἔγαρτηθηΐβ ἴπαϊ νογὸ Ἰεΐ. (δες Μαῖϊ, χὶν. 
19-21; [οἢῃ νυἱ. 9-11.)})ὺ 45 ΕἸ) ἢ νγὰβ ἃ ἴγρὸ 
οὕ τῃς Βαριἰϑῖ, 8ὸ ΕἸ15}ὰ ννᾶβ ἰῇ ΠΊΔΠΥ Γοϑροςῖϑ 
ἃ ἴγρε οὗ ουν Β]εββοά ᾿νογά. [ἢ ἢἰβ ροδςθῦι 
ΠΟΠ-αϑοσῖς Πρ, 'π Π15 τηὰ δηὰ μβοητς “δ δ- 
ΓΤΑςῖοτ, ἴῃ ἢϊ5 σοηῃϑίδηϊ εἰγαυ 85, ἰπ 5. ΠΊΔΗΥ͂ 
ΤαῖγΔΟ6]65 οὗ πλθγοΥ, ἰπ (ἢ6 Βρα]ης νίγζιιο νυ ἢ 
αροάς ἴῃ ἢϊ5. ὈρΩ ΠΥ ἔγαπηθ (566 θοΐονν, ςἢ. 
ΧΙ, 21), ἢ6 τ ει ]οα, τλοσο πη ΔΏΥ͂ ΟΙΠΟΓ 
Ργορ ιοῖ, ἰῃς Μεϑϑίδῃ, οὗὁἨ ννῇοπι 4}} ργορῇῃείβ 
ΈΓΟ ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ [655 βῃδαονβ δῃὰ ἤξυγοβ. 



ν. 44---5.} 

Ρεορΐε, τῆλξ ΠΟΥ ΠΊΔΥ εδῖ: ἰογ ἴῃ 

11. ΚΙΝΟΒ. ΙΝ. ν. ΩΙ 

44 ὅὃο ἢε 86εῖ ἐξ δεΐογε τπεηιϊ, δηά 
555. 6. ΒΑ} τῆς Ποκῦ, “ΠΟΥ 5}8}1 εαῖ, ἀηά {πεν ἀϊά εδῖ, δηα Ἰἰοβς ἐλόγεού, ἀςσογάϊηρ, 

884}} ἰδᾶνβ ἐμεγεοῦ, ἴο ἴῆς ννοτά οὗ τῆς [ΟΚΡ.. 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ νεοῖβ 7 

“Τνὸ του δηὰ [ΠΥ σὨΠ]Πάγεη οὗ [ἢ τοϑῖ.ἢ 

ὙΠε ῥγεϑεηΐ ἴοχί τα Ἵ33 “ΠΙ3222 Πιδδ,, 
[6 σορυΐϊα δοίην οπιτεὰ Ὀοΐοσε 453. Κεὶϊ 
διξξοβίβ ἴπδῖ ΕἸ δῃου]ά Ὀς Πκδ, βίο ὰ 

ΓΗΑΡΤῈΚ Γν. 
: λαανιαν, ὧν ἐδε γεῤογέ οὐ α εαῤίΐϑε νιαία, ἐξ 
το (0 δααγία 19 δ ἐμγ ρα ο7 Δ]: ἐέῤγοῦγ. ὃ 
Εἰ άκσ, σοιάϊπσ ἀὐσε το υγάαη», ἐμγοά ἄΐη, 
15. “7ὲ γοπεμισ Δασναηπς οἱ σγαπίοίδ ἀλμε 
σοηὶφ ο7 ἐλε ἑαγίά. 20 Οελαξὶ, αὐμεπσ Δἰς 
»ιασίογ ς πῶς το Δίαανιαρ, ἐς σε όρ τοὐἡ 
ἐζγου. 

ΟΥ Ναπιδη, Ἴλριαίϊη οἵ τῇς 
Ν Ποβὲ οὗ τὴς Κίπρ οὗ ὅγτγία, ννδϑ 
ἃ στεαῖ πιᾶη ἵνν ἢ 5 πγαδῖογ, δηὰ 
ΕΥ̓ΠΟΠοΌΓγαΑθΪε, θεσάυβα ὈΥ δὶπὶ τῆς 
ΓΚ δά ρίνεη "αε]νογαησα ππῖο 
δΥΓΙΔ : Πα ννὰβ αἷβδὸ ἃ πΊρτΥ πιδη ἰη 
γαΐουτγ, μὲ ἢδ τὐᾶς ἃ Ἰερετ. 

2 Αμπά τπ6 δυγτίδηβ ἢλα σοπα οιζ 

Οτταρ. Ν. 1. Ποποιγαῤίς ἢ ὝΠαϊ ἰ5. “ ἴπ 
ἔλνοισ ἢ ἴῃ Νιην," “ΠΙΚΗΙΪΥ ὀδϊοοπγοά ὉΥ 
Ὠϊπη.᾽ 

ὁγ ῥὴπ ἐδο ]ογά βαάδ σίθθη ἀρίνυογαπεοο 
μπ'ο ϑυγια.) Οὐ παῖι γα! Δ5Κ5, ον ϑυγία 
οΑπιὸ ἴο ποοιΐ θ᾽] νογδηςο, δηςὸ, νύ ποη ἰαϑοῖ 
νὰ Πποατὰ οὐὗἨ [Π6 ϑγτίδηβ, ἴπὸν Δ ΌγΟ υἱὸς 

" ἔργίοι5. ΟΥ̓ ἴῆ6 ςομηδιποά ἔογιος οὗ [9γδοὶ 
πὰ [{πόδἢ (1 Κι. ΧΧΙΙ. 1-36). Τὸ [ἢ|5 41:65- 
Ὄσοη ϑ.τιρίο ρῖνο5 ΠῸ τοΡὶγ ; θυ. Αϑϑυσίδη 
ΤΑΟΠΠΊΟ5 διγπΙ5 ἢ ἃ 54 [Ἰ5ἰΔοῖοσΥ οπθ. ἄπ 
Αϑϑουτδη πιοηαγοῇ δε .Ρισῃςα ἢ15 σοπημοϑβίϑ 
853 ἴὰτ 85 δύ γί ὄχλον αἵ 1815 ρογίοά, Ὀγιηρμίης 
ἱπΐο ϑιυινδ)]οςτοπ 4} (ἢς Κιπ 5. οὗὁἨ ἴποβε ραγίϑ. 
Βυΐῖ Πἰ5 σοπαηιϊιοδί ννᾶ5 ποῖ ρογιημδποηῖ. δύ 
τοτοϊοα δῦ ἃ ἔοιν γόδγα απ οπος Ππιοτδ 
ταδλᾶςς Πουϑοῦ ᾿πάεροηάοῃῖ, ἢ ΔΙ ἢ σοηάπίοη 
86 5 ἰουηά δῖ ἴΠ6 δοςοβδίοη οὐ 1Π6 τοπαγο ἢ 8 
8οη. (᾿ Αποίοηϊ ΔΙ Πάγο ἢ !65, νΟ]. 1. ΡΡ. 344, 
4161τ.} [τ ννὯ5 Ῥγοῦλ! Υ ἴῃ [15 νναγ οὗ ᾿πάοροης- 
ἄεηςὸ {π4ἰ Νιαιπιᾶη Πδὰ αἸ5.:πρι 5η 64 ΠΙΠΊϑο] 

ὅμ! δὲ τυᾶς α ἰεβεγ [1 ρτοϑυ δάμη. οὗ 
τΑΟΙ5 Κιπάβ ἃπὰ ἄοσγοοθ. Φοπὶς οἵ (ἢς 
Ἰσ ῖοσ ἰογιη5 ὑνοι]Ἱὰ ποῖ ἱποαραςαῖθ ἃ πιδῃ 
ἕτοτη ἀἰβομαγρίησ τὴς ἄιτ|ὸ5 οὗ ἃ σουγίίοτ δηά 
ὙνΑΓΓΟσ. ((ΔΟΠΊραΓΘ νοῦε6 11.) 

Ω. Τρε γίαπϑ ῥα ψοπε ομἹ ὁγ εο»ηραπὶε. 

νουὰ ρῖνα (Π6 πηοαηιηρ--- Απὰ ἢ ΤΥ 
σμ]άγθη ἴποιι 5η4] ᾿ἰνθ οὐὗἩ ἴῃς τοϑί. ΒΒ 1 
5 τπογα ργοῦδδ]α τπδῖ ἴπ6 σορι]4 θοῖοσα 5} 
ἢ.5 δος θα! !} Ὁ 5 ρροα ουξ, 

δ Τσοπιρδηΐς5, Δηἀ Πδά Ὀγουρῆῃξ ἀννΥ 
σαρῖνα οἷἵ οὗ τῆς ἰαπὰ οὐ ἴβγδεὶ ἃ 
᾿π||16ὰ πιά; δηά “ες ἵνναλιϊεα οη ἴ ςδ. 
ΝαλπΊαΠ 8 νυ. ΡΘΙ 

δ. 2 Αμά 86 5414 υηΐο ἢεΕΓ πηϊβῖγοϑϑ. 
ΤῊ δ. νουϊά (σοά τὴν ἰογά τυέγε ἵννῖτῃ πον, 

της ργορῆος τῃαῖ ᾿ς ἴῃ ϑαπηαγία [ ἔου 
δ6 νου ]α ἴγεσονεγ Πἰπὶ οὗ ἢΪ5 ἰθργοϑυ. 

4 Αμὰά οπε νψεπῖ ἴῃ, δπά το] ἢ 5 
Ἰογά, βαγίηρ, Τῆυ5 ἀπά τ ιι5 5414 (ἢς 
τα τας 15 οὔ τῆε ἰαπὰ οὗ [ϑ5γδοὶ. 

ς Αμά τῇε Κίηρ οἔὗἉ ϑγτγίδ 5αἰὰ, ο 
ἴο, ρῸ, ἀπά 1 νν}}} βεμὰ 4 Ἰεῖζογ απο 
τῆς Κίηῃρ οὗ 1ϑγδε]. Ἀπά ἢς ἀερατγῖεά, 
Διά τοὸκ ἵν Βιηιὶ ἴδῃ ταϊεηῖς. οὗ αἰ 

ΤΉΗΦ. 

ΤῊ ΦΡ, ἡ 

Νο ρΡϑᾶςθς μαὰ ὕδθοπ τπδάθ οἡ (ῆς ἔδιασα οὗ 
ΑΠΔθ᾽5 ἐχροάϊπίοη. ὍῆΠὸ γοϊδίιοηβ οὗ {πὸ ἴννο 
σου Γ105. {Ππογοΐοσο σοπηηθεά ἴο δὸ Βοβί]ο, 
δηά ῥ᾽ ηάογιης ηγοι 8. πατΌΓΑΙΥ ἴοοῖκ ρῥἷδος 
οἡ ἴῃς οπὸ 5:46 δηὰ ἴῃς οἴπου. 

4. “πὶ ομὲ «ὑεπὲ ἱπ ἀπά οἰ ῥίς ἠογα.} 
ἈΔΙΠΟΥ, “ Απᾶ δἈ6 ννοηΐ ἴη.᾿ [1 ἰ5. δοοῖ ἴο 
ΒΌΡΡΟΙΥ Ναιπιδη 45 ἴη6 ποπλϊηδίίνο, δης ἴο τἢ- 
ἀογοίαπά {παῖ ἢ6 ννεηΐ δηὰ ἰο]ὰ ἢϊ5 ἰογά, ἴπ6 
Κιην οὗ ϑγτίδ. 

5. Ὅο ἰο, σο.)ὺ ἘἈλίπογ, “60, ἀορατσι""-- 
-ἰμαῖ 15, “ δοῖ ουἷςτοη {ΠΥ ἸουγπεΥ δῖ οποδ, 
ἄἀο ποῖ ἀοἶδΥ ᾿π 50 ἱπηρογίδηξ 4 πηαϊζογ.᾽" 

σἱχκ ἐῤοιμαπα ῥιέζ, Γ᾽ χοἰ ΒΒ ΔΊΠΟΓ “ 5ἷχ 
τπουδαηὰ σὐῤέζεῖς οὗ ρμο]ά." (Οοἰπο πιοποῦ 
αἀἰά ποῖ οχιοῖ ἃ5 γεοῖ, απὰ νγᾷ5 ποῖ ἰηῖγος- 
ἀυςσοά ἱπίο μιήάμκα [ΠῚ τῃ6 τἰπιὸ οὗ Ουσιβ. 
Οοἱά ν'α5. σαγγιοὰ ἴῃ δᾶγβ, ἔγοπη ὑν ΠῚ ἢ ροΥ- 
[Ἰοηὴ5 ΈγΘ οὐδ θη Ὡροαὰ ἄγοβθο, απαὰ [ἢ6 
να] 6. ν 5. δϑοογίδι πὰ ΟΥ̓ ννοϊῃίηρ. [τῆς 
ξοϊὰ ϑδἤθκεὶ οὗ τῇς [ἐνν σογγοβροηάοα, ἃ5 
βοῦθ {Π|ΠΚν νυ ἢ τῆς ᾶγὶς οὗ τὸ Ῥογβίαηϑ, 
[ἢ ναϊὰς οἵ ἴῃς ὄοοο 586 Κο]5 ννουἹὰ δὸ δϑοιιξ 
681γ.. ΙΓ (ἢ 6 νυρῖσῆϊ νᾶ ἴΠ6 βαπὶὸ δ5 τῃδῖ 
οἵ [Π6 5νεῦ δοκοὶ (5.66. ποῖος οἡ ἔἰχοά, 
ΧΧΧΥΙ. 244-511), ἴῃς ναὶ νου οχοορά 
12,οοοὐ, 

ἐαίλεν, ἐσ, 



11. ΚΙΝΟ5. ν. 

βιΪνεγ, Δπα 51Χ τῃοιιβαηά ῥίεεες οὗ ρο]ά, 
Δηἀ το σἤδηροβ οὗ Γδιπηθηΐ. 

6 Απά ἢε ὕγουρῆς τε ἰςτῖογ ἴο τῆς 
Κίηρ οὗ ἴΙβδγαςὶ, βαγίηρ, ον νῆθη 
(ἢ 15. Ἰθτίογ 5 σοπλὸ απηῖο πες. ὈεΠοΪά, 
1 μᾶνε 2Πεγευ} ὁοὴς ΝΝαλπγδη ΠῚῪ 
δεγνδηῖ ἴο ἴῆσο, τῆλ τοι πιαγοβῖ 
τεςονεῦ Πἰπὶ οὗ ἢΪ5 ἰθργοβυ. 

Απα [τ σαῖς ἴο ρ885, Ώδη τῆς 
Κιπρ οὗ ἴβγαςὶ ῃλά γεδά τῇς Ἰβίζοσ, τῃδῖ 
ἢ τοηῖ 5 οἰοῖῆαβ. δηά 844, “ἔπι 1 
(ὐοά, τὸ ΚΙΠ ἀπά ἴο πιακε αἷϊνε, τῃδϊ 

[ ν. 6----τἰτ, 

τς τπδὴ οὗ (σοά Παδά μεαγά τπδὲ τῆ 8 
Κίῃρ οὗ ἰϑγδθὶ ἢδλά τεπῖ ἢ5. οἰοῖῃ 8, 
παῖ ἢ6 β86πῖ ἴο ἴῃ Κίηρ, βαγίπρ, 
Ὑνεγείογε ἢδβῖ ἴῃοι γοηῖτῆν ο]οτῃεϑβ 
Ιεῖ πὶ σοπλε πονν ἴο πιο, ἀπά ᾿ς 5}4]] 
Κηονν τῇδ ἴμεγα 15 ἃ ργορῇεῖ ἴῃ [βγδεὶ. 

9 ὃ. Νδδιίηδη Ἵᾶπλὲ ψ ἢ ἢ]5 ἤογβ65 
Δα νυν ἢ ἢ]5 σμαγιοῖ, δηά βτοοά δῖ τῆ68 
ἀοοΥ οἔ τῆς ἢουξβε οὗ Ε]Ι5ΠΔ. 

Ιο Απάᾶ ΕἸΙ5ηα βθηζ ἃ ΠΊΘΘβεηρΡΕΓ 
υπἴο Ἀϊπι, βαγίηρ, (οὐ δπὰά νναϑῇ ἰπ 
]ογάδπ βϑενεὴ τἰπ|68, ἀηὰ τῇγ ἢεϑὴ 

: . Ἡεδ. 
118 πιᾶὴ ἀοῖῇ βοπά ὑπίο πὶὲ ἴο 58}4]] σοπιε ἀρδίῃ ἴο πες, δπά τποιῦ , αν 
γεσονεῦ ἃ πηλη οὗ ὨΪ5 ἰςργοβὺ ὃ ννῆεγα- 88] θὲ οἰβδῃ. ρ τρὰ 
ἔογε σοῃϑίάοτ, 1 ῥγᾺῪ γοιι, ἀπά 566 ἢονν 1 Βυὲ Ναδιίηδῃ νγᾶβ ψγοῖμ, δηὰ ρεύβ, 

ννοηῖ' ἀνγᾶγ, ἂδηὰ 9414. Βεῇῃοϊά, [1 τηνε ἢδ 5εεκοῖῆ ἃ φυλῖγεὶ ἀσαιηϑῖ Πη6. 
τπουραι, Ηπ νν}}] βγεῖ γ σοπιε οὐ ἴο ὡς . 8 ΦΑμπὰ τ᾿ ννὰ9 0.0 πεη ΕἸ Ι5Π4 

ἐε2 ἐβαπσο: Γ᾽ γαϊνόπ ἢ Οἡ ἴῃς ργδςίϊσα 
οὗ ἱποϊι αἴης οἰοῖε5. ἀπιοπρ ρ5. οὗὁἨ δοπΟῸΓ 
τη τῆς Ρ᾽αδῖ, 566. Οση. ΧΙ. 42: χὶν. 22: Ε51ῃ. 
ν1.. 8; δη. ν. 7: δηὰ σογάρατο Ηοσι. Οὐ. χη. 
67; Χοη. “Ογτορ. νι}. 2, κὶ 8: “Απδδ.᾽ 1. 2, ὃ 
29: 8,829; ἄασ. Τἢδ ουδίοπι σοπίίη)δ5 ἴο 
(6 ρῥγοβϑεηῖ ἀδγ. 

Θ. Δοτυ πυροὸπ ἐῤὶς ἰο ον ἐξ εορηο μπίο ἐξεε. 
ὙὝΠΘηΐ 5 ΓΙΣΔΕΥ ποῖος ἴα ψὲ πᾶνθ ηοῖ ΠΕΓα 
ἴπ οηίγα ἰετίογ, δυιῖ ΟΠΙΥ 1ἴ5 σπορὰ] ρᾶ9- 
δᾶρα. 

ἐῥαὶ ἐῤοὼ »ιᾶγϑιὶ γεουεῦ ῥὶ»ι.ἢ Ϊ,11ΟΓΑΙΙΥ, 
“ Αηὰ ἴποιῖὶ 5ῃ4]1 τοσονοσ ῃἰπι. Τῆς ϑγτγίδη 
Κίηῃσ Ῥγοδιιμλοὸ παῖ, 1 ΠΕΙῸ 15 ἃ σιγο ἴὸὺσ 
ἸΟΡΓΟΒΥ͂ ἴο Ὁ. μιαά ἴῃ [5γαο], ἴῃ 6 τηοᾶὸ οἵ οὔ- 
ἰδιπηρ 1 1} θ6. νν6}} Κποννῃ ἴο ἢὶ5 τουδὶ 
Ὀτοῖδογ. 

7. δ γεπὶὲ ῥὶς οἰοίδῥ ἢ Τῆς Οτγιεηΐδὶς 
γοπῖ τΠπογ οἰοῖμοσ, ηοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ πλου ΓΙ ἔοσ 
τὴς ἀεδὰ (Οὐη. χχχυὶ. 29; [οὉ ἰ. 20; τ 8. 
ἵν. 12: 2 5.1. 2; ἄσ), διιῖ ννβεπονοσ (ΠΟΥ 
Ἄν γα ΡΥΘΔΓΥ σμοςκοά οὐ σγιονοά, δὸὲ 2 41). 
ΧΙ Το; χν. 32; ΕΥ, ΙΧ. 3; (ἢ γ. χχχίν. 27: 
]όγεπι, χχχνὶ, 24; ἄς. Τῇ δείίοπ ᾿πά]- 
ςαῖθα αἰαγηλ δηὰ ἴοσσουῦ αἱ 48 πιο 85 
ΒΟΓΓΙΟΥ͂Ρ. 

αηὶ 1 Οοἱ ἰο ἀπ} ἀπά Ιο ν»ιαλε αἰϊυε 3) ΤΠς 
πουρῆῖ οὐ δανίηρ τεσουῦθε ἴο ΕΒ] 15η4 ἀοθ58 
Ὠοΐ 566πὶ ἴο αν οσουγγοὰ ἴο [ἐπογάτῃ. Ηδ 
ἱπιασίποβ τἴῃαΐ ἴῃ δυγίδη τποηδγο ἢ δα5 ἰηΐοη- 
ἘΙΟΠΑΠΥ δοηΐ πὶ ἃ γειιθϑὲ ἢ νῃς ἢ 11 18 
ἸΤΩΡΟΒϑθ]ὲ ἴοτ ἢϊπὶ ἴο σΟΙΏΡΙΥ. 

εοποίεῦ, 1 ῥγαν γομ. [6ῇογαπὶ βσροακβ ἴο 
[15 σοῦ οἴδπορις, δπὰ Ὀϊάς {πὸπὶ τὰκ ἴΠ6 
πίνε Οἵ 16 ϑγτίδη πλοηαγοῆ. (οἰηραγε ἴΠ6 
ςοπάιεϊ οἵ ΑΠαῦ (ι Κι. χχ. 7). 

ῥὲ “εεξε!ᾧ α φιαγγοί ἢ 1.6.. ἃ ΞΡ ςῖα] στουπὰ 
οἵ ᾳιάγτεῖ, ἴῃ δαἀπίοη ἴο ἴπ ογάϊπαγΥ ἐγουπά 

οὗ ἡδτοπδὶ ἜηγΥὙ ἡ ΠΙοἢ ννα5 Πε]ὰ ἴο 1051} 
Ῥἰυπάογιηρς ἰηγοδάβ. (866 ποῖς οὔ νοῦϑὲ 2.) 

8. Είερα, ἐδ γιᾶπ οΥΓ Οοά7 ὅ8εε ἴῃς ἰαϑῖ 
σδαρῖου, γογθο5 7, 9, 16, 21, ἄς. 

ῥὲ τὐραϊ ἄμοτυ ἐῤαὶ ἐδογε ἢ ἃ ἤγορδοῖ ἐπ 
Πγαοί ἢ ὍΝ γεργοδοῦ 15 δή ἀγοβθοά ἴο {86 
Κιίηρ οὗ ϑγδὸὶ γαῖποσ ἴδῃ ἴο Νδδαίαη. Ηδ 
85Π8}} Κηονν, ἴἢαϊ ψπσὴ ἐῤοι ἀρροάγοβδῖ ἴο 
αν ἰογροϊίζεη, ἴμαϊ {ΠΕΥῸ 15 ἃ ρτορδεῖ--ἃ 
τοδὶ [εῃπονδῇ ργορμοῖ---Ἴη [5γ86]. 

9. δ᾽ δὶ ῥογσ ἢ 1.2., ΜᾺ ἴἢε ν Ποἱα 
ΠΟΙΏΡΔΠΥ οἵ δὶ5 αἰτπάδηϊα (500 νΟῦθ6. 15), 
ΜΠῸ0 ννόγὸ πηοιηϊοά οὐ Πογϑοβ, ν ῃ1]|6 6 ἢ] πλ- 
501 τοΐάδ ἴῃ ἃ ἐπαγιοῖ. ἡ [δὸ οππρὶογτηοηΐ 
οὗ σβαγιοΐβ ὉῪ ἴῃς δγγίδηβ, 58ε8 ηοῖς οἡ ἱ Κ. 
Χχ. 1. 

10. Εἰμδα «ἐπὶ ὦ »ιεησοῦ μπίο ῥῖ». 
ΎΤΠΟΓΟ 15 ΠΟ Τοᾷϑοη ἴο δυρροϑ [παῖ ΕἸΙ5Π8 ννᾶ8 
ἀοϊογγοα [τοπὶ ρογϑοηδ}ν πιοοῖίηνς Νδαπίδη ὈΥ͂ 
ἢ5 Ὀοίπρ ἃ ἰθροσ. ΗἊς βοπὶ ἃ πΠΊΘΘΘΘΏΡΟΥ 
δόσδιιθο Ναδθίδῃ πδά ονογ-ϑι πιδίοα ἢἰ5 οννη 
Ἰπιρογίδησο (506. νοῦθο 11), πὰ περάρὰ 1ῃ6 
τοῦ Κο οὗ εἸπαρροιϊηϊπιοηῖ. 

50 απά τυαε ἐπ Ψογαπ.}Ὶ Α5 ἴῃ νυδϑῆϊηρ 
ἴῃ [ογάδση σοιὰ πανὸ ἢῸ παΐαγαὶ ἰοπάθπον ἴο 
ΠΌΣΟ ἸΟΡΓΟΘΥ͂, νγὲ πλιιδῖ διιρροδὲ ἴπ6 ργορῃοῖ 
ἴο 5ροδκ “ὃν ἴῃ νοτγὰά οἵ τῆς 1οτὰ." ΤΠ 
δήγοθ5. ΓΟΘΟΠΊΌ]ο5 ἰπαΐ οὗ οὐν Τογὰ ἴο ἴῃ 6 
ὈΠΠὰ τηδη, “ Οο, νναϑῇ ἴῃ {πὸ μοοὶ οἵ ϑι:]οατὴ ἢ 
([ολη, ἴχ, 7). [ἢ ϑασῇ ὄοᾶβδὸ ἃ σοιῃηπ)αηαὰ ἰ5 
πνοὴ νυ Βιοἢ [εοῖ5 {πὸ ἔα οὗ [η6 τορι επῖ, 
πὰ ἴδ πλίγας]α ἰ5 ποῖ ϑυγουῆῖ ὉΠΠ] δας 
ἔα ἢ 15 ΟΡΟΏΪΥ ἐν ἀθησοα. ο 

“ευέπ της. Οοπίραγα ἴῃς ςοπιπιαπὰ οὔ 
ΕἸηαἢ (τ Ν. ΧΙ. 43); δηὰ 5εὲ6 ποῖξ οἢ νοῦϑδ 
14. 

11. Βεῤοίά, 1 ἐδοισῥί Τιτογα ν, “1 καἱά 
ἢ τλγϑο ἢ ἃ οοποη Ηοδτον Ιάϊοχα, 
ταθδηΐηρ “1 Βου ΡΠ Ὦ" 



ν. 12-ἰς 7 11. ΚΙΝΟϑδ. ν.. 

τηδ. Δπ4 5ἴδηά, δηἋ ς]] οἡ ἴῃς ἤδπιὲ οὗ 
τοῦ. τε ΠΟΚῸ ᾿ν5 (σοα, ηἀ ἴβεγικε ἢϊ5 μαπά 
δ άσσα. ον αΓ τῆ ρἷδςα, δηά τεσονογ ἴῃ ἰθρεγ. 
το τοις 12 “γε ποῖ "᾿ΆΑθαπα δηὰ Ῥμαγραγ, 

γίνεῖβ οὐ ᾿λπιδβειιβ, θεῖζογ τῃδη 4]} τῆς 
νγαῖε 5 οὗ [ϑγδεὶ ἡ πᾶν 1 ποῖ ννδβῇ ἰη 
τῆσπι, ἀπά δὲ οἰεδη ἡ δο ἢε τυγηεά 
ΔΠᾺ ννεηϊ ἈΥΨΑΥ͂ ἴῃ ἃ ΓΆΡ. , 

12 Απά ἢϊ5 βεγνδηῖβ ἿδπΊθ ΠΘΆΓ, 
πὰ βρᾶκε υπίο δίῃ, δηά αἰ4, Μυ 
ἔδιδεν, ἡ τῆς ῥγορῆες ἢδάα δίά τῆ 68 40 

᾿φοπῖό στεαῖ τπϊηρ, νγου ἀθ5ὲ τῆου ἠοῖ 
ἢανε ἀοπς 2:9. ἤονν πιυσῇ γαῖῃεγ 

δὲ «υἱἱΐ σωγεὶγ εοριθ ομέ 9 »η..} ἴἷπ ἴδε 
Ἑδβθὶ ἃ οοὰς οὗ υηνντι(6η ἰᾶνν5 ὈΥΌβογ 65 
ἜΧΔΟΙΪΥ ἢονν νΥἱϑιῖβ ἀῦὲ ἴο ὃὲ ραϊά, δη ἤονν 
νἱϑΟΓ5 ἂζὸ ἴο δὲ τοςοινθά, δοοογάϊηρ ἴο 
[86 ν ΌΤΙ ΪΥ ταπκ οὗ ἴῃς ραγίϊοβ. Νὸ ἀοιιδῖ, 
δεςογάϊηνς ἴο 5 ἢ ἃ σούς, Ε]150ὴ4΄ 5σῃοιυ ἃ αν 
ἕοηε ουξ ἴο τηδεῖ Νδδπιδη δῖ ἴἰῃε ἀοοσ οὗ ἢ15 
δουϑ6. 

απά εαἱὐ οα ἐδὲ παρὸ ΟἹ ἐδε Σογά δὶς (οά! 
ΤΠ ἸοΓΔΠΥ, “ οὗ Τοπονδῃ Πὶ5 σοά." Ναασπίδῃ 
15 ἀνναγὸ 1ῃδὶ υὑεῤουαῤ ἰ5 ἴπ6 Οοά οὗ ΕἸ1588. 
((οπῆραγε ἴπ6 σσουττοηςα οὗ ἴῃς πάπα οὗ 
]εδονδαῇ οἡ {π6 “" Μοαδίῖς δῖοπο.") 

᾿ σἰγὶδε ῥὶς ῥαπά οὐεν ἐδε ῥίαςε.] ΟΥ̓́͵ ἃ5 ἴῃ 
[ἢ τρᾶγρίηαὶ γοπαογίηρ, ον 9 ἢ᾽5 Παπά ἈΡ 
διὰ ἀοχγπα ΟΥΟΥ ἴῃς ῥἷδος "--ωοΐ δοΐυδιν 
τοιυσδιην τ, Ὀυῖ ρδϑϑὶπς [ἢ6 ΠΏρΡΟΥΘ τπ0 πὰ 
ἄοννῃ ἴἴ αἵ ἃ 5ῃογί ἀϊδξίδηςε. [ἰ βδεέεπὶ5 ἴο Ὀ6 
Ἰλρ] οα, ΌΥ τὰς πιοηΐίοη οὗ “τῆς ρἷδος" Βεῖβε, 
τμδὶ {Π6 ἸΟΡΓΟΘΥ͂ ννῶ5 ραγίδὶ. 

12. ἥῥαπα απά Ῥῥαγῥραγρ.] οὐ ““νιαπα 
δηή ῬΠΑγραν," δοσογάϊηρς ἴο δποίμεῦ σοδάϊηρ. 
[ἴ 15 ΒΟΠΟΓΔΙΥ ἀρτοςεὰ (Παΐ τῆς Αὐδπδ, νυ ἢ 
ἰ5 ἤΠέγὸ 50 ργοπλποΠ ρὰξ ἴογνναγα, παιδὶ δ6 
ἴῃς Βαγδάδ, οἵ {Γτιὸ Σίν οσ οὗ Ὠδγήδϑοιβ, Δ᾽ ΠΙ ἢ, 
Τιδίηρ ἰη τὰ 6 ΑΠΈΠ  Δηι5, ἤονν5 ννυοσῖνναγα ἔγοση 
15 ἰοοΐῖ δηὰ ἔογπιβ ἴπΠ6 οδϑὶβ πη ΥΠΙ ἢ 
᾿ᾶπιδϑοιιδ 15 ρἰδοοά. ὝΠΟΓΘ 5 ὯῸ ζγΟᾶ5οη- 
δὺ]ς ἀουδί οἵ ἴῃς ᾿ἀοπεβορίίοη, ποῖνν ΠὨβίδης- 
ἴης ἴῃς σοπιρίεῖο ἀἸβότγοηος οὗ παπθ. ΔΎ ἢ 
Τεβρεςῖ ἴο ἴῃς ῬΠάγραγ, ἴποσῈ 15 σγοδί ἀ1Ἀ[- 
συγ τη ἀοοάϊηρ. Υ ἁγίου ΘΕΟΟΠΑΔΤῪ 5[ΓΘΔΠῚΒ 
νος (ἢς Γαπιάθοοηο ρίδιη, Ὀιῖ ποης σἰδηαϑ 
ουϊ ρΓΟ- ΘΠ Π ΠΥ ἔγουῃ πὸ τοϑῖ 85 ἃ ὁ σίνεσ οὗ 
δταλϑςοιι5." ἡ τῆ6 ψΒοΙς ἴπ6 Αν Δ] ἢδ5, 
Ῥετῆδρϑ, ἴῆς Ὀοβὶ οἰαίὶπὶ ἴο Ὀ6 νἱεννθαά 85 
ἴῃς Ξϑςοηά ΣΟΥ, δηά (Ροπαϊπρ [ΓΙ ΠΟΥ ᾿πνθ5- 
ἘἰΡΑΌΟΠ) τῇᾶῪ 6 δοςερίεα 85 πιοϑδὶ ῬγΟῦΔΟΙΥ 
(Πς ῬΠΔΓΡαᾶγ. 

ΩΡ 1 πο τυαεῦρ ἱπ ἐδῶπ ἀπά δὲ εἰσαη 7] 
Ἅνε ἅγὲ ποῖ ἴο ϑιρροϑε πὶ {Π6 νναἴεγβ οὗ 
[6 Αδᾶπᾶ οὐ ἴῃ ῬΠδΑγΡΑΣ ννεῖς γοργά ἃ9 
Ῥοβϑεβϑίης δὴν σἰγαῖνε νας. ΝαδπΊδη ΟΠ 
ἸΏοΔῃ5 ἴμαΐῖ, ἰζ ννδϑῃϊηρ 15 ἴὸο σἰγα ἢϊπὶ, ἢ 15 

ἴΠεη. ψνῆεη μα βῆ ἴο ἴπες, ὙΝ δϑῇ, 
δηὰ θὲ οἰεδη 

Ι1ἀ4 ΤΠεη νεῖ ἢε ἄοννῃ, δηά 
ἀ!ρρεά ΒΙπΊβ6]  βενεη {{π|68 ἴῃ [ογάλη, 
δοςογάϊηρ ἴο [ἢς βαγίπρ οὗ τῃε τηδη οὗ 
(ὐοά : Δηἀ Πἰ5 βοοὶ, ςπι6 ἀσαίπ {Κα 
αὐἴο τῆς βδβῃ οὗ ἃ {ππ||6 ςἢ1]Ὰ, δηά 
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δῇς νγᾶβ ςἰθδη. ΦΊιΚε 4 

ις ἢ Απά δε τεϊυγηδά το {δε πιδῃ ἡ 
οἔ σσοά, Πε δηὰ 41} ἢϊ5 σοπηρᾶην, δηά 
σΔπ16, 4ηἀ Ξἴοοά Ὀοΐοτε ἢϊπὶ: δηά ἢς 
βα 14, ΒεΠ οἷά. πονν 1 Κπονν τῆδὲ ἐλεγε 
ἐξ πὸ (οα ἱἰῃ 84]}} τῆς δαγῖῃ, θαῖ ἴῃ 

ΟΠ ΓΙΡΟΙΒ ΤΊΔΥ 5όζτα ἴῃ6 Ῥυγροθαθ. ὙΠεὶγ 
ννΔῖΟΓ νὰ ὈΓΙΡΒίοσ, οἸθάγοσ, ἀπά ςοϊάοσ τΏΔη 
(Βαϊ οὗ [οτάδη. 

14. δευεη “νι ἢ ἌΝ ε ΤῊΔΥ σοτήραγο ἴπ6 
βέυθη αἱρρίηρβ οὔ Ναδηίδη ἰὴ [ογάδη νυ ἢ 
ἴΠ6 δενόη δϑοοηΐβ ἴο ἴἢ6 ἴορ οἵ (διτηεὶ 
τιδὰς ὈΥ Ε1}4}}}5 ϑοσναπῖ. (ὅὸ8 αὔονε, ἵ Κ. 
ΧΥΠΙ, 41.) [ἢ ὈοΙἢ οᾶϑ65 ἃ βοπηοννπδῖ ϑΈύ ΓΘ 
{ταὶ νναβ τηδάς οἵ ἴῃς ἱπαϊνιἀι4}᾿ 5 ἴδ ἢ. ΤῊ 
βεογναηΐ δᾷνν ἠοίϊῃίης δἵ Δ1}} {Π] τΠ6 δϑνθηῖῃ 
τἰπ|6. ἤθη “ΤΠΟΓΟ ἅσοϑα ἃ {ππ||6 οεἱουά οὐ 
οὗ 186 568, κα ἃ πιδη5 Παια." Νδδιήδῃ, 
ἴ 15 ργοῦδδὶθ, ἱπ {ἰκὸ σδηποῦ οχρογίεηςθά 
ΠΟ σἤδησο 1ῃ ἢ ΠΊΘΟΪΣ ᾿π|}]} ὃς Παὰ ἴακεη 
ἢ]5 βόνθπῖῃ ρῥ]υημο, ἤθη δ άἀάθηὶγ “ ἢ 5 
βεϑἢὴ οαπὶθ δυαῖη |κὰ ἴῃς βΒοδ οὗ ἃ {16 
σἢ] ἃ, ἀπὰ ἢὸ ννᾶ5 οἰεδη." διιςῇ 5θοπὶ5 ἴο 
θὲ (δ6 ἀϑυδὶ »ποάωμ: οῤεγαπά! ἴῃ τηῖγᾶς] 65. οὗἁ 
(815 Κἰπά. (Οὐοπηραγε (Π6 δϑνο σΟΠΊΡαΞϑ Πρ 5 
οὗ [εὐὔἰσῇο, δηὰ ἴῃ6 ϑδυάάφξη Δ}} οὗ ἴῃς ννδ]}5 
([οϑ5}. νὶ. 3-20). 

15. “4πά4 δὲ γειωγπεά ἰοὸ ἐδ γ»ιαπ οὶ σα. 
ΝαδΙΔη ννὰ5 ρταΐεία!. Ετοπῃ ἴῃς [ογάδη (ο 
ΘΙ ΔΓα νν85 ἃ ἀϊἰϑίδησε οἵ ποῖ [655 ἴδῃ {πΠ|Γγ- 
ἵνο οὐ ζῆ τγοεῖγοθ πλ1165, σοηϑι ἀογδΟΎ ποτα 
[μΔὴ ἃ ἐδγβ ἸΟΊΣΠΟΥ δοςοσγάϊης ἴο Οτθηίδὶ 
Ῥγδςῖϊςθ. πὰ ᾿λάπιαβοι5 ἰδ θεγοηά ογάδη, 
50 τῇαϊ, ἴῃ σοζαγπιηρ ἴο δαπιαγία, Ν δαπίδη ννεηξ 
ἔατ οιἭ οὗ Πἰς να, Ἰοηρῖποηὶημ 15. ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ͂ 
ἸΟΊΓΠΟΥ ΟΥ͂ δὲ Ἰοαϑὶ ἴῆγος ἀδγ58. Ηἰ5 οοπάυςξ 
ΤΩΔΥ δο σοπιραγεὰ Ἱἢ τῃαϊ οὗ [πὸ δατηδγιίδη 
Ἰορὸῦ ποαϊοὰ ὃν οὐγ Πογὰ (Τμκὸ χυῇ. 15}; 
δυῖ 1 ἰἸηνοϊνοά ἔδσ πιογὸ ρογβοπδὶ ἴγοιδὶα δπὰ 
ἰησοπνοηίθποθ. Ηἰ5 βρεςῖαὶ οὔ]θςξ ἴῃ τοϊυγῃ- 
ἴημ βθεπὴβ ἴο πᾶν Ὀδθη ἴο τοϊίονε ἢ15 ἔθος ηρ5 
οὗ ον!  καϊίοη ΟΥ ἱπάιπςίης ἴῃς Ρτορῃςῖ ἴο 80- 
ςερί ἃ μιῆ. 

ἐῤόγε ἐς πο Οοά π᾿ αἱ] ἐδ εαγὶῤ δωΐ ἱπ 
Πγαρί ἢ Ἐχργοβθίοηβ οὗ ἃ δἰ πη !]αγ σμδγαςῖογ 
Ψ}]1 θὲ ομπηὰ ἴῃ [1 αη16ὶ ᾿ἰ. 47: 1. 29; νυἱ, 
26, 27, ΜΒΕΓῈ ΠΟΥ ἅγὲ τεοογάε οὗ Νεδυ- 
σμδάποχαῦ δηὰ Ἰάγι5 ἴπ6 Μεθ. Βιυῖ ποθ 
οὗ {μετ 15 φυ 50 βδἴγοῃς 45 [ἢ15. Νδδιηδῃ 
566 Π|58 Δ 050} {ΕἸῪ ἴο σοποιιηθὸ 41} Ὀ6]ο 1 ΔΩ͂ 
οἴδεν Οοά διιξ ]επονδὶ. . 

7. 



1. ΚΙΝΟϑ. ν. 

Ιϑγδεὶ : πον τβετγείογε, 1 ργαὺ ἴἢεεα, 
ἴακε ἃ δ] εβϑίησ οὐ ΤΥ βδγνδηΐ. 

Ι6 Βυὲ ἢε 5414, “ἢ τε ΙΟᾺΡ 
Ἰϊνεῖη, θείογε ποσὰ 1 κἰδηά, 1 νν}}]} 
τεςεῖνας ἤποῆθ. ΑἈπά ἢε υτρεά Πίπ ἴο 
ἴΆΚα 12:; δυῖ Πα γοξιβαα, 

17 Αμὰ Ναδπιαη δά, 584} τῃδτςῈ 
ποῖ {Πεη, 1 ργαγ τπδος θὲ ρίνεη ἴο ΤΥ 
βογναηΐῖ ἴννο ῃλιἾ65᾽ θυγάδη οὗὨ εἀπτῃ 

[ν. :6--- 9. 

18 [πη τῃϊ|5 τῃϊηρ τῇς ΓΠΟΚῸ ρδγάοῃ 
ΤΥ βεγνδηῖ, ἐμαὶ ΨΏΕΠ ΠῚ πιδϑίεγ 
σοςῖῃ ἱπῖο ἴῆ6 ἤουβε οὗ Εἰπιπιοη ἴο 
ὙνΟΥΒΠΡ {Πεγα. δηά ἢς ἰεαπθῖῆ ου 
ΤΥ ᾿ιδηά, ἂπὰ 1 Ῥονν πιγϑεὶ ἴῃ τὴς 
ἤοιδε οὗ Εἰπηπίοη : μη 1 δον 
ἄἀονγῃ τηγβε]ῇ ἴῃ {πε δουβε οὗ Εἰπι- 
τλοῃ, ἴπε ΓΟΚΡ ραγάοῃ τὴν βεγνδηῖ. 
1ὴ [18 τῃϊηρ, 

ἔογ ΤῊΥ βεγνδηῖ τν}}}] μεηςείοσιῃ οὔεγ. 
ΔΘμογ θαγης οἴδογίηρ, ποῖ βδσγῆοςα 
απἴο οἵπεῖ ροάβ, θυῖ υπῖο {πε [ΟΚΡ. 

19 Απά ἢε 8α]ά υπῖο πὶ, (σο ἴῃ 1 Ηεϑ. 
Ρεᾶςε. ὅὸ δε ἀερατίοἀ ἔτοπι ἢϊπὶ ἴδ “ἐπ 

: δέεοξ οὐ 
{ππ||6 ννγ. “τον, 

α ὑϊαίπσἢ ὙπΠαῖ ἰ5 ἴο βαῦ, “ἃ ῃγεϑοηῖ." 
Οοπλραγε σεη. χχχ δ. το, αι; [υἀρ.}. 15: 1 8. 
Χχν. 27; ΧΧχ. 26: ἄς, 

16. 4: δὲ Ζογά ἰῤξυειδ, Ὅς. (οποογηΐης 
[815 βοϊθηπγη ἔογηδ, 566 ποΐε οἡ 1: Κ. χυϊ!. 1. 

1 αὐ γορείυς ποποῦ ὙὍὙῆε Ἰαθουγεῦ, 15 
ΨΟΓΓΩΥ οὗ Πὶ5. πῖγο. Ὑπὸ Ῥγορῃεῖθ ννεῦα ἴῃ 
τῆς Πδὺιῖ οὗἩἨ τϑοοϊνπρ ργοϑοπῖθ ἔγοπλ ἴποϑα 
ΜΜΠῸ Τοηϑι θα {Ποπὶ (1 8. ἴχ. 7, 8: τ Κ'. χίν. 
4), ἀηά ΕἸ ῖ5ῆα τνου]Ἱά ἢδανς θοδη αἰῖο 5:86 ἀ 
ἴῃ δοςορίπρ (6 αἰ γῆς Νδδίθδὴ οβεγεά. 
Βυῖ ἢξς ἀρρόᾶτβ ἴο βανὸ (πουρῇῃϊ 1 θεϑῖ, πώ 
ἐδε εἰγεμηισίαπεοι, ἴο τοῖι536. [ἴ νὯ5 ἱπιρογίδηί 
παῖ Ναπιδη μου] ποῖ βιρροϑς [πδὲ ἴῃς ῥσγο- 
ΡΠοῖβ οὗ ἴῃς ἔγὰς Οοά δεϊθα ἔγοτῃ πιοῖινεϑ οὗ 
56] {-ἰηϊογοϑῖ, της ἢ 1655 ᾿πηᾶοῖηο τῆι “1ὴ6 γῇ 
οἵ Οοὰά τρῃῖ θ6 Ρυγομαβοα ϑ]Π ΠιοΠΘΟΥ." 

ῥὸ ὠγσεά ῥῇῖ᾽»ε 10 ἐαζε ἐξ; ὁμὲ ῥὲ γεβιςά.) 
ὝΤΠ15 νὰ5 ποῖ ἃ ΠΟΘ ΠΟΓΟΠΊΟΠΪΟΙ5 Πςοηϊοϑῖ, 
ΒΟ ἢ ἃ5 15 ὧγ ἔγοπιὶ Ὀποοπιπιοη ἴῃ (ἢς Ελϑῖ, 
ΠΟΥ, οἡ ἴῆ6 οπθ 5ἰάο, ἴπογὸ ἰ5Θ ποὺ ἴτιςε 
ἀσϑῖγο ἴο εῖνο, δηά, οη ἴθ οἴδεῦ, πὸ τϑαὶ τὸ - 
Ἰιςΐαπος ἴο τοςεῖνς, Βοῖῃ ραγίίεϑ ννεγε ον] - 
ἀςπΌΥ ἴη δαγηοϑβῖ. 

17. Ττυο »πμίον᾽ δωγίδεπ 977 εαγ! ὁ. 5 
φαγί, Ναδαπηαπ ἴποιρῃῖ, βρτοδὰ ονεῦ ἃ Ῥογ- 
ἴἴοη οὗ ϑυγίαη ρτουηά, νου μον ἂπὰ 
ΤΟΠΘΔΟΓ 1ἴ δι 206 ἔἕοσ ἴῃς ϑνουβῆ!ρ οὗ [ἐβονδῇ. 

18. Τδε ῥοι.ς οΚ Αίριθπιοπ ἘΕϊπηπιοη 18 
Κποννὴ ἴο 1:5 85 ἃ ροά οὐἱΪΥ ΟΥ̓ 1815 ραβϑᾶρα. 
ΤΠΘ παᾶπὶο, μοννθνου, 15 σοηπιτηδα ΟΥ̓ ἴδε ἴννο 
ςοπιρουπάβ, “Γδὺ -τἰππιοη (1 Κὶ. χν. 18), 
“ΕἸπηπιοη ἰ56 μοοά;," δπὰ ΓΙδλάδα - τη πλοη 
(7Ζες. χὶϊ. τι, τῆς. πᾶπια οὗ ἃ ρίας ΠΘΔΓ 
Μαοριάάο. ΤΊ 5 ἰαϊῖογῦ ννογά ροϊπίβ ἴο (6 
Ἰάσπίν οὗ Αἰπιπιοη ἢ Ηδαάδά, ννῆο ἰ5 
πονῇ ἴο αν Ὀεοη τῆς ϑυη, ἴῃς οἢϊεξ οδ]εςῖ 
οὗ νουϑἢ}Ρ ἴο τῆς δγγίδηβ. (Μδογοῦ. "δῖ. 1, 
21.) Δ ἢ τεδρεςῖ ἴο ἴπ6 εἰγτλοϊοργ οἵ ἴῃς 
ἴοττη, ἰἴ 5έθπὴβ ὕεϑῖ (ἢ ϑεϊήθη, Ἀοϑθη- 
ταί Ποσ, αηὰ Οοϑβοθηιϊι5,} ἴο οοηποςῖ ἃ πὴ (ἢ6 
τοοῖ γώρι, “ἴο 6 μι," ν ἤδηςο ἴπ6 Ησῦτονν 
Καραρ, Κανιοίδ, δῃὰ ἴῃ Ασδῦῖς γῤαηιαπ. 
(ὐοπιρᾶγὸ Ποβυςῇ. ἱΡάμας, ὕψιστος θεός. 

«υδεπ δὲ ἰεαπείδ οπ γπὶπο βαπά.)] ὍΤὨς ρῥγδο- 

ἴἰςΘ οὗ ἃ τηοπᾶγοῆδ᾽ 5 “ ἰεδηὶπο οἡ ἴΠ6 Παηά ἢ 
οἵ δὴ δἰζϊεπάδηϊ ννὰ5 ποῖ σοπηπιοῦ ἴῃ ἴῃ Εδϑῖ. 
Ὗνε ἢηά, ποννενογ, ἃ ϑεοοπὰ ὄχδηρὶο οὗ ἴἴ ἰη 
2 Κ΄ νἱῖ. 2,17: δηά, ἴῃ ἴῃς Δροογυρῆδὶ Ἐβίδμοσ, 
(χν. 4) παῖ φιξθη 15 βαιά ἴο ἢανὸ ἰθδηΐ οὔ οπα 
οὗ μεσ πιαίάθηβ. [ἢ 1 856 οὗ ἃ Κίηξ, 1 ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ ᾿ΠΊΡ]165 ΔρῈ ΟΥ ἱπῆ ΓΠΉΥ. 

ἐδε Τ]ιογά ῥαγάοπ ἐδν τορυσπί ἱπ ἐῤὶ: ἐῤὶπρ. 
Νλπᾶη ννὰ5 ποΐ Ῥγόραγοὰ ἴο οῇοπαά ἢὶδ5 
τηδοῖοτ, οἰἴμογ ΟΥ̓ τοιβίηρς ἴο δηΐοῦ 1} πὶ 
ἱπῖο [Π6 (οπρὶς οὗ Κ ἱπλπλοη, ΟΥ̓ ΕΥ̓͂ ΓΟΠΊΔΙΠΙἢ 
ἐγεςῖ ψῇθη (6 Κίηρ Ὀοννοὰ ἄοννη δηά 
ψνοΥϑῃρροά ἴδ ροὰ Ηἰδ σοπδοίθηςς 966ΠῚ5 
ἴο ἢᾶνε ἰοϊά ἔϊπὶ ἴπαΐ ϑδιισῇ σοπάιϊςξ ν᾽ 85 
ποῖ τιρμῦ; δυῖ μα ἰγυδίοα τῃδὶ τ τὶρς ὑ6 
Ραγάοπεά, ἀπά ἢε ἽΕΙ ἐα ἴο ἴῃ 6 Ρτορίιοῖ 
1π ἴδε ἢορὲ οἵ οδίαϊηϊης ἔτοπὶ ἢϊπὶ δῇ 
Α5ϑύγδηςς ἴο [Π|5 εῇοςῖ. 

19. “π4 δὲ ταἰά ὠπίο ῥίνη, Οο ἱπ ῥοαεε. 
ΕἸι9ῆα νοι οὶ ΔΩΥ Θχργοβϑίοη οὗ οἴ Πποσ ἃρ 5 
Ῥίοναὶ οΓ ἀἰϊδαρργοναὶ. ΗὌςἊς 5νν Ναδπιδη 8 
Ὑνοάκηθ55 : δυΐῖ ἠϊὰ ποῖ ἔοοὶ τῃαῖ 1[ἴ ννᾶβ ἢ6 668» 
ΒΑΓ ἴο τεῦικο ἴ, Ῥεγῆαρβ ἢ6 ννᾶ5 ΨΓΟῚΡ 
ποῖ ίο ὃὈ6 ὨδΙΩοΓ πὰ πιοῦο ᾿ΠΟΟΙΡΓΟΠΊΪ5- 
ἴπ5, ἴογ 16 ΟἹά Τεβίαπγοπί ϑβαϊηΐβ ἃγὸ ἔδγ 
ἔτοπὶ Ῥεγίεςξ ἼἽμαγδοίοσθ. Ης ννὰ5 ἴδηάεγ 
δηά 50 -ποαγίθα, ποῖ δἴογῃ δηὰ τυρρθά, [κα 
ΕἸ 4. Ηδ νὰβ ἀγάννῆ ἴο ἴπὸ πθὺν (οι - 
νοῦ, δηὰ ᾿ποϊπεαὰ ἴο Βορο (ἢ Ὀεδί ἴοτγ ἢϊΪπι. 
Μογθονεέσ, ἢ6 παά πὸ ἀἰϊδίϊηςξς σηϊϑϑίοη ἴο 
(6 ποδίμθη, δπὰ πὸ πιθᾶης οὔ Κπον πε νυ ἢ 
ΔΩ͂ σεγίαϊπῖν νῆας Οοά νοι] ά τϑηιῖγο οὗ 
ἴποπι. ὙΠΟ ννογάς ἢδὰ ποῖ γεῖ θδθη υἱίογοά -- 
ΦἌΨΉοΒοΟ ἀδηιοῖῃ πιὸ Ὀοΐίογο πιοπ, ἴπ6 58 Π|6 
ΠΡΌ, ἀθὴγ Ὀεοίοτο τὰ Βαΐῃοσ, νυ ἢ ἰ5 ’ῃ 
Βδάνθη :᾿ δηὰ ΕἼ15}4 πιαύὺ 6 ραγάοποά ἰξ ἢ6 
ἀἸὰ ποῖ ίπιϑοὶ ΟἸοαγν 8ὲ6 τῆς ΟὈ]σαζίοῃ 
οὗ ἴα σοηνογί ἴο γϑἔμϑε 4}} ραστὶ εἰ ραϊίοη ἴῃ 
ἸΔοἸίγΥ. 

“ὁ δὲ ἀεοραγίἡ ἥὥονι ῥὶρι α' {6 «υαγ.} 
ΤῊΝ εἶαι:56 δῃουϊὰ ποῖ δ6 βοραγαίοά ἔγοπι [ἢ 6 
βιισςοοάίηρ νοῦβό. Τῇο πιοδηϊπα 15, “850 δα 
ἀορατίες ἔγοπη ἢϊπι, ἀπά παὰ βοῆς ἃ {{π{|6 ννᾶν, 
ψν ῃθη ΟεδαζΖὶ δοϊδουρῆς ΠιπΊσοὶ ἢ οὗ ψνμαῖ Πα 
νου] ἀο, ἀπά ἑοϊοννεό αἴζεγ Ηἰπι." 



11. ΚΙΝΟ5. ν. 

20 4Βιι: (σΖεἢδζΖί, τῆς βεγνδηῖ οὗ 
ΕἸ15η4 τῆς πλδη οἵ (οά, 9414, ΒεΠοὶά, 
ΓᾺῪ τηλϑίογ ἤδλῖῃ βραγοὰ Νδδιίδῃ [}}8 
δΥτΓλη, ἰπ ποῖ γεςεϊνίηρ δὲ ἢΪ5 Παπάβ 
ἴηδλι ννῃϊςἢ ας Ὀγουρῃς: Ὀυῖ, ὧς τῆς 
ΓΟΚΡ ἰίνεῖῃ, 1 νΜν}}} ταιη δίτεγ ἢϊπι, δηά 
ἴλκε βοπιεννῃδῖ οὗ ἢ] Π1. 

21 ὅὃο (ΠςΠδΖὶ [ο]]ονγεά αἴεγ Νδδ- 
ΙΔη. Απάὰ ψῆεη ΝδαπΊδηῃ 88νν ἠ 17 
γΓυπηΐηρ δἕτεγ ἢϊπι, 6 ᾿Ιρῃτεὰ ἀοννη 
ἔτοπλ τῆς σμαγίος ἴο πγεεῖ ἢϊπὶ, δπά 

25 ν. 2ο---26. 

232 Αμά Ναδααπιδη 3414, Βε σοηζεηῖ, 
ἴδε ἴννο ταεηῖ8. Απηά ἢς υτρεά Πϊπ, 
δηὰ δουπᾷ ἴννο τε 5 οὗ βιΐνεγ 'η ἔνγο 
θασϑ, νν ἢ ἴννο σἤδηρεβ οὗ ραγπιεηῖϑ, 
πὰ ἰαϊὰ ἐλέη ἀροῃ ἴννο οὐ ἢ 15 86Γ- 
νδηΐβ ; δηά {πον θάγε ἐἦέπι Ὀεΐοτε ἢ ΪπΊ. 

24 Απά ψῆεη ἢς οδπιὲ ἴο τῃ6 
ἵτοννεγ, ἢς τοοκ ἐλδσι ἔγοπι τ εἰγ μδηα, " Οτ, 
ΔπΠὰ δεβίονγεά ἐμϑρμ ἱπ τῆς δοβδ : βίαι. 
δῃηὰ 8 ἰεῖ τῇς. πιὲπ ρῸ, Ἃπά {πεν 
ἀερατίεα, 

᾿ Με. 8816, ἴἢ 81] ννε]] ἢ Ζς Βυὲῖ δε νψεηῖ ἴῃ, δηά ἰοοά 
ῥαακε 22 Απὰ ἢς 5414, ΑἹ] ἐς ννε]]. ΜγΥ βείογε ἢϊ5 πηαϑδῖεσσ. Απὰ ΕἸἸ5ῃ4 βαἱὰ 

υηῖο πὶ, απος εογιεεὶ ἐἤοι, (σε- 
Παζὶ ἡ Απά ἢε 5αἰά, ΤῊΥ βεγνδηῖ νγεηῖ 
ἴηο ψνῃῃοτ. Αἰ τὰς μοὶ 

26 Απὰά δε 5αἰά υπῖο Ἀἰπι, ὕ επὶ ἐλέδεν. 

πηλϑῖοῦ στῇ βεηῖ πι6, βαγίηρ, Βεμο]ά, 
Ἔνθ ΠΟΥ ἴπεγε δὲ σοπΊα ἴο πὲ ἔγοπὶ 
τπουπὶ Ερἢγαϊπὶ ἔνγο γοιηρ τπθη οὗ 
[ἢ 80η5 οὗ {πε ργορῇεῖβ : ρίνα {π6Π|, 
Ι ργὰγ τῆεε, 4 ταἰεπὶ οὗ βιίνετγ, δπά 
ἴννο σῆδηραεβ οὗ ΡΑΓΠΊΘΗϊ5. 

ποῖ πλῖηα ἤδαγῖ τοτὰ ἐδέε, δ ῃ τῆς 
τῆλ τυτγηδὰ Ἄρη ἔτοπλ ἢΪ8 σδγίοῖ ἴο 

20. » »νιάσιεῦγ δα!δ “ῥαγεί Ναανιαπ ἐδὶς 
δγγίαπ Τῆς ννογάβ “115 ϑγγίδη "᾿ ἂγθ εὴ- 
Ῥἤαῖις. ΟδθδΖὶ ρεγϑυδάθϑ ΠΙπΊ5.}} (Παὶ 1 5 
τις ἴο 5Ρ01}] ἃ ϑυγιαπ---ἰἢδὲ 15, ἃ (ὐσεπί!ο, δπὰ 
Δ ΘΠΟΙῺΥ οὗ [5γδεὶ. 

“: ἐδὲ Σογά ἰξυεὶ δ. Ὦδϑο ννοσγάβ ἃγὸ πεσα 
ἃ Ργοίδπε οαἴῃ. [{ςου]ά Ὀ6 πὸ ϊ οςοαϑίοη ἴῸΓ 
ἃ 501|61}}} ϑϑθνογδίίἼοη. Βιιξ Οοβαχι, δηχίοιιϑ 
ἴο πιᾶκὸ Πιπιϑε! Ὀό ενο (μαΐ ἢ6 15 δοίης ἴῃ ἃ 
ΡΓΟΡΟΥ, δηά, ἐνεη, ἰπ ἃ το] μίοιδ. σριγιῖ, ἄοοϑ 
ποῖ βογιρὶς ἴο ᾿ηϊγοάϊοθ οὔθ οὗ (Π6 πιοβῖ 
80 θπηη οἵἉ τοὶ σίου ρἤγαϑοθβ. 

2]. Ηρ ἐἰσῥικά ἀοτυπ ὥορι ἐδὲ εῤαγὶοί ἢ 
ΤὮῖ5 ννᾶ5 δὴ δεῖ οὗ αιῖίῖζο υηοδ)] οἴου σουγ- 
ἴεσγ. [{|παϊοδῖοβ ἃ σκἴγσοη  ἐβο ηρ οὗ ρταϊτυάθ 
ἴη Νδαῖηδῃ {πΠιτρην ονεῦ ἴῃ 6 πλζιγαὶ ὑτιὰς 
οὗ δὴ Οτὶθηϊδὶ, δηὰ τηλκίηρς ΠΙΠῚ ΘΑΜΟΥ ἴο 
Βοποὺγ ἴπ6 πιαϑίοσ ἴῃ [6 ρεδύβοῃ οἵ ἢ15 567“ 
νδηΐ. 

1. αἰ «υεἱΪ 7] 1 τογα!γ, “15 {ποτα ρεᾶςοὶ 
Βιιῖ τὸ ἴσιο βθῆϑο οὗ ἴπὸ Οτὶεπίδὶ ἰάϊοπὶ 15 
ἜΧΔΟΙΥ τεπάογεα ΟΥ̓ ἴῃς ρῆγαϑθθ ἴθ ἴη6 ἴεχί, 
᾿(((οπίρᾶγα 2 Κ. ἰν. 6, ἰχ. 22, ἄς.) 

22. Εγορε οιπὶ Ἐρῤῥγαὶ»ι] ἘΒεῖμοὶ δηὰ 
ΟἿ καὶ, αἴ Ὀοΐῃ οἵ νυν ἢ τΠογὸ ννοσα “ βοῇοοὶϑ 
οἵ τῆ6 ρῥτγορῃμεῖβ," ννόσε σιτδῖρα οἡ δΜίουηϊ 
ἘΡΆὮγδιπὶ (5 Ργα, 11. τ ἀπά 4). 

ἃ ἐαίεπὲ Κ᾽ συγ ὙΠ15 ννὰβ πὸ ἀοιιδῖ ἃ 
τε ἀεπιδηὰ ἴῃ γοϑροςί οὔ [6 ργεϊοπαεα οο- 
(δϑίοη : δι 1 ννὯᾶ5 ῬγοῦδὈ]Υ 5Ππ|4}} ςοπιρατγοά 
ἢ τῆς διπουηῖ νι ἢ Ναλπιδη δὰ ὑγοϑοοα 
οἡ ἴῃς ργορῇῆεί. Οεβασὶ πδά ἴο θαϊδηςο ὑ6- 
ἔννεοη ἢϊ5 οὐνῃ ἄνδαγίςο, οἡ ἴῃς ομς ᾿απά, δηά 
(δς ἔξδγ οὗ γαίϑί ηρ ϑιιϑριοῖοη οἡ ἴπ6 οἴου. 

ἐτυο εῥαπφο: οὔ αγ»ιοπ. ἢ Οη 1ῃδ ρῥγδςῖίςα 
οὗ κἰνίηρ ρμαγιπιθηῖθ ἃ5 ργοβεηΐβ [0 σιυοϑῖβ δηά 
οἴδοΓβ, 58ε66 ποίθ Οἢ ὑξῖϑε 5. 

28. Με εοπίεπ..) ΟΥ᾽ “σοηβεηϊ"--- ΠΟΑΓΙΥ͂ 
δαιυϊναϊοηΐ ἴο ΟἿΓ “ Ρίθδϑθ. 

απ δοιμηπ ἐπυο Ἰαίεπις ΟΥΓ οἰὐϑεν πὶ ευο δας» ἢ 
“ Βιπάϊπρ 5ιἴνοῦ ἴῃ ἃ Ὀὰρ " 5 ἃ βοπηθινῃαίὶ ἢ- 
1514] ἐχργοβϑίοῃ Ἂν ἀῦὸ Ῥγοῦδοὶυ ἴο υπέογ- 
βίδηα, [ῃδῖ, ΔΗ͂ογ 16 5:1Ὑ6Ὶ πδὰ Ὀδθθη ρῥἰδορὰ ἰη 
[Π6 δᾶγ, [6 πιουῖἢ νν45 οἰοϑθὰ ὉΥ {γίηρ [86 
Ὀᾶρ τουπά ννἱῖἢ 8 οἴσίης. ᾿ 

84. “4πά αυὐδὲπ δὲ εαγρε 19 ἐδὲ ἰοαυεγ. 
ἈΔΙΠΟΓ “189 111 ὙὩῬΥὙδθ πιαγρὶη οὗ [86 
Αὐἰδογίϑεά Νογϑοίοη συρροϑίβ ἴΠ6 δ γηδίϊνο ἴῸΓ 
“ ἔοννοΓ ἢ" οὗ “ βεσγεῖ ρίδοε " ({ο]]οννηρ, ῥγος- 
Βαδὶγ, {πὸ ΠΕ ΧΧ.., ΠῸ τγαπϑὶαῖα εἰς τὸ σκοτει- 
νόν). Βιυῖ (ἢς ὀχρτγόβϑιοη ἴῃ της Ηρφθτγοιν ἴοχέ 
σδηποῖ ΡΟβ5:0]νΥ πησᾶπ δηγτῃίηρ δι τὴς 81." 
Τῆς αιοβίοη (ἤθη 4Γ1565 --- ν μδῖ ἢ11} (4]- 
πιο δῆϑννουβ, “ Ἰἢς ἢ] οἡ ννῃϊοἢ ϑαγηδγίᾷ 
ννᾶ5 Ὀ81Π." Ὀαΐ (Πϊ5 15 ἰηϑδ[ἰϑίδεῖοσγΥ. Βαΐμπου.. 
πηαἀογϑίδπα “ τῆς νι] -Κποόννη ἢ}}} ΟΥ̓ Ε]151|4΄ 5 
πουϑε " (Κ ε|}). Με πιαύῦ Ἴσοπ͵θσΐογε δαῖ (86 
ἈΠ], ἢΙΟἢ πλιδῖ Πἤανο ἰαὶπ Ὀοίννοοη ΕἸ 5 ῃδ᾽ 5 
Βοιι86 δπά πὸ ρίδος νθογο ΟοθαΖὶ ονογίοοκ 
Νδαδπίδη, ἱπτοσσυρῖςα {Π6 νίονν ἴῃ τὴϊ5 ἀϊγοςίίοη, 
δηά τῃαῖ Οομδικὶ εἐἰσπλισϑοα Νδαπλδπ᾿β βογνδηῖβ 
αἵ τηϊ5 ροϊηΐ Ἰεβῖ {ΠΕΥ δῃου]ά θὲ βθθη ἔγοπι ἢϊ5 
Τηδϑίοσ᾽᾿ 5 γεβίἀθηςο. 

25. Ηδ «ὑεπὶ ἱπ. απ «ἰοοδ δεφῶγε δὶς 
»ασ ον ἢ [,65ῖ ἢ]5 δῦϑεποο 5ῃοι]ὰ θὲ ηοίςοά, 
Οεβαζὶ, ἃ5 ϑοοῆ 85 δυὐδὺ ἢς δα βἴοννε( διναῦ 
ἢϊ5 ἴγθάβιγθϑα, παϑτοηρά, νους θείην σα] οὰ, 
ἴο Δρρϑᾶσγ Ὀείογε [15 πιαϑῖεσ. ἰη ἴῃς Εδϑῖ 1ἴ 15 
υδ0α] ἴοσ βεγνδηΐβ ἴο γοπιδίη τηοϑὶ οὗ ἴῃ ἀδὺ 
ἴη {Πεῖγ Ἰογ 5 ργεϑεποθ, ΟὨΪΥ̓ αυϊπίης τ  Βοη 
Βίνθη βδοπὴς οσάογ ἴο ὀχόςαῖα. 

26. ἤδεη! ποὶ γιὶπο ῥεαγὶ κυ ἐδοο ἢ 80 
τ ΧΧ. Το Ηοδτενν ἢα5 ϑἰπιρὶν, “ Δν οηΐ 
ῃοῖ της μετ Ὁ" [[{ἴ ἰ5 σοηϊθοϊζιγοὰ τΠδῖ 



ἽΠ, ΚΙΝΟΘΒ. Υ. ΥἹ. 

ταθοῖ τε δ 7. 1) ἃ τίπιε ἴο γεςεῖνα 
ΠΛΟΊΟΥ, ΔΠη4 ἴο γοςεῖνε ραγπιεηῖβ, δηά 
οἰϊνεγαγάθ, Δηά νἱπεγαγάβ, ἀπαὰ 5ῆδερ, 
δΔηἀ οχβϑη, ἀπά πηεηϑβεγνδιῖβ, Δηἀ πγδλὶ ά- 
βενδηῖϑ κ 

[ν. 27--3. 

27 ΤἼα Ἰεργοϑυ πεγοίογε οὕ Ναδ- 
τΏΔη 5}4]] οἰἶεανε υπῖο τες, δπά τπηῖο 
(Υ 56βεἀ ἔόγενεσ. Απά ἢς ψεηῖ ουἕζ 
ἔτοπι ἢ8 ργεβδεηςα ἃ ἱερεγ ἂς τυλέϊε ἃ8 
8ΠΟΥ͂Κ. 

εἰἴμογ [86 ννογὰ πιοαηϊηρ “ἢ {πεὰ ἢΠᾶ5 
[Δ]1|δὴ οἵ, οὐ τλαῖ {πὸ νεγὺ οὔ {π6ὸ ραϑβϑᾶρε ἢδ5 
Ῥδοη ϑιυιθϑιτυϊοι ἔογ τ. (δοὲ ποῖ δῖ {86 επά 
οὗ [ῃ6 ομαρίογ.) ἔνϑη, βοννονοσ, νου ΘΠΟΓ 
σἤδηρο ἴἢς ραβϑᾶστο ΤΠΔῪ ὈΘΑΥΓ ἴΠ6 56 Π56 βίνθη 
τ ἰπ ἴπε τοχῖ, ἀηὰ σδῃ βοδγ ον 6ΑΓ ΔΩΥ ΟἴΠΟΓ. 
ΤὨΘ ρῥγορμεῖ πιοᾶπϑ ἴο 5ΔΥ, “" δ'δ5 1 ποῖ νν ἢ 
(8 έε ἴῃ 5ριγιτ---ἀϊἃ 1 ποῖ 566 (Π6 ᾿ ΠΟ] ἔγδηϑ- 
δοϊίοη, ἃ5 1 μαὰ θόθη ρῥγεβεηΐ δὲ 1} Ηὲς 
1.565 ἴῃ 6 νοτῸ “ ννοπς," Ὀδοδυδα ΟεἢαζΖὶ δδ5 ͵ι5ῖ 
ἀεηϊοα ΠΪ5 “ βοίπρ." 

ΠῚ α ἐπιο, 6.7 Οτ, “ Ψδ5 τῃ]5 ἃ {{π|ὲ Ὁ 
ἐσ. “νἃ5 115 ἃ Ῥγορεῦ οσοδϑίοῃ ἴο ἱπάυϊρθ 

-----.-.. 

ἐτεοά, ἤθη ἃ Οὐσεηῖ]ς ννὰβ (ο ὃς νου ΓΟ ΪΥ 
ἰπυργοϑβοά, δηὰ τηδάς ἴο ἔθεὶ τιδί ἴπε ἴδ οὗ 
ἴπε ϑγδθ το ννᾶ5 [16 ΟΠΙΪΥ {για τοὶ ρίοη Ὁ 
γδ5 ἰἴ ποῖ, οἡ {Π6 σΟΠΙΓΑΓΥ, δῃ Οσσδϑίοῃ [ὉΓ 
τῆς Ἔχμιδιτοη οὔτ ργοδῖοϑὶ 56] 5} η655, [Πδὲ 
850 ἃ Ποδίβοη παῖρῆϊ Ὀ6 οη ἴο ἴῃς {τυ} 

[0 Γεζοίυθ γιομοῦ. [1 ΔΙΈΓΑΙΥ, “ἴο γϑοεῖνα 
οἰἰεγ," ἃ5 1Ὲ ὙΟΥΘ65 22 Δηά 23. 

απ οἰϊυεγαγάς ἀπά υἱπεγαγάς, 6 Οεδα 218 
{πῃουρηϊα δά ργοῦδοϊν σὰ οἡ ἴο {ῃ6 αἰδρος- 
βοὴ νν δῖοι ἢς νου] πιακο οἱ ἢὶ5. ννεαϊτἢ, 
δηά {πὸ ῥγορῆες δόσε [Ὁ] ονν5 τπ6πὶ, ΘΠ Πλ6- 
Γδῖϊηρ 815 δογνδηΐ᾽ 5 Ἰπζεη δα ρΈγο 4565. 

ΑΠΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ, οἡ νεῖβα 26. 

“χρη ποῖ ΤΥ ποατῖ ἢ Τῆςς» ἢ 
Ἡουδισαηΐς διρροβοβ (παῖ ἴῃ6 ΧΧ. ἢλὰ 

Ὀοΐοτγὸ {πεπὶ οἰ ποῦ (ἢ (11 τοδάϊηρ, 5 ΝΟΣ 

ἽΌΝν ὁπ-- Απηοη οοΥ πιϑυτὴ ἵν τοσυπὶ ἢ 

οὐ [86 οἰΠΠρίϊο] μα ἼΩΝ Δ Νόῦπ-τι Απποὴ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΥἹ. 
: Εἰῆα, ρἰσὴπσ καῦὺσ ἰο 116 γομ»ς γοῤδείς Ἰ'᾿ 

ἐπ έαγσε ἐλεεῖν ατορίἑέησε, σατοίλ γον [0 στοΐι, 
8 16 αἱδείοσοίλ {Δ ἀρ οὐ ϑγγία᾽ς σομηρεί, 
11 77. αγη, τυλιοά τας σοί το οίάαηι 1Ο 
σλῥγελεμα δ ἦα, ἰς συ έέώς το ὀδἑπμαύμεςς, 
19 Δδείην ὀγοκσἠξ μίο ϑαραγία, ἐΐον γέ αἱξ- 
σόα Δι δας, 24. 722 μι πίμς ἐμ ϑανιαγία 
εανοόίά τοολὸν το φαΐ ἐλεεῖν οὐὐπ εὐ άγαε, 30 
Ζ.ε ζίμρ σένα 19 σία Εὐέῤλα. 

ΝῺ δὲ 8οηβ8 οὗ τε ρτγορβοῖβ 
5414 τητὸ ΕἸ15η4, ΒεΠοΪά πονν, 

ΟΗΑΡ. ΨΙῚ. 1. Τῤὲ :-οὐῇ οΥΚἹ δὲ γοόῤδεις 

ἙΟΥ τηειτὴ [ΕΓ4{] ἴεσὰπὶ "ἢ Ης οὔϑβεγνυεβ ἴπαΐ 
ἽΝ πῖεμς τϑδάγ δὲ σοτταρίεά ᾿ηἴο Ἴ57, ΟΥ̓ 
Γ᾽ 5111] πΊΟσο ΘΑ5ΠΥ 5110 οὐμξ ΔΡοσ ὁπ, ἔτοτα 
δάνίης ἴῃς 5δηῖθ Πη4] ἰοςἴοΓ. 

τε ρίλος ψνῆεγα να ἄννε]] ἢ τῆ 66 
15. ἴοο βίγδιξ [οσ 8. 

2 [εἴ ὧβ ρο, ψε ΡΓΑΥ͂ ἴπες, υπῖο 
]οτγάδη, δπὰ τακε τπεποε δνεσΎ τηδῃ 
ἃ Ὀδδπι, ἀπά ἰεῖ 8 πιᾶκε ι.ι5 ἃ ρίας 
{Πογα, ῆεγα ννὰ πΊὰῪ ἄννε]]. Απά 
ἢδ δηβινεγαά, Οὐ γα. 

23 Απάᾶ οπε 8414, Βε σςοηϊεηῖ, 1 
ῬΓΑΥ ἴἢες, Δηὰ ρὸ νι (ΠΥ βογνδηΐβ. 
Απά ἢ δηϑβινεγεά, 1 νψ1}}] ρο. 

Ἄσοηϊεοϊυγεά (ΚΟ) τη Β6 ννᾶβ πον υἱϑβιτίην 
“αἰά μπίο Εἰμῥα ΎὝΠΟ νυιῖογ γοϊυσηθ πος 
ἴο ἴῃς 5665 οὗ ργίναϊβ τηϊγᾷο]ο5 (1 νγὸ ΠΙΔΥ͂ 
580 ἴογαὶ {πεπὶ) ψὨΙ ἢ ΕἸσμα Ρεογιηοα ΓῸΓ 
(86 Ὀοηποῆί οὗ [6 ῥγορποῖϊοδὶ ϑοθμοοὶδ ὑπο γ 
5 ογθὸ. ὙΠῃὸ σοππηροίίοῃ, ἰῃ ἴἢ15 Ροϊηΐ οὗ 
νἷονν, ἰ5 νυ ἢ οἢ. ἵν. 44. ὙΤῊς ογάσγ ἰη ψΨ ῃϊς ἢ 
[πε τλίγαο 5. ἀγὸ ρἰδοθα 15 ργοῦδοὶυ, ἱπουρὶ 
ῃοί σεγίδιη!υ, [Πδΐ οὗὨ {1π|6. 

ἐδε ρίαςς τυδεγε αὐε ἀτυείἑ «υἱὲὖ ἐδεε.1 1,116- 
ΓΑΪὶν, “τῆς ρίας νῆετο Ὲ δὲ ὃ Ὀθζοτθ μος," 
ἐνσ. “(ῃ6 ρίασθ ννβεγα νν 6 4556 ΠΊ0]6 ἀπά 5 ἴο 
ΠοΑτ ΠΥ (δασῃηρ." ΕἸ584 41 ἠοῖ, ΡΓΟΡΕΓΙΙΥ͂ 
βροακίπρ, “ ἄν εὶ} ἢ Ὁ τὴς 5οη5 οἵ ἴῃς ῥγο- 
Ῥῃοῖβ. Ηδ οηἱν νἱϑιτοὰ ἴῃ πὶ 1 οἰγουτ, αν ηρ 
ἃ 5ῃοτί {πῆς αἴ ὁλοὶ ρα νπογα ἃ “56 ῇο0] ἢ 
νν 85 θ5 Δ] 50, (δος άρονα, ςἢ. ἰν. 8.) [{ 18 

7εγίσθῆο. ((οπΊραΓο ἰ!. 5.) 

2. 71εἰ ως ρο.... μπίο Ψογάαπ 76γῖςβο 
τγᾶ5 ποῖ αἰγός ἀροη ἴδς [ογάδη, δυῖ οὐ ἴΠ6 
ὈδΔηΚ5 οὗ ἃ 5π|2}} δίγοδπι νοι ἤρννεά ἰηῖο 
(μδῖ τίνεσ. (ὅ8ὅ66 ἀδονο, οἢ. 11. 19.) 

σπϑπά ταζε ἐῤέποε ἔυεῦν γιᾶπ αὶ ὁεανἡ Υ͵ΘΟ8 
ὝΟΓΟ ΓΑΓΕ ἴὴ πγοβῖ ραγίβ οὐ Ραδϊθϑίίηθ, Ὁ ρ]εη- 
60] ἰὴ τὴς [ογάδῃ νδ ον. [Θγίοἢο ν45 Κποννῇ 
ἴῃ 186 ΘΑΓΙΥ {{π|ὲ 45 “πὸ οἵγ οὗἁ ρα]π5 " (Ὠεαῖ, 
χχχὶν. 3; [πᾶν΄ 1. τό, 11. 11). ὙΠ6 ψοΟΟαΥ 
σμαγδαςοῖου οὗ [86 ποῖ ρουγβοοά 15 δἰ[οϑῖθα ὉΥ 
ϑίγαθο (Χν!. 2, ὃ 41) ἀπά [ἩὈβορῇῃα5 (΄ ΒΕ]. [μὰ 
ἵν. 8, αὶ 3). 

8. 8ὲ εοπίεπί } οὖ “ σοπβοηϊ." (ϑεθ ποῖα 
ΟἿ γΈΥΘ6 23 οἵ (ἢ ἰλϑῖ σμαρίοτ.) 



11. ΚΙΝΟΞἍ. ΥἹ]. 

4 ὅο ἢς Ψψεπῖ ψ τῆεπι. Απά 
ψ  εη {ΠΥ σάπια ἴο ἰοτγάλη, ΤΠ 6 ουΐ 
ἄἀοννῃ νοοά. 

Βιι 48 οὔὲ νγὰβ [Ὁ] ηρ ἃ Ὀ6ΔΠῚ, 

Υ. 4-11.} 27 

ἀρδϊηϑδὶ [5γᾶεὶ, δηά τοοκ Ἴσοιηβεῖ ννἢ 
ἢ!5 βθσνδηΐῖβ, δαυγίπρ, [ἢ ϑυςἢ δηά βυςἢ 
ἃ Ρίδος ταί δε τὰ 'σάταρ. ΕΣ 

9 Απὰ τῆς πιδὴ οἵ (σοά β8εηῖ ὑπῖο ἑς. 

ι Οτν, 

Ν 9 

τε ἴαχ πεδὰ [61] ᾿ἴο της ννᾶῖεγ : δηά 
ἢς οτγίεά, δηά 5414, 4.145. πιδϑῖεσ ! [Ὁγ 
Ἰϊ ννᾶ8 Ὀοτγγοννϑά. 

6 Απά τῆς πιᾶὴη οὗ (ὐοά 584ϊά, 
Ἄν εοτςε [6}} το Αμπά ἢς επενεά ἢϊπι-. 
τῆς ρίδςε. Απά ἢε ουζ ἀοννῃ ἃ 5:|ςΚ, 
δηάὰ οδϑῖ 1 ἴῃ τ Πογ; ἂδπά τὰς ἴγοη 
ἀϊ!ὰ ϑ5νν]πι.. 

η ῬὙΤπδεγεΐογα 8414 ἢε, Τάκα Ζ ἃρ 
ἴο ἴεε. Απά δε ρυῖ ουξζ Πὶ5 Βαηπά, 
Δηἀ τοοκ ἴζ. 

8 4ἼΤπεπ (δε Κίπρ οὗ δγγίδ ννατγεὰ 

τῆς Κιηρ οὗ ἴΙβγδεὶ, βαγίπρ, Βεννᾶγε 
τῆλ του Ρ488 ποῖ δι ἢ ἃ ρΐἷδςε ; [ῸΓ 
τ εγ τῆς δγγίδηϑ ἅγε σοπὶὲ ἀονῃ. 

Ι0Ο Απά τῆς Κιπρ οὗ ἰβϑγδεῖ ϑδβηϊ ἴο 
{πε ρίδος ψῃὶςἢ τῆς τη4η οὗ (Ποὰ το] ά 
ἢϊπὶ πὰ ψαγηεά ἢϊπὶ οὗ, διὰ βανθά 
ἈΙπΊ5 6} τΠεγα. ποῖ οὴςεα ΠΟΥ ἔν !ςα. 

11 Τπετείογε ἴΠ6 ἢεαγὶ οἔ [Π6 Κὶπρ 
οὗ ϑυγία νγὰβ 80 τοι δ] εἀ Ὸγ (ἢ 15 
τΠϊηρ ; Δηα ἢ ςδ]]εἀ ἢ]5 βεγνδιιῖ5, Δηα 
δϑ ἃ ππῖο τῃ6πὶ. ΝΥ 11] γα ποῖ βενν πΊ8 
ΜΏΙΟἢ οὗ αι ἡ» ἔογ τὲ Κίηρ οὔ [5γδεὶ καὶ 

δ. Τδὲ αχκ ῥεαώ 1,{τέγα!γ, “τῆς Ἰγοη.ἢ 
Τῆς [ἐνν5 υϑοὰ ἰγοη ἴογ ἴῃς πεδλάβ οὗ ἀχοβ δῖ 
ἃ ΨΟΓΥ ΘΑΙΪΥ ἀδλίθ. (866 Ὠευΐ. χίχ. 5.) ΤΒΕΥ͂ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ δοαιίγεά ἃ Κπον]εάξε οὗἉ [με 5γλεϊῖ- 
ΠΡ ΡΙΓοσοβ5 ἴῃ Εγγυρῖ, βόγα 'γοὴ ννᾶ5. οἢ- 
ἀνωμα αἱ ᾿Ἰοασῖ ἔγοπι ἴῃς {τπὶὸ οὗ ἴῃς τῆϊγά 
ἘἈΑπΊΈ565. ( ΙΚιηϑοη, ὁ Αποίεης ΕρΥρθδηβ, 
111. Ρ. 247.) 

"ὸν ἱὲ αὐας δογγοαυεά.) ΤῊΪ5 ἰ5 ρατί οὗ {με 
νοοά-Οου το 5. Ἔχοϊδηλδίιοη, ποῖ ἃ σεηασκ οὗ 
ἴῃς δυΐμοτ58. ὙΤῇῆθ ννοοά-οιτοῦ δῆονν8 186 
ΑΧΘ δαπαᾶϊος ἴο ΕἼ 15 Πα, ἀπά οτὶὸ5---" 4145, ΠΥΥ͂ 
Ἰογά, ἀπά 1ξ ἃ Ὀοιτον δά οἵ!" [{νν5 ποῖ ἢ18 
ἸπτοηΠ!Ποη ἴο ἀρρθὰὶ ἴο ἴἢς ργορῇῃοῖ ἔοσγ δεὶ]ρ. 
δε τι ΓΟΪΥ πιά ἴπ6 παΐιγαὶ ὀχοϊδπιδίίοη οὗ ἃ 
ΙμΔη ἴο Ποῦ ϑυςῇἢ ἃ πϊϑίοστιιης δδά ἢδρ- 
Ρεηεά. 

ΒΘ. “πά4 ῥὲ εμὶ ἀοτυπ α «εξ ἀπά εαεὶ ἐξ ἱπ 
ἐδιδέγῇ Ιἴ ἢδ5 Ὀέεδὴ δυρμεοῖοά παῖ πὸ 
ΤΆΪΓΔΟΪς 15 ἤεγα ἱπϊοηάοά, δυῖ τηαῖ ΕἸ15}8, 
βεείηρ ἴῃς δχο-βεδὰ δἱ ἴμὲ Ὀοίϊοπι οὗ (ἢς 
τίνοσ, 1πγυσῖ ἴῃ ἃ Ἰοης 5δῖ|ςκΚ, δηὰ δάσο] 
Ρδϑϑίηρ ἰἴ τοι [86 ΠΟΙ] ἀδϑιμποά ἴο γὸ- 
ξεῖνος 1τῆ6 δαπάϊο, ᾿ἢφα τη6 ἀχοσποδά ἴο 16 
δβυγίδςο. (Τ Βεηῖι5,)ὺ Βιιξ Ποτὲ ἄγὸ ἴννο οὔ]θος- 
[ἰοη5 ἰο [Π15. ΕἸγϑῖ, [ 15 ποῖ (ἢ6 παΐιιγαὶ 56 ηϑὸ 
οὗ [6 ννογάϑβ, σῆς ᾿τΡΪῪ παῖ τὰς Ρτορμοεῖ 
ἴῆγονν πε τννοοά ᾿ηἴο πὸ ννδίοσ; δηὰ ϑοςοπάϊγυ, 
(ἢ6 5δογεαὰ ϑυιογα ἀο ποῖ σεσοσγὰ τλοσε ἂςῖβ 
οὗ πιδηι4] ἀοσχιεσιγ. 

ἀπά ἐδὲ ἰγοπ ἀϊά ««υἱ»»".} 1,ὉτογΑ!γ, “ Απὰ 6 
τηδάς τῆς ἰγοῃ ἴο βν τη." ΠΙ5 δοίίοῃ, (ποινὴ 
ἴ ςοὐἱά πὸ πιούθ ηδίυγα! Κ᾽ ργοάμπςθ δυο ἃ 
Γοβ] τ τηδη 9αἰῖ σου] ΡυΓΥ 4 ϑργίηρ (2 Κ. 
ἱϊ. 21), ΟΥ̓ ΤΊ164] τεῖλονυθ ἴῃ6 ποχίοιι σμασγαςῖογ 
οὔ ροΐϑοποιιβ δογὺβ (2 Κ. ἵν. 41), γεῖ μδὰ τῆ6 
οἴἴοςοϊ νδιςῇ πὸ ᾿πϊεπάεά, ὍὅΤῆε ἰσγοη τοϑο ἴο 
τῆς ϑυγίδλος δπὰ σοπηδιηοα ἴῃογα. 

Νο ἀοιιδῖ {πόγὸ 18 βοπιοῖῃίηρ βἰαγι! ηρ ἴῃ 
{δε {τίνίδ! σπαγαςῖογ οὐ 1815 γηΐγαςὶθ, δηὰ οἵ (με 
ἔενη ΟἸ Ποῦ νΠ ςἢ χοβοη ὁ ἴ, ΔΥ ε ἀγὸ δρῖ ποῖ 

ἴο ὃς 54[|5Πεαἀ ὑη]655 ἴπογε 15 ΟἸΟΑΓΥ͂ σθθη Υ 
1.5 ἴο Ὀὲ ἃ “ αἴρῃ νἱπάϊοα ποάιι5᾽" ἰὴ φᾶς 
ςᾶ56 οὗ πηγδουίοι5 ᾿ηΤεγροϑιοπη. Βαΐ ννὸ Χο] ]νῦ 
Κπονν νΟΓΥ {Π1]6 85 ἴο ἴῃς ἰαννϑ ννβίςἢ σόνόγῃ [ἢ ς 
Θχόγοῖδα οὗ τηϊγασι]ουϑ Ῥοννεγβ, ὑν οτος δυο ἢ 
Ῥοννοῦϑ ἤδνε δέθη σοπηηλοἀ ὉγΥ ΟΟά ἴο ἃ πΠΊοΓ6 
τρογίδ]. [ἰ 5 ροβϑὶθ]ς [παΐ ΠΟΥ ΤῊΔΥ 5οπιθ- 

. Ὅπηθ5, {κὸ ἡδίιγαὶ ριῆς, 6 580 πλιο ἢ ὑπάσΓ 
ΤΠΟΙΓ Ῥοβδοβϑοσ β Ἷοηῖγοὶ (δῖ ἢ6 σδῇ δΘχϑῖσ- 
οἶδα {Ποπὴ, ὑγ ποῖ ἐχόσοῖϑο {Ππ᾿ πη, δὲ Ρ] Θά ΓΘ, 
Απὰ [ἴ πιὰ ἀδροηά οἡ ἢ15 αἰξογοῖίοη νυ ΠΟΙΠΟΣ 
ΠΟΥ ἀγα Θχεγοιβοα ἴῃ ἱπιρογίαπί οᾶ865 ΟἩΪΥ, ΟΥ 
ἴῃ ΓΝ] οαθεὲ5 αἷἰϑο. ΕἸ15σῆαλ ἤδὰ εν πΠῸγ 
δτοδί Κιπάποβϑ οὗ μεατί. Ης ςοιι ἃ ποῖ 8. ἃ 
δτιεῖ νπουΐϊ νυ δ ηρ ἴο τοπλθαγ ἰἃ, Απὰ 
1 566 Π15 85 1 ἢ Βδά βοπλοῖπη65 υἰ5θα 15 τηϊγα- 
οὐϊουδ ρον ῦ ἰῇ ΡυΓΟ ροοά παΐιγο, ἤθη πὸ 
παΐυγαὶ ννΑΥ οὗἁὨ τειηθαγιηρ δῃ ΕΥ}] ργεβοπηίεά 
ἴἴϑεϊ 

8. Τρεη δὲ δίας Γ᾽ ϑγγίαῇ Ἐαΐδπογ, "πὰ 
ἴῃ6 Κίηρ, ἄς." Τὰ Κίπρ ᾿ηϊοηάοά 5. ὕσγο- 
ὈΔΌΪΥ ἴπΠῸ γγοδῖ Βοηῃδαδά. (ὅ8ὲ6 νοῦβὸ 24.) 

9. Βετυαγε ἐῤαὶ ἰδομ ῥᾳ: πο «μοῦ ἃ 
2ἰαεε, δι. οὖ, “ Βειναγὸ τῃαϊῖ {ποὺ πορθεῖ 
ηοῖ 5110} ἃη4 5ι1(ἢ ἃ ρίδςοθ, ἴογ [ἢξ 5υγίΔῃ5 ἃγδ 
ςοπλίηρ ἄοννη {ΠῚ ΠΟΥ. ὙΠῸ τηοδπιηρ, μονν- 
ΘΟΥΟΓ, 15 ἀου δῖ] : δηά οπὸ οὗ ἴδο ἰαϊεσῖ σοι" 
Ιηοηϊαΐϊογβ (Τ᾽ Π6Π1115) Ὀγοίεγ ἴπ6 δθῆβο ρίνθῃ 
ἴη ἴῃ Δυϊπογιδοά Ν ὀγβίοῃ. 

10. “4πά4 «αυεὐ ῥινμοί ἐδογο [τ 15. ποῖ 
5διὰ ἴη ἴῃς Ηεῦτοιν παῖ ἢς “ βανοῖ ἢ πιϑο! 
Ὀυΐ οηἷν {παῖ δὸ “"Ψψ͵58 ψᾶτο." Τε νογθ 
ιιϑοὰ ἰ5 ἴῃ 6 54Ππ|6 νυ ῃἰοἢ 5 {τα ηϑαϊος “ θόνναγο ἢ 
ἴη [86 ρῥγοσθάϊης νεῦβθ. ὙΠῸ ΠΕ, ΧΧ. ἰγδηϑίαϊδ 
ΜῈ ρτοαδῖ δοσυγασγ ὈΥ φύλαξαι δηὰ ἐφυλάξατο. 

11. ἤγδιορ οὔ ὦν τς ῶγ δὲ δἰπς 97 Παρ Ὦ 
Βεημδάδα σιιρροβοα {παῖ {ποῦ ταδὶ Ὀὸ 8 
γιοῦ 1π ἢ15 σαπΊρ---ποῖ πη δίιγα! ν : ἔἕοσ πον ᾿ 
οἴπογννδο σου] ἢ ἰηϊθηξίοηθ αἰννᾶνα ὃ6 
Κπονη} Ηδς δ5Κ5 {ποτοίογο, “ΔΝ 1} ἢ οἠΘ 
ἀόπουηςε ἴδε ἴγαϊῖοσ "ἢ 



.»8 11. ΚΙΝΟΞ. ΓΥἹ. 

12 Απά οπε οἵ ἢἰβ βεγνδηῖβ βαἱά, 
᾿Βοὺ. Δο, ΤΊΝ οης, τὴν ἰογά, Ο Κίησ : δυῖ ΕἸ15}Δ, 

τ Ἡοῦ. 

᾿σ, 
φερε έείεν. 

16 ρῥγορῆες τῆδῖ ἦς ἰπ ἰϑγδοὶ, τε] ]οτἢ 
τὴς Κίηρ οὗ ἴΙβγαθὶ τῆε ννογὰ8 τα 
ἴπουι βρβαϊίεβ ἰῃ τῆν Ῥεαςῃαπηθοτγ. 

12 Δ Αηά Πε 5814, (ὐο δπά βργῪ 
ψνῆογο ἢς ἐς, τας 1 πλὰγ β8εηὰ δηά 
εις ἢ ἢϊπ. Απα [τ νγαὰβ το]ά Ἀϊπ), 
δαγίηρ, ΒεΠοΪά, ἀξ ἐς 'ῃ οῖῆδη. 

14 ᾿ΓΠετγείογε βεηῖ με τ {πὲ τ ἤογβ68. 
Δηἀ σδδτγιοῖβ, ἀπὰ ἃ ἴργεαλϊ ἤοϑβὲ : δπὰ 
[ΠΟΥ σάπια ὉΥ ηἰρῃϊ, δηα σοπηραββοὰ 
ἴῃ σγ δδουΐζ, 

Ις πὰ ψῆἤςεη ἴδε ᾿βεγνδηΐ οὔ τῆς 
πηδη οὗ (σοὐ ννᾶ8 γίβεη δαγὶγ, δηά ροπθ 

[ν. 12---17. 

ἔοστῃ, Ὁ: ΠΟ], δπη ἤοϑὲ σοπιραββθθά τῃς 
ον Ὀοῖὴ νυν Ποῖβε8 δηά οδαγιοῖβ. 
Απὰ ἢῖ8 βογνδης δά ὑπο ΠἰΠῚ, 
ἬΝ ΓᾺΥ πιᾶϑῖογ ἰ ον 8}4}} νγὲ 
οἱ 
16 Απά δε δηϑννεγεά, Εδαγ ποῖ: 

ἔογ σιμεν τῆαῖ δὲ ψνἢ 5. γε ΠΊΟΓΕ 
ἴλη τῆν τῆδλι δὲ νυ τῇ τῆ πὶ. 

17 Δμά ΕἸΙ5ῆΔ ργαγεά, δηὰ δ]ά, 
ΓοκΡ, 1 ργαγ τπεα, ορεη ἢϊ5 εγς8, [παῖ 
ἢδ ΠΙΔΥ 8:6. Απά τς [Ιοκῦ ορεοπεά 
τε εγεβ οὗ τῆς γοιπρ πιδῃ ; δηά ἢς 
δα : δηά, Ῥεἢο] 4. τμῈ πιομηίδίη τᾶς 
ΠῚ] οὗ ἤοτβεβ δηὰ Ἵδαγίοῖβ οὔ ἢτςε 
τοιιηα αδοιῖ Ε]15}Δ. 

12. “πά οπδ Ὁ δὶ: «εγυσπὶς «αἱά, Νοπει] 
1 Ἰτογα ν, “ΝΟ --οαυίναϊοηξ ἴο “ Νοῖ 50--ὶ 
15. ποῖ 845 ἴῆοι! δι!ρροϑοϑῖ---νγα λᾶν ΠΟ (ΓΑ ΟΥ 
ΔΙΠΊΟΠΡ ι15.᾿} 

δυΐ Εἰΐτρα ἐοἰ ει ἐδε χἰπρ. ὙΒουρῊ ΕἸΙσ ἢ α’5 
Ρονοῦβ οὗ ννογκίησ πλγαςι ]οι5. Οἰγὸ5. πλιϑδῖ 
δᾶνα Ὀεσοπὶθ σεπογα ν Κποννπ ἴο ἴδε 5 τίΔη5 
ΌΥ {πὸ οἰδαπεβίην οὗ Νδαπιδη᾿5 ἰθρσγοϑυ, γοῖ ΠΟΥ 
(Δῃ ϑΟδγοοὶν ἤᾶνθ δϑϑιπηθα ΠΊΟΓΟΙΥ οἡ [ἢαΐ 
στοιπά τπὰὰῖ ΒῈὲ ροβϑοῦϑοά ἃ ϑιυρογπδίηγαὶ 
Κηον]οάρο οὗ τλὸπ᾿5 τποισῆῃῖϊ5. ΡτχγοῦδΌὶΥ 
(πὸ ϑγγίδη ἰοσγὰά ψῆὴὸ ἡπβϑινεγθὰ Βοηβδαδα 
δὰ σϑουϊνοα ἢἰ5. 1 Πσοηοο ἔτοπὶ δοπλα οὗ 
[116 Ισγδο ῖοϑ. 

ἐπ ἐδ δοάοσδαηιδογ.Ἶ 1 1ἴογα!γ κἰη [9 
Βθοῦθῦ ὉΪ406 οὗὨ [ῃγ ὈοάςΠαπΊθογ᾽" --ἰπαΐ 15 
ἴο 81ν, “ ἴπ {π6 κγοαΐϊοσί ροβϑιθῖο δοσγοογ." 
ΤΠἼς ϑοο]ιβίοη οὗἨ τὸ Πάγοτη πλιιδῖ ὃς ἴάκθη 
ἰηΐο δοςοιιπῖ ἔοσγ τη }} ἀρργεοϊδίίοη οἵ ἴῃς 
ἔοτος οἵ ἴπ6 ρῆγαϑο. 

13. ΠΗ ἰε πὶ 1)οδαπ ἸὨδοῖδδη, {πὸ ρἷδος 
ὙΠΟ ἰΟ5ῸΡἢ ννᾶ5 δοἱϊά ἴο ἴπε [5 πηδο} 65 
(Οεῃ. ΧΧΧΥΙ. 17}, 50. ΠΊ5 ἴο πανὸ ἰδ) οα {86 
τοσιίαγ οάγάνασ τουΐο Ὀεΐννοοη ΟἸοδα δηὰ 
Ευνρῖ, αἴ πὸ τοδῖ αἰδίδησς ἴγοπι 51 ΟΠ ΠῚ. 
Επιδοδίι5. ρίαςοβ ἰἃ ἵν εἶνο τλ]65 ἴο ἴῃς πογῖῆ 
οὗ δαιηαγια. ἰ[π τ ὈοοΚ οὗ [ἀπ (ἰν. 6; 
Υνἱ]. 3, ἄο.) 1ἴ ἀρροαᾶγϑ διποης ἴῃς ΟἸὸ5. Ὀογάογ- 
ἴῃ ἴῃς ϑοιτπεέγη ἐἄσο οἵ [ἢς ἐνρὰ οἵ Ε.5- 
ἄἀγδοῖοη. ὙΠὸθα ἱπάϊοδίίοης. οὗ ἰοςδ! γ 4]} 
[πὰ ἴο ἰἀεπι (πὸ εἴς ἢ τὰ πιοάογῃ 
Ποεῥᾶη, ν᾿ ιςἢ 1165 Ὀοΐννοθη [ἐπὶπ δηςὶ [6θἃ, ἃ 
πππ|Ὸ ἴο ἴῃς ἸοΗ οἵ {πΠ6 μτοαῖ στοδά ἔγοπι 
Βοίβδη (δου Πορο 5) ἴο Εαγρί. ΤῊ πᾶπὶς 12)0- 
ἐῤάπ αἰϊδοῃοϑ ἴο 4 ΤῈ] οΥ }}}} οὗ ἃ πηιαγκοα ςἢᾶ- 
Ταςῖογ, ἔγοπι ἴλε ἔοοϊ οἵ ψ ] ἢ ἃγδὸθ ἃ Πορίουβ 
ἔουιππίδιη ( ΟὈϊΠθοπ5 "1 Αἴ. Ἐδολύο ἢ 5, Ρ. 
122). Ἰ)οίμδαη οὖ ϑοϊῃ-αῖη (τη. ΧΧΧΥΊΪ. 
17) ΠιΘΔΠ5 ὈΓΟΌΔΟΙΥ “τῆς ἀοιδὶο Τουπίδίη "- 
ΕἸΠΟΓ Ὀοόύδιιθα {ποῖ ΈΓΘ ΔΠΟΙΘΠΕΥ ἔἴννο 
ΒΡΓΙΠ 5, ΟΥ ΠΊΟΓΟΪΥ ἴο ΟΧΡΓε55 δουπάήδηςο. 

156. επ ρὲ σογυαπὲ Οὗ δὲ γιαπ ΟΥΓ Οοά 

«υα. γίδεν εαγίν ϑοτμοῖπίηρ ἀπυϑυδὶ οἡ της 
Ραγί Οὗ [ἢς βδογύνδηΐ 15 ἱπιρ] θὰ ἴῃ ἴπ65ς υνογάϑ5. 
Ῥγοῦδθὶν, μοῦ τπ6 ἱπτοπιοη5 οὗ Βεππαδάδα 
᾿δὰ οοζεοά οι, οΥ ἴῃς. ῃοῖβο οὐ [5 ἀγγν δὰ 
Ὀεεη Ποαγὰ αἰτίης τἴῃ6 ηἰρῃξ. [ἢ οπ6 ΨΨΑΥ ΟΥ 
ΔηοῖΠοΥ ΕἸ 5 η6᾽5 ϑογνδηΐ νι δαττηςά, δπά ἢ6 
ΠΟΠΒΘΙ ΠΘΠΕΥ τοϑς οδυ οῦ [Πδη υδιὶ] ἴο τεσοη- 
ΠΟΙΓΓΘ, 

απ ῥοιὲ εοηιρασιεά ἐδε εἰν δοερ αὐ βογθς 
σπα ἐραγίο ἢ Ἐαῖποτ, “ΚΑ Βοβῖ (1.2. ἐοοϊπιθη) 
ἐποογημαβθοὰ (ἢ οἰΐν, δῃὰ Βουβϑθβ, δπὰ 
Οματίοῦῖβ. Τῆγος ΥπῚ5 οὗ [6 βεγνίςς ἃγὰ 
οηυπηογαΐεα, 

16. Τρεν ἐῤαέ δὲ τοῖδ τῷ αγὸ γιογε ἰδαπ 

5 2 (σοῦ, 
432. 7. 

ἐῤον ἐῤαὲῤ δὲ αυἱδ ἐδεμι ἢ Ἄνα ξερὰ ποΐ 50" ᾿ 
Ροβο {παῖ ΕΠ5ηαᾳ «“ἀτὸ ἴΠ6 δηροῖις μοβῖ οὗ νυ Π ΙΓ ἢ 
ΠῈ ΒΕΥΘ βρᾶκο. Ηδς οὐ μᾶνθ υἱΐόγδησε ἴο 
(ῃ6. σοην!οῖϊίοη οὗ 4}} (ὐοά᾽᾿ 5 Ξαϊπίβ νῆθη (ῃς6 
ϑνΟΥ] α ρογϑοσυῖΐοβ ἴπεπι. ((Δοτήραγο Ρ5. Χχχὶν. 
7: ἵν. 18; χεαὶ. ττῖ 2 Οἢγ. χχχὶῖ 7: ἄς) 
Οσο4 -- μον Κπονν---ἰἶβ οἡ {ΠοῚγ σά : [ΠΥ ποοά 
ποῖ ἴσαγ ννηδί Ποσἢ σὴ ἦο υηΐο ἴπεπι. Ηἰ5 
ΔΉ χΟΪ5 --ἂη ἱππυπλογδῦϊο ἢοϑῦ--- γα ΟΥΟΥ ρυατγά- 
ἴηι ἴποδα τνῆο ἴον Η π᾿. 

17. Οῥεπ ῥὶς ἐγε:, δαὶ ῥὲ τιᾶν “0 Μνπὴ 
ΕἸΙ5Π4᾽5 δογναηΐ 1[ἴ τννὰβ οἴβογννιϑσο Ηθ ἰασοκοά 
86 (ἢ οὗἉ Πὶ5 πηαϑῖοσ Β 586 ΤΠπογείογο ὑγαΥϑ8 
τῆδλί πὸ ΠΊΔΥ ὃς μἴνθη ἃ νιϑίοπ οὐ ἴῃ6 βριγίζυαὶ 
ννου]ά, δηὰ 566, ἃ518Ὲ νυ ἢ τη Ὀοάϊγ ἐγο, τῆς 
ΔηροΙς ποσῖ νι οἢ Π6 ΠιΠ561 Κηον5 ἴο δ6 
Ῥγόβθηϊ δηά 15 ςοηΐεπί ποῖ ἴο 566. 

ἐῤε »πομπίαϊ!π. ὙΠῸ ἈΠ] οπ τε ἴορ οξ ιν ἢ ἢ, 
ΡΓΟθΘΌΙΥ, Ιοΐμαῃ νγα5. Ὁ}, (δε ποῖς οἡ 
γ6ΓΘ6 11.) 

ῥογσες ἀπά εἐὐαγίοί: οΥ ἥγε.71 ὝὮδδς τοργοςοηΐ 
[6 δηῆροὶς Πποβῖ, 85 [ἃ ννὰ8 δέθη ἴῃ νἱϑίοῃ ὈΥ̓ 
πε βογνδηῖ. ((ἀοῆραγε 2 Κ. 11. 1τ|, δηά ῥβ5. 
ἴχνη. 17.) 

γομνά αὐομὲ Εἰ ῥα. [ἴηϊεγροβοά Ργο ΔΘ Υ͂ 
Ὀεΐννδθη ἴῃ6 ἙΟΥ͂ νναὶϊ δηὰ (ἢ ἐποπιγβ ποϑῖ 
(Ἐς ἢ ν᾽ 85 ἐποαπιρθά οἡ τὶ ϑίηρ στοιπά θογοπὰ 
ἴῃς ἔἴοοϊ οὗ (δε 8111), ϑοοπληρ σοπηϑοαυοητ} ἴὸ 



Υ. 18---23.} 

18 Απάὰ ψῆδη [ΠΕΥ̓ σλπια ἄοννη ἴο 
Ἀΐπι, Ε]Ι53ῆὴ4 ργαγεά ὑπο τῆς [ΓΟΚΡ, 
δηὰ 5αἰά, δηγιῖε τὴϊθ ρεορίε, 1 ΡγὰΥ 
τῆ ες. ν ἢ ὈΠπάηεβ8. Αμπά ἢε 5πιοῖς 
τῆςπι νν ἢ δΙΙΠάπη 6858 δοςογάϊηρ ἴο τῃς8 
ννογὰ οὔ ΕἸ 5ἢλ. 

Ι9  Απὰ ΕἸΙΞ ἢ 3Ξα]ὰ υπίο {ΠεΠ|, 
ὝΠΙ5 ἐς ποῖ τὴῆε ννΑΥ, ΠειΓΠΕΥ ἡ: 1818 
τλε οἰ : ΤΌΠΟΝ πε, δηά 1 νν}}} Ὀγίηρ 
ν ἴο [Π6 πηᾶη ψῇοπι γε 566. Βυῖ 
6 Ἰεἄ τῆδηι ἴο δαπηδγίδ. 
20 Απά [Ιἴ ςᾶπιεὲ ἴο ρᾶ35. ἤδη 

ἼΠΕΥ ψγέγε Ἴοπα ἱπῖο ϑαπηδγία, τῃδῖ 
ΕἸΙ5η4 5414, ἴκοκρ, ορεη τῇς ὄδγεβ οὗ 
ἴΠε88ὲ χιθη, τῆδϊ ΠΟΥ ΠΙΔΥ 586. Απά 

τὶς ΕἸΙ5ἢΑ τουηά δηὰ 50 βιιαγὰ ἢΙπὶ ΟἹ ἜΥΘΤΥ͂ 
δας ἔγοπιὶ ἢὶθ ρεγβοοιΐοσθ. (Οοήραγο 5. 
Χχχῖν, 7. “ΤὮΘ δηροὶ οἵ ἴπῸ 1 ογὰ ἐπεαριρεῖ 
γουπαί ἀδομὲ ἴλετὰ ἴπδῖ ἔεδσ αἰπι, δηὰ ἀς τεγοῖἢ 
{π6π|.᾿ 

18. “4π4 πυδὲπ ἐξὸν εαρι ἄοτυπ 19 ῥίνη. 
ΤΠς δγτίδηβ, ννῆο παὰ Ὀδεη επολιηρεά οἡ 
115 βσουπά ορροϑιῖε ἴδ ἢ}}} οἵ Ποΐμδη, πονν 
ἀεσοεπάεά ἀπά ἀτονν ποᾶγ ἴο ἴῃς ΟἸΥ. 

“πη ο ἐδὶς ῥεορίε «υἱ' ὀῥϊαάπε.. Α58. ἴῃ6 
ϑοάοπλῖοσ ννΈσΘ ϑηλοη (Οδφη. χιχ. 11). [ἴ 
μα5 Ὀσθη οὐϑεγνοά υυτἢ γεαβοη (Πδΐ ννῈ ἅγὲ ποῖ 
ἴο υηάἀογβίδηα σοδὶ Ὀ]πά πη 55--- δοῖιια] 1055 οἱ 
δ χῃῖ--- θυϊ ΟἽΪΥ ἃ 5ἰαίς οἵ ]υϑίοη ἴῃ νυ ἢ ἃ 
ΤΩΔῊ 5065 [Π]ὴρΡ5 οἴπογνιῖδο [ΠΔ 45 ΠΟῪ δγὸ. 
Ηδὰ ἴῃς ϑγγίδηβ Ὀδο) δοίι!}ν ὈΠπὰ {8 6γ 
νου]ὰ ἤᾶνς Ὀδοη ΠΟΘΙΤΠΟΥ Δ]. ποσ Πρ ἴο 
ἔοϊ!ονν ΕἼ 1508. 

19. “4.4 Εἰσῥα «αἰά. ... ΤΡΙΣ ἰς πο ἐῤε 
«υαγ. [ἴ{πίγιἢ Πᾶ5 Ὀεδη οἰ ὈΥ 41] τλογ}}5ῖ8 
ἴο ὃὲῈ 0588 40]6 ἰονναγὰβ ἃ ρυῦ]ῖς ΘΠΟΙΏΥ. 
ἍλΠετα ννυς πᾶνε ἃ τρδί ἴο ΚΙΠ, πιυςῇ τοῦτα 
ἢδνο νὰ ἃ σῆς ἴο ἀοσοεῖνο ὈΥ σἰγαΐλγομι. 

20. ΤΡὸ ον οῤεπεά ἐρεῖγ ογος, ἐδαὶ ἐξὸν 
“α«υ) Το εἰἰυδίοη ψὩσἢ παά Βοϊὰ [Πὸπὶ 
δίηςα [Π6 ἢγοι δάἀάγοβϑα οὐὗἁἩ Ε15ῃ4 ἀσραγιοα ἔγοτη 
{Πεπ, ἀπ ΠΟΥ θἂνν ν πο ΠΟΥ ννεῦθ. ὍΠΟΥ 
[ουπὰ {Ππεπιβεῖνοβ ἴῃ δ᾽ πτοαΐ ἴοννη νυ ἢ {ΠΥ 
δῖ οηςο Κηδνν τλιιδῖ Ὀ6 (Π6 σΔρΙΔ]. 

41. Μν ζει δεγ. 1 μᾶ5 Ὀθθη ἀγριιδὰ ἤστοσῃ [ἢ 15 
Ρἢγαβο, αηὰ ἔτοπὶ Ε}|5}.8᾽5 ἔγίο πἀΠ1πὸ55 ἴῃ ἀὸ- 
᾿Πνογίης ἴῃς σαρίίνε5. ἱπῖο ἢ]5 ῃαπά, [παῖ “ τῆς 
κΚιην οὗἉ [5γΓ86] " ἤογὸ τῃεπιοηθα ἰ5 ποῖ [που δπὶ 
Ὀυϊ [ἐυ. Ὑμεθο ργουπηάς, ον υοσ, ἃΓῸ 
ὙΘΑΚ, ἀηα τηιϑὲ γἱο ἃ ἴο [ἢς Ξσἴγοηρ ἀγβυτηθηῖς 
ἴῃ ἔανοιῦ οἵ (πε Κίπρ θοὶης [ΘΠ ογᾶπι διγηιϑμοὰ 
ΌΥ γϑῦϑὺβ 31 ΔΠ4 32. οῃογασῃ νου] βθοῖῃ ἴο 
δδνὸ υϑοὰ [ῃς τοϑροςῖξα] ρηγαϑο “Ὁ ΜΥ ΒΕΓ ἴῃ 
5 ΟΥ δ ϑδεοίης δῃ ΔΓ οὗ ϑυγδῃ58 ἀς]}- 
γεγο ᾧὑρ ἴο δἰπι ΟΥ̓ ἴῃῆε Ῥτορβεῖ. ὍΤμδῖ 
᾿ς ςαγαςῖεσ ννὰβ ποῖ σβδηρεά ἄρροᾶγϑ ἔγοπὶ 
[8 « τϑυϊῃρ παγγαῖζῖνο. 

11. ΚΙΝΟΞΒ. ΥἹ]. 

τε ΓΟκῸ ορεηδα {Πεὶγ ἐγεβ, ἀηά {παν 
δᾶ. ; δηά, Ῥ6ῃο]ά, {}εν} τυόγε ἴῃ τῆς 
ταϊάςι οἵ δαμπιδγίδ. 

21 Απά τε ἰτπρ οὐ [ϑβγδεὶ καἱά 
ἀπῖο ΕΠΙ5η4, νἤεη ἢς 5ανν τπεπὶ, ΜΥ 
ἔδιμεγ, 5Π2}} 1 διε ἐλέη ὃ 5}1]} [ 
δηγε ἐλέη ἢ 

22 Απὰ ἢς δηβϑννεγεά, Ἴ ου 58}4]ς 
ποῖ 5ηλῖς ἐδέσι: νου άεβε του 5πλτ 
ἴποβ6 Ψῃοπὶ ἴποὰ παϑὶ τἀ Κδη σλρίϊνα 
ἢ ἸΠΥ ϑννογὰ δηα νι τὴγ δον καὶ 
δεῖ Ὀγοδὰ δηά ννδῖογ Ὀδαίογε τμ6ηλ, τπδῖ 
ΤΠΕΥ ΠΊΑΥ εδῖ δπὰ ἀγίῃκ, δηά ρὸ ἴο 
{ΠΏ εἸΓ πηλϑῖογ. 

23 Διὰ δα ργεραγεά ργεδῖ ργον ἰϑίοη 

ϑδαϊ 1 της ἐδερι ἢ δα] 1 τνηο ἐδερ ἢ] 
ΤΠ ΤΟΥ ΠΥ, “ ϑλἶπρ 5814}} 1 ϑπγῖο {Ποπὶ} ἃ 
οουησιοη Ηδογαϊσπι, νυ] ἢ 5. ΡΟΠΟΓΑΙ ΠΥ ε6χ- 
Ρἰαϊπθά 85 ἱπίθηβίνα ; 580 δαὶ ἴπε πιρδπίηρ 
μοι 6, κ 5841 1 ἈΤΊΌΘΥΙΥ 5πιῖς τποπλν} 
Οοτήραγο “ ν τ ἀσοῖγο ἤδτς 1 ἀοοίγοά ἴο δδὲ 
(15 Ῥαϑϑόνοῦ " (1. ΧΧΊΙ, τ 4)--τιν ἢ πλοδη5 
ΚῚ μᾶνὸ ξἀγησβί]γν ἀοβίγοι :Ὁἢ “1η δ] ββίηρ 1 ψ.}}} 
Ὁ]655 (Πθο, ἀπά 1ῃ τη ΠΡ γπς 1 νν}}} πλυ ΠΡ Ὺ 
ΓὮΥ 5οοαὰ " (Οξεη. ΧχΙϊ. 17)--ὐ ΙΓ ἢ πολ “1 
ΜΝ} σγοδν 0]655 ἰὸς, δηαὰ ΡΤΟΈΔΙΥ πλ]ΠΡῚῪ 
(ὮΥ 5οθά." 

22. Τροι σῥαίὲ ποὶ “ρη ἐδοριἢ [Θῃογάτηῃ 
5 ἰογθιἀάοη ἴο 5πιῖο {Π 656 σδρίϊνεϑ, δἰῆςδ 
τῆς 5ρος] οδ᾽θοϊ οἵ τῆς πτηΐίγδοῖϊς ννᾶ5 ἴο 
τλᾶκὸ {πὲ ϑγγίδηβ ἄνᾶγὸ [ηδλξ [ἴ ννὰβ ἴῃ νδίῃ 
ἴο αἴζετηρῖ ηγῖθιν ἀραϊηβῖ (ἢ ρσορδοῖ, αηὰ 
Π|655 [ΠΟΥ Ππαάὰ τεϊυγηθά δηά το]ὰ {ΠῸῚΓ 
σουηϊγσγτηεη παῖ μὰ παρρεηςα, τΠ]15 οδ]θςῖ 
νου] μανὸ Ὀδεη ἀείελίςεα, 

«υομἑάεεί ἐρομ σης, ὦ Ιἴ 15 ἀουδίξιὶ 
ὙΠεῖΠογ (Π|5 ϑεηΐεποθ 15 σον ἱπίοσγγογαῖινο. 
Ενναϊὰ 50 υπάογϑίδπες τ; δυϊ Οὐοϑοηϊι5, 6 
Ἂν εἴς, Μίδιγοσγ, δηὰ Κὶ οἱϊ, ἰγαδηϑίδίο ----- δῖ 
(Ποϑε, ὑνῆοπι ἴποιι μαϑέ ἴα κεη οαρενε ν ἢ (ΠΥ 
ϑυνογ, ἄς. Ασςοσγαϊη;» ἴο ἴΠ65ς5 στ ς5, ΠΟΤ 
'5. ἃ ςοηίγασί δεζινόθη ογάϊπαγυ σδρίϊνο5 --- [Πο56 
τις ἢ ἴπ6 ϑυνογά δηά δον--- ἀπά ἴπθ56 
Ῥαγ ΔΓ ᾿ΓΙΘΟΠΟΓ5 νἢο Πᾶν δέῃ είνθη ἱπῖο 
ἴπε Κιπρ 5 βαπά δγ σοά. ὍΤῇε ἔογπιου, [επὸ- 
ΤΠ 5 ἰοϊά, ἢ6 ΠΊΑΥ 5|4Υ, 1ἢ ἢθ ρἰθδϑεβ---ηά 
(ἢῆς ἰᾶνν οὗ Μῶοβὸβ σοσίδι ΠῪ δἰοννθὰ βυςῇ 
δἰδιιρῃῖογ (οι. χχ. 12)--ἰτὴς Ἰδίίογ, ῃς ἰ8 
ἰηογπιεα ἢ6 πηιδὲ ποῖ 5|4Υ. 

“εἰ ὀγεαά ἀπά «υαίοῦ ὀφζογε δεν ὙΠδῖ 15, 
“ἐἔγραῖ [Πὸπὶ ποῖ 845 Ὀγ5ΟΠογβ, Ὀὰῖ 45 σιιοϑῖϑ---- 
ξῖνε ἴῆοπι ἴο οδΐ δπὰ ἴο ἀγίηκ, δηὰ ἴπεη ἀ15- 
ΤῊ 155 πο πη." “Βγοδά δηὰ νναΐεγ᾿᾿ σοργοβϑοπῖ 
ΒΟΠΟΥΔΙΠΥ 41} ἀγγ δηά τηοὶϑί ἰοοά. 

23. Ηε ῥγεραγεά »τεαί ῥγουλίοπ 707γ {δεν} 
«Ἡς οηίοτίαϊποά {Π πὶ, 1.6., “δῖ ἃ ργολῖ δαϑι.ἢ 
Ης ἀϊὰ ποῖ πλογοὶγ ἕο ον τῆς Ἰεῖζογ οὗ 186 



11. ΚΙΝΟΞ. Υἱ]Ι. [ν. 24--.29. 

26 Αμπά 45 τῆς Κίηρ οὗ [5γδε] ννγδβ. 
ΡΑβϑίηρ ΌὉΥ͂ ὕροη ἴῃ νν8}}, τπετα οπβὰ 
ἃ Ὑγοπηδη ππῖἴο ἢϊπη, βαγίηρ, Ηεἰρ,, ΠΊῪ 
Ιογά, Ὁ Κίηρ. . 

27 Απά δε 5414, [1 τῆε Ιοκὺ ἀο !Οτ, Ζ αι 
ποῖ δεὶρ τῆθε, ννῆεηςε 588}} 1 ἢεὶρ μου μσνο 
ἴῆεε ἡ ουἵ οὗ τῃε δαγηβοοτ, ογ ουΐ οἵ “" 

ἴογ τῃεπὶ: δαηά νγῆδη {ΠῸῪ δά δδΐεῃ 
δά ἀγιηκ, ἣς δθηῖ τῆεπὶ ἀννᾶν, δηά 
ΠΕΥ νεῖ ἴο Π6]Γ πιδϑῖθῦ. ὅὸ τἴῇβ 
δαπάς οὐ δυγία σαπΊ8 ΠῸ ποῖα ἰηῖο τῃ68 
ἰδηά οἔἉ [5γδοὶ. 

24 ΦΑπά Ιἴ σδηια ἴο Ρᾶ855 Δ[ΕῈΓ 
(8185. τῆλι Βεη-ῃδάλά Κίπρ οὐ δγτία 
σαιπεγεά 4}1 ἢ18 ἢοβῖ, ἀπά ννοηῖ ὑρ. 
Δη4 δεβιερεά δαμηδγίδ. 

2ς Απαὰ τῇογα ννβ8 ἃ σγεδῖ ἔΔΠ}1Π6 
ἢὴ ϑαπηαγία : δηά, δεμοίά, {Δεν δ6- 
βίασεα [τω ὕΠῸ}} Δῃ 455᾽5 μεδά νγὰβ “οὐ 
ἔογ ἰουγβοογα ῥέσεός οὗ 51]νετῦ, δη4 τῆ6 
ἔουγιἢ ρατγῖ οὗ ἃ οαῦ οὗ ἀονε᾿β ἀυηρ 
ἔογ ἧνε 2ίφοες οὗ 5ιἴνεγ. 

ΡΙΟΡἢ εἴ 5 αἀἰγοσίίοη, δυξ ὑπάεγεοϊοοά [[5 ϑριῖ, 
Δη4 δοῖοα Δοςογα!ηρ]Υ. 

“οὐδ ῥαπά! οΥ, ϑυγία εαγιξ πὸ γιογε, ἐς "ΤῊΘ 
Ρἰιπάογιηρ θαηά5 νης ἢ δὰ Ὀθεη ἰη ἴμε Βαδιῖ 
οὗ τανασίπο ἴπ6 Τουτ ΟΥΎ (2 Κ. ν, 2), σϑδβοὰ 
ἘΠΟΙ͂Γ ἸΠΟΌΓΒΙΟΠ5 [ἢ σΟΠΘΘ]ιΘησ6 Εἰἴπογ οὗ (ἢ6 
ταῖγδςὶθ, οὐ οὗ τς Κιπά τγεαϊπηοηΐ ννῆϊοῦ ΕἸ] 15 δὰ 
Βαά γεσοοσηπιοπάςά. 

24. ἅ3εν ἐδ.) ῬογῆαΡ5 ΘΟΠΊ6 ΥΘΑΓΘ ΑΙΟΥ 
-- δὴ 1ῃ6 τηῖγαςοΐὶο διά (ἢς Κιημὰ {τοδίστηθηΐ 
ἍΟΓΟ Αἰπκὸ ἑογμοίζεη. 

Βεπραάαα.) 886 δου, τ Κ. χχ. ἱ.Ἅ 

25. “π α.: ῥεαά «υας «οἱά ζῶν 7ογ τοῦ Ο 
ἰδοῦ: οὐ εν ΑΔΒ ἴῃς 855 ν 5. “" Ὁποίεδη," 

τι ννοιἹὰ ποῖ δὲ οαἴθῃ ὀχοορῖ τη ἴῃς οὶ χοϑοτσῇ; 
ΔηἋ ἰἴ5 πυαὰ ννοι]α ὸ 15 ννογϑῖ δηὰ σμοαροϑί 
Ῥατί. ΤπῇῶςἪ ρτίςε--οἸ  Ὑ Ρίθοθα (φρσοθδ ον 
5ἤο κοῖς) οὗ οἶνογ---ἴο ποῖ ἀπῖ||κὸ τΠῖ νυιςῇ 
8 8555 ἰιοδὰὶ 15 σδἱά ἴο αν ἐεϊοπῃὸά ὑπάογ 
Αὐΐδχεγχοβ ΔΙ ΠΟΠΊΟΙ, ΠΑΠΊΟΙΥ, 5ἰχῖγ ἀγδο ἢ πι5 
(Ριυῖ. Δ Αγαχογχ. ὃ 24). 

ἐδ ὥωγ ραγὶ οΚ, α εαὐ} Τῇ εαὸ ἰ5 ποῖ 
ταοπίοηδα οἸσονν ῃογο ἢ ϑογιρίασο Ασοογήϊησς 
ἴο ἴη6 ἘΔΌὈΙΠΙς4] νυτιῖοῦβ τ νν85 [Π6 5πλα]]θϑῖ 
οὗ 411 ἴη6 ΑγῪ πηθαϑιιγοθ ἴῃ τι56 διηοημ [ἢ 6 
165, Ὀείηρ ἴΠ6 διχῖῃ ρατῖ οὗ ἃ σέσῤ, νυν ἢ 
νὰς9 {(πΠ6 {π|γὰ ρατί οὗ δὴ οϑὍϑαῦρ. [Ὀϑορῆιιβ 
τηδάς ἴἴ δδοιζ οηιδ] ἴο ἵννο οὗ ΟἿγ ηιαγῖϑ. 
ΤΠ “ ἐουστ ραγῖ οὗ ἃ οδὺ" ννοι]ὰ {πογοίογο 
Ὀδ δροιι ἃ ρῥἰπί. 

ἄσυες ἄμπο Μοςῖ σοπιηπιοηϊαΐογς ἕο] ονν 
Βοοδαῖῖ ἴῃ υἱπάετϑίδπαάϊηρ ΟΥ [ἢ 15 Θχργοβϑίοη 
4.501 οἴβιιϊ]σθ, ννῇιςἢ 15 σϑ]]Ἱοά “ ἀἄονοβ ἀϊιπ,᾽ 
ΟΥ “ϑραγγονν β ἀιιπρ" ἰῃ Ασγαῦδῖς. Βυῖ ᾿ἴ ἰ5 

551016 1ῃαὶ ἴῃς δοίιδ] Ἔχογοπιοηΐ οὗ ρίσοοηβ 
15 πηοδηῖ. ὍΠο τοςοτάς οὗ δίοροβ 5δῆον [Πδῖ 
Βοΐἢ ἀπ Π12] δηὰ ἢιιπίλη ὀχογοπιοηῖ ἤλνο Ὀσθη 
ιι5οἃ ἃς. Τοοὰ ---πάογ οἰτοιπιδίδηςος οὗ οχ- 
[Γοπλὸ ποσρϑϑγ. (ὅ66 οϑθρῆ. “ ΒΟ]]. [υἀ ν. 
13, ὃ 72; Οεἰ5. " Ηἰογοροῖ. 11. Ρ. 21.) 

26. “41. ιῤὲ ἀπ ὁΚΚἹ Ππγαεί αυας ῥαμὶπ 

τῆς ννίπεργεϑϑδ ὺ 
)ϑ Απά τῆε Κίηρ 54] 4 υὑπίο ἢδῚ, 

Ὗνῆδε δι]εῖῃ πες ἡ Απάὰ 81}ε δηϑνγεγεά, 
ἼΠΙ5 νγοπίδη βαἰὰ ὑπίο πιθ, Ονε τὰΥ 
80η. ἴπαϊ ννγε ΠΊΔΥ δδῖ ἢΪπὶ ἴο ἄδυ, δηά 
ννῈ νν1}] εδὶ ΠῚΥ βοῇ ἴο ΠΊΟΓΓΟΥΨ. 

29 ὅο ὄνγε Ὀθο ]εἀ τὴν 50η, δηά αἱ ὁ Ῥευ. :8. 
. ᾿ 53. 

οδῖ ἢϊπὶ: δηά [ 8.14 υπῖο ἢοὺ οὐ ἴδ6 

ὃν ὠῤοπ ἐδ τυαϊῇ ὝὌΠο νγα]}}5. οὗ ἔοι βεὰ 
ἴοννηβ δά ἃ ὑγοδά ϑραςὸ δ ἴῃς ἴορ, ργοϊθοϊεά 
τονναγάβ ἴη6 οχίογιοσ ΟΥ̓ δαϊι]οπηθηΐβ, δίοης 
νυν ποῦ (6 ὈΪΚ οὗ ἴῃς ἀσίοπαογθ ννεσς ἀϊ55 
Ροβεά, δηά ἔγοπῃη γῆ ἢ {ΠΕῈΥ δυτγὶοὰ {ΠΕΣ 
ΤΠ 155|1605 δηὰ δῃοῖ {π|ὶγς ἄγγόνν8. Τὴη6 Κιηρ 
506 Π|5 (0 πᾶνθ Ὀδόθη γμοὶπρ 5 τουπῆβ, ἴο 
Ἰηϑροςῖ ἴῃς 5δἰδίες οὗ 16 μαγγίδοη δηὰ ἴῃς ἀδ- 
ἔξῃηςο65. 

ῥείῥ, »ι7 ἰογά, Ο Κιπσ 1 ,ἰῖογδῖν, “ 84}09, 
ΤΩΥ ἰογά δὲ Κίπρ," ἃ βἴγοηρου ὀχρτγοβϑίοη [ῃδη 
[ΠῚ Ηεὶρ.; 

27. 1 1}. Τογά ἐο ποὶ δεῖ. ὝὌΠδ πιδυρίῃ 
Γοηογησ, “ "εἴ ποῖ (6 1,οτά βἀνο ἴῃ 66 1 15 
8Δη ἱπηργεοδίίοη, οὐὗὨἨ ννῃϊς ἢ ὄνοη [ΘΠογαπὶ οδῃ 
ΘΟΔΓΟΘΙΥ παν Ὀθθη σᾶραῦ]α ἂδἵ δυο ἃ {{Π|6, 
Τα ἰγδηϑίαϊίοη ἴῃ (Πδ ἴοχῖ 15 ἀδοιάθάϊγ Ὀείζοσ, 
Δα ἰ5. πιδἰηϊαϊπθὰ ὃν ΤἬθημ5. ΚΟΙΪ δηὰ 
ΔΙΔυΓγΟΓ πον Θυοῦ ῥγείεσ ἴο σοπάστ ---- ς ΝᾺΥ --- 
Ιεῖ [ὁμονδῃ μεὶρ ἴθ. Δ πεπος 518}}1 πεὶρ 
(Πθς }" 

οἰ ΟΥ̓ ἐῥε δαγη Όοῦ οΥ ομὲ ΟΓ ἐῤὲ πυϊπεργει 7] 
ΎΠε Κίπρ πόλη ἰπαί δοῖῃ ὑλογα ΟἸΏΡΙΥ --ο 
(παῖ 6 παά πο Ἰοῆμοῦ δὴ ἴοοά ἰη ϑἴογδ ; 
δηά ἱπογοίοσε σουἹὰ ποῖ ποῖὶρ ἴῃ6 ννοπίδῆ, 
((ἀοπίραγε Ηοϑβ. ἰχ. 2.) 

28. ἤρα! αἰεὶ ἐκ. ἢ Ἡπδογίο πο. Κρ 
πλὰ αϑϑυπιοὰ παῖ ἴπῸ οσὺ οὔ ἴῃ τνοπιδη 
5 5 ΠΊΡΪΥ ἃ ΟΥΥ ἴογ ἔοοά. Νὸον ἰΐ οσοὺυῖβ 
ἴο ἢϊπὶ ἴΠαΐ (Π15 τῇδ ποὶ ὃ6 50; ουγ, ρογῆαρβ ἢ6 
5005 ὉΥ ΠΟΙ ΠΆΠΠΟΥ {παῖ ἰξ ἰβ ποῖ 505. Ηβξς 
(πογοΐογε ργοσοθαβ ἴο ἱπηιίγὸ ννμαῖ 5ῆ6 νναηῖβ 
οἵ Π1Π|. 

ἐῤὶ: «υογηαπ.] Βοῖῆ υνοπηση, [ τνου]ά 56 6ΠῚ, 
ὙΈΓΘ Ργοδοηῖ; δηὰ [(ἢς δρρτγιονοὰ ομο ροϊπηῖοά 
ἴο (ἢ οἴδογ. 

29. Ἡὼὸ δοϊϊεά 7 “οπ ἀπά ἀπ ταὶ ῥὶ»ι.ἢ 
ΤῊΘ Ιβγαο]ἴος ῃδὰ Ὀοοη νναγηρα παῖ, 1 {ΠῸΥῪ 
ἀεραγίοα ἔτοτη Οοά, ἴπῸὺ νου]ά δὲ δτοιρῆῖ 
ἰηῖο δι οἢ 5ἴγαιῖ5, {μαΐ πιοίμεσϑ ννοι]Ἱά ἤονοιῦ 
ΠΕΣ οὐ ΟΠ] άγοη, (1μον. χχνὶ. 29; θυῖ, 



ν. 1ο---22.] 

ἵπεχε ἄδγ, (Οἷνε ΤΥ 80η, τῃαῖ νγε 
ἴἼΔΥ εαἴ Πἰπιὶ: δηὰ 58ῃῆ6 παῖ Πα ἢΕΓ 
80η. 

20 ΦΔπά ἰτ σλπι6 ἴο ρ455, ἤθη 
ἴης Κιηρ πεαγὰ τἢ6 ννογά8 οὐ τῇ8 
ὑνοπηδη, παῖ ἢε τοηῖ ἢ]5 αἰοῖβαβ ; 
πὰ ἢς ραβϑδεά ὉῪ ὑροῦ τῆε ννδ]], 
διὰ τῆς ρεορὶς Ἰἰοοκεά, δηά, δεμοὶά, 
δε ῥαά Σ᾿5δοκοίοι ἢ; νυῆίη ὑροη ἢ]8 
ἤεβῃ. . 

21 ΤΠεη ἢε 544, (ὐοά ἀο 80 δηά 

Ὰ 

1, ΚΙΝΟΞ. ΜΓ]. 

ΤΏΟΓΕ 4Ϊ50 ἴο π16, ᾿Ε τῆς Πεδά οὐ ΕἸ Ἰ5ἢ 
τῆς 50η οὗ δηαρῇαδῖ 5Π4]] βξιαπὰ οῃ ἢϊπὶ 
1}15 ἀδγ. 

22 Βυῖ ΕἸΙ5ῆ4 8αἴ ἴὴ ἢὶ5. ἤοιυβα, 
πὰ τῆε εἰάδτθ δα νι ἢϊπι; δηὰ 
ἐδ ἐῥἰπρ βεπῖ ἃ πηδη ἔγσοπὶ Ὀείογα ἢϊπὶ: 
δῖ ἐγα τῆς ΠΊΘΘΘΕΠΡΘΥ ΟΔΠΊ6 ἴο ΠἰΠΊ. 
ἢε 5αἰά ἴο τῆς εἰάεγβ, ϑεε γε ἢον τἢ}8 
80ὴ οὗ ἃ πιυγάσγοῦ ἤδίῃ βεηΐ ἴο ἴα Κα 
ΑΥΤΑΥ ταὶπε Βελά ἢ ἰοοῖκ, ἤθη τῆς 
ΤΆΘΒ5ΕΠΡῸΓ σοπλεῖῃ, 5πῖ τῆς ἀοοτ, δηά 

ΧΧΥΠΙ. 51.) ὙΤῊΪ5 ΡΓΟΡΠΟΟΥ͂ νν85 πον 1 6]1εὰ, 
Ργοῦδοὶν ἕο ἴπ6 ἢγϑί {ἰπι|6. [1 δά ἃ βοσοοπὰ 
ΔΟΠΟΙΠΡ σῃτηθπί ννῆσοη [Ὀγυβαίεπὶ ννᾶ5 δεβδιορθά 
Ὀγ Νορι ἢαθητεναι ([μ4πι. ἶν. το), ἃηά ἃ {τὰ 
ἴῃ [6 ἤπαὶ 5ίορμε οὗ {ΠῸ βᾶπιθ οἱ ὈΥ Τιζυ5 
(}65ερἈ. " ΒΕ]]. 1 ἀ.᾽ νἱ. 1, 8 4). 

80. Ηξ γεμπὶ ῥὶς εἰοίῥ.ἢῚ Νοῖ ἴῃ ρτίοῖ 
Δηά τοροηίδπος, ἰκ ἢϊ5 ἔδίμου, Αδὰῦρ (1 Κ. 
χΧχὶ. 27), Ὀυϊ ΓΑΓΒΟΥ ἰπ ΠΟΙΤΟΣ δηὰ σοηβίογηδ- 
ἴοη, 45 ἢς μδὰ ἐοης Ὀεΐοτε (2 Κ. ν. 7). 

απα δὲ ῥα“ ὁγ ὠῤοπ ἐῤὲ «υαἰἱΐ, απά {δὲ 
ορίε ἰοοζεά.1 ΤῊΪ5 18 Ὧπ Ἔχαςῖ {Ππεγδὶ ἴγδηϑ- 
ἴοη οὔἴΠ6 Ηοῦτον ; δυῖ {πὸ πιραπίηρ ἰ5--- 

“Απὰ δ5 εξ ραβϑθὰ ΌΥ ὕροη ἴδ νν8}}" (ΠΟΘ 
ἢ τηυδῖ πᾶν Ὀθοη ἃ σοπϑρίσυοιυ οδ)]οςῖ) “ (Ἀ6 
Ῥοορὶς δνν, ἄς." 

“ἀεξείοιῥ.] Οοπίραᾶγα τ Κι. χχὶ. 27: [οπδῇ 
111, 6. 6 ῃογαπὶ, [ἴ βθοπβ, μδα βοσγεῖ οἰοῖμεά 
ΠΙ πιο} τ βασκοίοῖ ἢ οἡ δοςοιπὶ οὗ (Π6 
ἀδηρογ οὗ ἴπ6 οἰ, Ππορίηρ ρογῆαρϑ ἴο δνογί 
]οβονδῃβ δήθ, ἂἃ5. δὶ5 ἰδίποῦ δὰ ἄοης 
(1 Κ. χχὶ. 29). Βιῖ (δεῖ ννᾶ8. π0 5ρι:Γϊ 
οὗ 50] πηι] ἰδ οη, ΟΥ οὗ ἴγιιδ. ροπιϊοπος 
ἴῃ 18 Ποαῖῖ, 48 δρροαγθὰ ὉΥ ἴῃ (υτῃ 
νυ ἢ ἢ15 νοχδίίοη πον ἴοοκ. (δ6ὲ ἴδε ποχῖ 
γεΓ56.) 

381]. Οοά ἐο -ο ἰο »πῸ ἀπά γιοῦ αἷο.] 
7]εδοναπὶ 565 αδἰπηοϑὲ ἴπὸ νοῦὺ ννογάβ οὗ ἢ 5 
ψ οΚοὰ τποῖῃοῦ, ΜιΠδι 586 δουρῆϊ {π6 [ἴδ οὗ 
ΕἸήδῃ (τ Ν. χῖχ. 2). ὙΠῸ οηἱγ ἀϊῆεγεπςοθ 15 
παῖ ἢς ΔΠ]ονν5 ἴῃς ἀηγ οὗ Οοά ὃν πε ἴοστη 
οὗ Πὶ5 οαἴῃ, νν 1] 6 δῆθ ΟΥ̓ ἱπιρ] σατο ἀεπίεὰ 
τ 

δε δεαά 9 Εἰ .Ρα. Βομοδλάϊης ννᾶ5 ποῖ δῃ 
ΟΥ̓ ΠΑΤΥ [νυ ϑἢ ΡυΠπΙϑῃπηοηῖ. ΤὨΟ ἰανν ἀϊά 
ποῖ βαποίΐΐοη ἴἴ, Βιῖ ἴῃ Αδογγία, Βαθγίοπίᾷ, 
δηά ξεέπογα! ν τπγοισῇ ἴῃς Ελδῖ, 1 ννᾶ5 ἴῃ6 
τηοϑῖ σοπηπο ἔοστη οὗ σδριῖαὶ] ΡιΠΙ5πγοπῖ. 
Ῥγοῦδθὶν [χε οὶ] ἢαὰ ἰηϊγοάιιςεά ἰξ ἱπῖο 
ϑαπηλσίΆ, οροῖπογ ἢ ΟΠΟΥ ἰογοση συβίοπηβ. 
11 15 ποῖ αυπ οἶδα ΨΗΥ͂ ΕΒ] Ι5η4 ν 88 ἴο δ6 
ἔς οἡ δοςοιηῖ οὗ ἴΠδ 5ιὔογίηρϑ σδιιβοά 
Υ ἴδ σε. Ῥεγπαρβ πὸ δδὰ Ὀθθη σΟΠΊΠ5- 

δἰοηςἃ ἴο ἀπποιηςς ἴ, 85 ἢ]8 ργεάθοθϑβου παά 
δηπουπορά ἴπ6 στεδῖ ἀσγουρμῆῖϊ (τ Καὶ. χυῖ!, 1); 
ΟΥ ΡΟΙαρ5 [ὁ μόοσαπὶ ΤΠΟΓΟΙΥ ἀγριςα ἔγομι δ 15 

οἴδον πιίγαοϊθβ [παξ ἢ σοι!]ὰ ρῖνα ἀ οἰ νογαηςδ 
ἔγοσῃ [πὸ ργοβοηΐ ρβεγῖ], 1ξ Βς ᾿ἰκρά. 

82. ΒμέΙ Εἰμῥα «αἱ, ὦ. Ὑταπϑίδῖο, 
“Απὰ Ε]15}Δ 8 δὶ πρ ἴῃ ἢἰ5. ἤοιι56, 
δηΐὶ δ} [ηὴ6 οἱάογβ ψ619 δἰ τἰἰπρ ΠῚ Δἰπὰ, 
ΘΝ ἢ (Π6 Κίηρ 8επῖ ἃ πιᾶη ἴτοπὶ ὑεΐοσα 

τη.» 

ἐδε εἰάεγ..1 ἘΠΊΒΟΥ “τῆς εἰάεγβ οὕ [ἢ ς εἰϊν ἢ 
«τ οσ βᾶςῇἢ ΟΥ̓ 5θθπὶ5 ἴο ἰανο μδὰ οἱάογβ (2 Κ. 
Χ, 1) -ποΥ “1ῃ6 οἰ ογβ οὐἩ πο Ἰχπὰ, ψνῆὴο ΠΊΔΥ 
Πᾶνα ὈΘΘη ἴῃ βϑϑϑίοη ἂἵ ϑαγηδγία ποῦν, 85 ἱΠΟΥ͂ 
ὙΈΓΟ αἱ ἴῃς {{π|ὲ οὗ ἃ ἔοστηοσ 5ίορθ. (1 Κ. 
ΧΧ. 7). 

“αὐ «υἱδ΄ δίπι.] ὙὍἘα εἰάθτβ σδῃ 5οΔΓΟΟΙΪΥ͂ 
αν βοῆς ἴο Εἰιβῆα ἴοσγ ΔΠΥ ΟἴΠΟΣ Ριγροβα 
πη ἴο Ὀεβόθοῃ ἢΪ8 δάνιςας οὐ᾽δϑβιβίδῃςα. 
ΤἈΕΙΓ ἱπηπλποπὶ ΡΟΓ] ἄγονος ποτὶ ἴο ἀσκπονν- 
ἰεάρε (6 ροννεσ οὗ [ἐπονδῖι, δηα ἴο Ἷοπβα] 
Πὴ Ηἰδ ργορβεῖ. 

ἐδίς σοπ ΟΥ α »ιωγάεγογ 1.2. οὗὨἨ ΑΠμαῦ, 186 
Τλυγάσγοσ, ποῖ οἡἱν οὗ Ναδοῖ, διιϊ «αἱθο οὗ 
4}} ἴῃ6 ρΡγορμεῖβ οὐ ἴδε 1 ογὰ (τ Κὶ. χυη. 4), 
ὙΥΠοπὶ ἧς αἰϊοννεά [{ θὲ] [0 5[4γ.Ψ 

ῥοαὶ ῥίνη γα" αἱ δε ἡοοτν.) 1 ,0τοτ]ν, “ Ῥσαβ5 
Οἡ πὶ δῖ ἴῃς ἀοΟΓ," ΟΥ̓ΡῬΟΓΒαρΡ5 “ Ῥγοθ5. οἡ 
δῖα ἢ τῆς ἀοοτ." Ὑδέοηϊὰ5 υπάογϑίδηα 5 
(Π6 πηραηίηρ ἴο ὃς, “Τ,6λη ἀραϊηβῖ {πὸ ἀοοΥ "ἢ 
(4 ἀοοῦ ἰμαῖ οροπεά ᾿πνναγά5), “ δηὰ Ῥιυ 58 
δραϊησὶ Βῖπὶ [Γ ἢ6 {165 ἴο ὀῃΐοτγ." 

ἐς ποὶ δὲ τομπά Κ᾽ δίς νιασίοσ: ζει, ὁ. 
ΤΠς οἰάογϑ, ρυθ]ς οὔῆς!4]5, ποῖ ργίναΐο ἔγ θη 8 
οὗ ΕἸιβδα, σου]Ἱὰ ποῖ πᾶν θθθη Ὄὀχροςίοα ἴο 
τοσῖὶσέ ἴδ δηΐγδποθ οὗ ἴπῸ δχϑοιτοποῦ δὲ 
(Π6 “πέσε τεηϊιδϑὶ οἵ (ἢ6 ργορῆεῖ. Ης {πογὸ- 
ἴογε δϑϑῃβ ἃ Γδᾶϑοῃ [ῸΓ ἢ5 σγραιιοϑβί---“ τῃ6 
Κίηρ 5 σοιηηρ ἰπ Ρϑγβοπ, οἰ ΠΟΥ ἴο σΟΠΗ͂ΓΤΩ 
ΟΥ ΤΓΈνΟΚΟ [5 ογάογ---ν}}} ΠΟΥ ἀοίαϊη τῆ6 
Ποδάϑ πη Π|}} 5 δττῖνα] }" ΤὨϊ5 {ΠΕΥ͂ 
σουϊά ϑΘοαγοο  τοΐιθε ἴο ἀο, δϑρες δ! ῦῇ 85 
ΕἸΙ5 45 διιρογπαῖιγαὶ Κηον]οάρο οὗ τ 6 τη68- 
ΒΟΠΡΟΓ 5. ἀρρτοδοῖ, δηὰ 5 οστδπα, ν)ὰβ ἃ 
δυδτδηῖοε οὗ ἴῃς {τὰ οὗ [5 δϑδϑογίίοη ἰμδῖ 
τῆ6 Κιὶῃρ ννᾶ5 δοιῖΐ ἴο ἔο!ονν. Δὲ ἅγὲ ποῖ 
ἴο συρροβο, ἢ ΚΟ οὶ], [παῖ ΕἸ 15 ὴ4 ποαγὰ [86 
Ὠοΐβ6 οὗ [εβογαπη5 ἑοοίϊβίερϑβ. 



11. ΚΙΝΟΘῦ. 1. ΝΠ]. 

Πο]ά4 πη ἔβϑῖ δὲ τῆς ἀοοῦ : 2: ποῖ τῆς 
ΒΟ η4 οὗ ἢὶβΒ πηροῖεγβ ἰδεῖ δοἢιπά 
ἢϊπ ὶ 

23 Δηά ν}Π]6 ἢε γεῖ ταἰκεὰ στῇ 

33. ΤΡε»ιφεσοησογ.] [ἴ μ45 Ὀδθη ργοροβϑά ἴο 
σἤδηῦσθ ““πηοϑϑοη ογ ἢ ἰηῖο “ Κιηρ," (δ6 ἵνο 
ὑγοτάς δεϊηρ ἴ᾿η Η ῦτονν ὨΘΑΥΪΥ 41|κ6, δηᾶ τἢ6 
βρόθορῃ ἢ ννπϊοῃ τη σμαρῖοῦ ὁπα 8 Ὀεΐϊηρ 
ΟἿΪΥ δυϊταῦ]6 ἰὼ τὰ 6 τοι οὗ τἴπδ Κίηρ, νοβο 
ῬΓόβθηςΘ ἰ5 ΤἸπογσού Υ ἰηἀιςαϊοα ἴῃ ΝΟ Γ865 2 δῃά 
17 οὗ {86 ποχί οσμαρῖοσ, Βιιῖ ρεγῆδρβ ἴνο 
τγογὰ5 ανθ ἔ8]|]6η οὐἵ. (866 δααϊξοηαὶ ποῖβ 
αἴ ἴῃς οηὰ οὗ ἴῃ6 σπαρίοτ.) 

εαριφ ἀοτυπ ὙὍὯΤῆδ τηθϑϑοηροῦ οδπιο ἄστυ" 
ἔτοτῃ οὔ [Π6 ννα]}} ἴο {με ἰενεὶ οὗ τῆς ϑίγοεϊβ. 

[ν. 22--.-. 

τπεπι, ὈΕμοΪά, {πὶ πιθβϑθηροῦ ΟδπΊα 
ἀοννῃ ὑπο Ὠϊπὶ : Ὧπὰ ἢς 8414, Βεἢο]ά, 
τη!]15 δν}] ἐς οὔ τα ΓΟΚῸ ; ννδαῖ 5ῆοι 4 
1 νναῖτ ίογ τῆς ΓΠΟΚῸ δηῃγ ἰσηρετγὶ 

Βεροϊὰά ἐῤὶ; ευϊ, δ᾽. 1, Λἴογα γ, “ ΒΕΒοΙ]ά, 
1}15 6}}} 15 ἔγσγοπι [ἐπόνδὴ. ΨΥ 5Ποι4 1 νναῖξ 
ἴογ [μονῇ δΔηΥ Ἰοηρογ ̓ ἢ [[οποόγαπη ὈιιΓδῖϑ 
ἱπῖο ἴῃς Ῥσορθοῖ᾽ 5 ργόβοποθ να 50 Ποδίίοη 
οἵ ἴδε βεπΐθησςς ἢς δὰ58 ργοποιησθαὰ ἃχαϊηθῖ 
πἰπι. “ ΒοΒοϊα [15 60}] ---ἰῇ!]5. δίόμο ἢ 4]} 
[5 ΠΟΓΓΟΥΞ -- ἰ5 ἔγοτῃ [Ἐπονυδὴ--- ἔγοπι [πονδῆ, 
Ὑγῃοθ6. ργορεῖ ἴδοι ατ. ΔΥΔΥ δῃουά 1 
ννδῖ᾽ ἔῸσ [μονδὴ---τοτρογ 56 νυ ἢ} Εἰ 1π|--- ΚΟορ, 
ἃ5 [ἴ ννόγα, οἡ ἴοιτῃβϑ νυν Ηἰπὶ ὈΥ 5ιθογίης 
1ῃΠ66 ἴο ᾿ἴγ6-- δὴν ἰοπροῦ ἡ δΥδαΐ ἢδβῖ ἴδοι 
ἴο 54Υ ἴῃ ἵτοϑῖ οἵ Κυάςπιεηῖ "ἢ 

ΑὈΘΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ου νεῖβο 23. 

Νο ἀριδὲ ΡΌ, ἐκιησ," τπῖσῃῖ δλϑὶν δ6- 
ζΟΠπὶΘ ἩΝΡΌ, ἐγ 556 ηρΟΥ, ̓  δηὰ {[Ππὸ σπληχὸ ργο- 
Ροβεά ννοιυ]ά ἱτργονὸ [Π6 5δθῆβε; δι 1 ννοι κὶ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΜΝ]. 
: Φἰωλα Ργοῤἠ)εηίοίἑ ἐμεγαϊδο ῥμν ἐπ ϑαπια- 

γα. 3. ον» ῥογε, τομμγίησ ομ “{ε Λορέ οὗ 
7λε ϑυγίαμς, ὀγίμρ “αάζισε οὐ ἐλοῖγ ίσλς, 12 

ποῖ γοπιουο ἃ]} ἀ!βηςιγ. Ῥοβϑιδὶν ἴῃς ψοτάβ 
ἸῺΝ ἩΡΌΠῚ, “Αηά [δο Κίηρ «ἴον πη," Πᾶνα 
βρὲ ουῖ αἴζοσ γι. 

τη 5. τἰπης «αἰ 4 πιθάβαγε οὗ ἥης ἤουγ 
δὲ τοἰά ἔοτ ἃ βῆςεΚεῖ, πὰ ννο πηοθάβιγεβ 
οὐ θαυ ἰογ ἃ 8δεκεὶ, ἰὰ τῆς ρδῖε οἵ 
ΘΔΠΊΔΓΙΔ. 

71: δἔμισ, πώς ἐν σδίον ἐδο πότος ἐρ ἐκ ἱγπς, 
“ῥοίἐρίλ ἐἠδ είς ο7 (ἦε ϑγγίαης. 1 4 ες γα, 
τῦάο τοοικ ιΐ ποί ἐῤἑίους “46 2γοῤῥέζ οὐ ίεπέν, 
ἡατέμ τἦς ελαγρ ὁ τὰ σαΐε, ἐς ἐγουΐαϊονε 10 
ἕἀδαίά ἠπι ἐς γέ. 

4 { Ἠσεδ. 2 Γῆἤδη ἴᾳ ἰογά οὐ ννῆοβο ἢαπά τὴ6 ἘΠΕ ἃ 
Κίηρ ἰεδμεά δηβνγεγεά ἴῃ πηδλη οὗ ()οά, νεϊοηρεά 
Δη4 5414, Βεμοϊά, 75. τῆς οἈΡ ννου]ά Το της κἶπει 

᾿ ᾿ ἐέακίμς 

τλκε γίηάοννβ πη ἤσάνεη, πρῆς τ 15 κδοη Δὲ 
Ξ | ἪἫΕΝ ΕἸΙ5ὴΔ δά, Ηδαγ γε τῆς 

ννοτά οὗ τῇς Ι͂κῦ, ΤΠυς 
δ τῆς ΙΟΚῸ, ΤῸ τηογγονν δῦουϊ 

ΟΗΑΡΟΥΠ. 1. Τρεη Εἰερα “α4.}] ΤὨΘ ἀϊ- 
υἱἰϑίοη δοἄνοθῃ [6 σῃαρίοΥβ ἰ5 πλοϑὶ ἀν Κνναγά 
Βόγο, ΟἿ. νἱ. ϑμοιυϊὰ ανς ἐπέ νυ ἢ νΟΓθ6 23, 
πὰ οἷ. νἱ]. 5ΒΒοι ἃ μᾶνὸ σοπιπιοησεα νυν ἢ ννμαῖ 
ἰδ ΠΟΥ γ6Γ56 24 οὗ ςἢ. νἱ. 1 Π|ιϑῆ, 1 {Π15 Υ 6 Γ56, 
ΓΟΡ 658 ἴο ἴπ6 Κιη 8 σμα θη ὸ Ἰῃ γοῦθο 11 οὗ 
εἰ. νἱ. -τῖραῖ 15 Οσοά, [ἐδπόοναῃ, 1 κῖνο 
ἀο]νογάηςθ πη (6 θρᾶος οὗ ἃ ἄδύ. Οη 
τῆς πιογγονν, ΟΥ̓ (ῃς 58π|6 {ἰπ|ὸ ἴῃ ἴῃ 6 ὯΝ τη6 
δγαῖηθ νν1}} μανὸ σοαβοὰ, δπὰ ἔοοά ν1}} 6 νοι 
σμοᾶροῦ (ἤδη ιυ51], 

Ω »ιοασμγς Οὗ ἧπε ἥοωγ. Ἰ,ΠΟΓΑΙΥ, “ὦ «τα 
οὗ ἤπο ἤοιιγ." ὙὉῇ6 “ἀ,} ᾿οπίδἰπρα 5δὶχ Ἵδῦϑ, 
Δπ4 ννβ ἴῃς τπϊγά μαγὶ οὗ δὴ ἐρβδῆ. [{ ν"ᾶϑ 
ΡΙΟΌΔΟΙΥ δηλ] ἴο δδοιιϊζ ἃ ρβεοκ ἀπά ἃ δαὶ 
ἘΏρ 5. ᾿ 
Ὥνγα «ῥοζεί Ὅς σοἰποά 5ῃ εἶς] οὗ Ἰαῖογ 

{Ππ|ὼ5 ςοΟμϊδι πο 220 Κ,͵δίῃ8 οἵ διἰνεῦ, δῃὰ νναϑ 

τίσ ὃς ἡ Αηά ἢε 5.4, Βεμο]ά, τῆοιυ 
5ῃ]τ 8ε6 1ὲ ἢ τῆϊη 6 αγο8, θα 5011 
ποῖ δα τῃογεοῦ, 

ζΟΠΒΟ]ΌΕΠΕΥ νου αδουΐ 25. 8 4. οἵ οὺὖγ 
ΤΏΟΠΟΥ. Ὅλα ναΐὰθ οὗ ἴπθ τἱποοϊηοα 56 ζΚοὶ 
οὗ ΕΒ 4᾽5 {ΠπῈ6 15 υποογίδιη δι ἴΠΘΓο 5. ὯΟῸ 
ΤΕΆΘΟΩ ἴο 5ΈΡΡΟΞΒΕ ἰΐ νΈΎῪ αἰ ογοηῖ, 

ἥαυο γιοασγ, Ὁ. δαγ εν. ΟΥ “ἴνο ὑεαδες 
οἵ Ὀαγίον." Αδουΐ ἴγες ρεςῖβ ΕΠ σῇ, 

ἐπὶ δὲ σαἰ..}ὺ ΤῊς “μαῖοβ, οὐ “ καΐεννδυϑβ," 
οὗ Εαβίόγη ἴοννῃβ ἄγε ἔανοιισιῖθ ρδοὺβ ἔοσγ {Π6 
ἀοδραίΐςῃ οὗ ναγίουβ Κιπὰβ οὔ Ὀυβίηθϑβ. [{ 
νοι] ϑεὸπὶ ἴπαϊ δἵ ϑαπιαγία οπς οὗ τὴ ραῖεβ 
νγᾺ5 566 ἔογ ἴπΠ6 σογῃ πιλγκοῖ. 

Ω. «ἡ Ἰον.7 Ἀαῖμογ, 189 οδρίδὶῃ," ἃ5 ἴη 
Εχ. χὶν. 7: 1. Κ. ἰχ 22; ἄς, ὙὍῇὸ ἴοιτη 
ἰϊϑο!ξ, εραί ὦ (ἀογινεα ἔγοπι σραίουδ, “ ἴῆτος," 
ΤῊΔΥ Ὀ6 ςοϊηραγεὰ νν ἢ πὸ 1, δ Ό ἢ " τυ θαμι5.᾽ 

οπ «υδοῖς ῥαμά ἐδὲ ζιπρ ἰραποά  ΓῊ5 5θθσὴ8 
ἴο ὕε ἴῃς ἔγιις πιοδηϊηρ ; Ὀιῖ ἴο οὐΐϊδιη ᾿ἴ νγδ 



ν. 3-- 7 

4 Απά τῆετε ὑνεγε ἔουγ Ἰεργοιιβ 
πλεη δὲ [πε επιογίηρ ἴῃ οὗ τῆς ξαις : 
Δηά {ΠεΥ 3414 οπὲ ἴο δποῖμογ, ὟΥ ὮΥ 
δῖ ννὰὲὰ παῖ ἘΠ] ννὰ αἷς | 

4 Ιἴ νε αν. νε ν}} δηΐεγ ἱπίο 
{δε οἴτγ, τΠεη τῆς ἔΔηλπς ἐς 'η τῆς ςἸγ. 
ΔΠᾺ "γε 5}4]] ἀϊε τῆεγε : δηά ᾿ξ τνε 51 
511} Πεῖῦε, γγε ἀϊε αἷἰδο. Νον {πεγὰ- 
ἴογε σοπιθ, δηά ἰεῖ 18 [41] υηῖο τῆς 
Ποβὲ οὗ τῆς ϑυγίδῃβ: ἰξ {ΠΥ δᾶνε υϑ8 
αἰϊνε, νγὲ 3}8]] ᾿νε ; δπὰ 1: πεν ΚΙ]] 
ι.5. ψνὲ 5ἢ4]] ουϊ ἀϊε. 

ς Απάτδεγ τοβα ὺρ ἰῃ ἴα ὈΣΊΠΠΡΣ, 

Πη5ἴ τηλῖκο ἃ 5] σῆς αἰϊογαϊΐοη οὗ {6 ογΠΑΓῪ 
Ἡεῦγονν εχ (566 ποία Α δἵ ἴπε επὰ οὗ ἴπ6 
ςμαρῖεγ). ἍΜ ΠΗ τοϑρεςῖ ἴο ἴ86 ρῥγαςῖίςε οὗ ἃ 
Κιησ Ἰεαηὶπσ οὐ ἴπε στὴ οὗὨ δὴ αἰϊοπήδηϊ, 566 
Ὠοῖό οἡ (ἢ. ν΄. νΟΥ56 18. 

Βεροίά, 5 ἐδὲ Ζογά τυομ »παᾷε τυϊπάοτυ: 
ἐπα ῥεαυεν.) ὍΠῈ νψογά Βογα ἐγδηϑίαϊθα “ νυ ἱη- 
ἀον 8 δᾶ5. ὑπάουδίθαγ τπδξ τηθδπίηρ ἴῃ 
βοπὶδ Ὠἶλοθβ. (8566 Ἐς]. χὶ!. 2; Ηοβ. χίν!. 1; 
ἄς.) Βιιῖ τη [815 νεῦβθ, δηά πη Οεη. Υἱῖ. 11 
ὙΠ. 2 (ραβδασοϑ νν ΠΙ ἢ ἃσὸ 1η [Π6 πιπὰ οὗ [ἢ ς 
ΒΡΟΔΚΟΓ), “5110 65 ταῖμοσ λη “ ννϊηάοννβ᾽» 
τὸ ἱπτοηάθα, ὙΤΠὸ “ Ἰογά ᾿᾿ πηϑᾶπϑ ἴο 584γ.---“1 
]εδόονδῃ νοῦ ἴο ρθη δ᾽υἶσεβ ἰῇ ἤθάνθῃ, απὰ 
ῬΟΌΓ ἀοννῃ σΟΥΠ 848 δ ρουγοά ἀον γαϊη ἴῃ 
86 ἴππς οὔπς Πεΐιρο, Ἔνεη {θη οοι]ά ἔΠ6ΓΟ 
Ὀς 5ιιοἢ ἀϑυπάδηος 45 ἴμποιι βρεακεβῖ ον» 

3. ΓοωΓ ἰοῤγοι ρθῆ αἱ ἐῤδὲ ἐπίογίπο πὶ Οὗ 
ἐδὲ σαίε.) ΟΥ̓, 845 νγεὲ δῃου]ὰ ποὺν 5ΑΥ, “δῖ 1π6 
ἐπίγδηςα ἴο ἴῃ ραῖο :᾽ 2.2. “ αἵ ἴπΠ6 οιεγ ἀοοὺῦ 
οὗ τπε ραΐε-ουπε." ΤὀὌΠ15 ροϑβι[οη οὗ 1Π6 
Ἰερεγϑ 15 'ἰη δοςογάδηςθ ἢ ἴῃς Ἰανν οὗ Μοϑβοβ 
([,6ν. χῆϊ. 46: Νυπὶ. ν. 3); δηα βδῆοννβ (δαΐῖ 
ἰπδῖ ἰανν υγδϑ 51}}} οὐβεσυεά ἴο βδοπὶὸ Ἔχίθηϊξ ἰῃ 
ἴ!ς Κιηράοπι οὗὨ [5γδεὶ. 

δ. ΤΡοῦ γοῦὲ ὦ ἱπ ἰδὲ ἐευϊ δ! ὝὌΒΟΥ 
τναιῖοὰ {1} [π 6 δυη Βαά ροπα ἄοννη, δηὰ 1ἴ ννὰ8 
50 ἀατῖκ (παῖ πὸ οὔθ τνοι)]Ἱά 566 {ποόῖγ ἀδβοσγίοη. 
ΤὮε ἐυεπίπ ἔν] 15 ᾿ηςεπἀθα. ὅ86ε Υὕεγ56 9. 

ἐδὲ εγηιο ραγὶ ο7 ἐδὲ εαρ:|ρ. Τὴδ οχ- 
ἴγεπὶς Ὀουπάδλτγγ ΟὗἨ ἴ86 σὰ “οτυαγα: ἐδέ εἰΐγ, 
ποῖ 115 ἔιγίποϑῖ. ΟΥ πιοϑρῖ αἰϊδίδηξ ροχίίοη. 
((οτρᾶγο τοῦβα 8.) 

Θ. Τδε 1 ογά ῥαά γ»ιαάφ ἐδὲ ῥοιί οΥ7 δὲ 
δνγιαπ, 10 δεαῦ ὦ πος. Καὶὶ ἘΓΌΪΠΥ ΓεπλαγΚ8 
(παῖ νγὰὲ σδηποῖ 540 νυ μεῖον ἴῃ 6 πυῖγας]ο ὈΥ 
ὙΠιςἢ Οοα ποῖν 'νυσγουρμῖ ἀο]ϊνογδησο ἴογ 
δΑΠΊΔΓΙἃ Γοηϑίσιοα ἴῃ ἃ τηογὰ 1]]υϑοη οὗἁ (ῃς 
86Π56 οὗ Βοιγηρ---ῬΑΓΆ 6] ἴο (ἢ6 1ΠΠυδίοη οὗἁ 
(ἢ 6 986π56 οὗ 8: ρδὲ ἢ ἢ ΕἸΙ5η84 ἢδά θέρη 
ΤΟΟΟΠΕΪ ἀεἰνετγεὰ (ςἢ. νἱ. 19, 20); ΟΥ̓ ὙὙ ΒΕΙΠΟΓ 
ἴπογο νν85 ΔΠΥ οὐ͵εςτίνς σγρα Υ ἰη [ἢ δοιυηά, 
Ης δά άς5 ψί δαυλὶ] (ἢ [μαῖ (ἢς ἀειοεττηίηδ- 
ὕοη οὗἁ 815 4φυοβίοη 18 ἃ τιδίτοσ οὗ ΠΟ ᾿τὰροσ- 

γοι, 111. 

7. ΚΙΝΟΞΘ. ΝνΝΙ1]. 

ἴο ρΡῸ υπῖο τῇς. σλπὶρ οὗ 1πε ϑγτγίδῃβ : 
ἃηἀ ννῆδη {πεν ψνογε σοηϊε ἴο τῆς 
ατζογηγχοθὲ ραγὶ οὗ τῇ 6 σΔπΠΊρ οὗ δγτίᾶ, 
ὈεΠοΙ]ά, ἐλόγε σας τὸ πιλη ἴδοζγα. 

6 ἔογ τῆς Ιγὰ μαὰ τηδάς τὴῆ8 
Ποβὲ οὐ τῆς ϑδυγίδηβ ἴο ἤεᾶγ ἃ ποῖβε 
οὗ σδαγοῖβ, ἀηὰ ἃ ποΐβε οὗ ἤούϑβ6ϑ8, ὄύδη 
ἴμε ποῖβα οὗ ἃ ργεαῖ ἢοβῖ : δῃηά ἴῆεν 
βα 4 οὔθ (ὁ δηοίμεγ, [νος ἴῃε Κίπσ 
ΟΥ̓ βγδθὶ ἤδῖῃ Πιγεά δσδίπϑεὲ ὺ5 τῆς 
Κίπρβ οὗ {πὲ Ηϊτϊεβ, ἀπά τῆς Κίπρβ 
οὔ τῆε Ἐργρτίδηβ, ἴο οοπὶὲ ὑροη 
1.8. 

ἴδησθ. “ὝὍὝΠε Ὠινίης σδιι58 }{Υ 15 [Π6 βατὴς ἴῃ 
ΟΙἾΠΕΓ σα56.᾽ 

ἐδὲε ἀπηρ ΚΓ, Τιγαεί ῥαϊδ ῥιγεά ΤῈ 
ΒΜ ΌΓΙΟΪ5 οὗὁἨ ΠηΘΓΟΟΠΔΓΙΕ5 Παὰ θεύη οἰπρὶογοὰ ὈΥ͂ 
1Π6 παίίομβ Ὀοσγάθυηρν οἡ ΓΑ] βίίηθ ἃ5 ΘΑΣΙΥ 85 
(6 {πὶς οὗ αν (2 8ὅ4πι. χ. 6: 1 ΟὮγ. χὶχ. 
6,7). Ηεηος (δ6 βυρροβιίοη οὔ [δε ϑγτδῃ5 
ν45 ἴγ ἔγοτσῃ ἱπιρσοῦμθίθ. 

ἐδε ξιπφι 7 1δὲ Ἡμ.7 ΤῊ Ηἰῖοβ, ἢ 
ἅγ6 ἰουπα ἴῃ ΘΑΥΪΥ {{π|65 δ ἴο {πὸ δου ἴῃ 6 
σΟΥΙΠΤΎ δδουῖ Ἠεῦτγοη (Οη. χχῆ. 7), δηὰ 
νη δἴεγιναγάβ ἰπμαδιτοὰ τὰ6 οοπηῖγαὶ (40]6- 
ἰδλπά οἵ [υάπὰ (ο5}. χὶ. 32), δοοπὶ ἴο δανα 
Γεῖγοὰ πουϊμιναγάβ δου ἴπῸ οσσυραίίοη οὗ 
Ῥαϊοβιίπα ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰϑγδεὶἴεθ, ὙΠΟΥ ἀγὰ ἰουπὰ 
διηοης πε ϑυσίδη ΘΠΈΠ}165 οὗ ἴῃς Εἰργρίίδηβ ἴῃ 
τῆς πηοιιιπηρηΐ5 οὗ ἴῃς τοῖῃ ἀὐπαϑίν (δὉ. Β.Ο. 
1300), δηά ΔρΡΡΕΩ͂Σ δῖ ἰπαὶ {ἰπ|ὲ ἴο ἤδᾶνθ 'π- 
Βαδιῖεά τῃς νιον οὗ τὰς { Ῥρογ Οτοπῖθβ [ἢ 
ἴῃς ΘΑ Αβϑυγίλη τηοηλπηοπῖβ ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΓ 85 
[Π 6 πιοβὲ ροννοσῖι! Ῥεορὶς οὗ πουΐδογη ϑγτία, 
ἀνε] !ηρ οὐ Ὀοῖὰ δηκ5 οὗἩ ἴπ6 ΕἸΡΗγαῖοβ ἴῃ 
[Π6 σΟΛΠΙΓΥ δίοπρ 115 σουγϑε ἴγοιῃ ΒΙΓ ἴο Β4]15. 
ἴπη {μ8 ἴγασῖ ΠΟΥ ἔοστῃ ἃ σγεδῖ σοηἤθ ΓΔ οΥ 
ὈΠΩΘΓ 4 ΠυΠΊΌΟΓ οὗ ΡΕΓῪ Κιηρβ, νυν ἢ] δὲ (6 
ΒΑΠῚΘ {ΠπῚ6 ΤΠΟΓΕ 56 ἃ βεοοπά σοηξθθγαου οὗ 
(Ποῖγ γαθο ἔτ Ποῦ ἴο ἴδ βουΐϊῆ, νυ οι 560 ΠῚ8 
ἴο ᾿π δ [Π6 4111-1,Ἔεδηοπ Ὀεΐινοθη Ηδηιδῖῃ 
Δη4 Ιϑαγιάθουβ8. ὙΒοδα βδουΐπογη ΗΠ 65 ὅτ 
ὉΠάΘΓ ἴῃς ἀοπιϊπίοη οὗ ἐτυείυε ἀἰπφι. ὙΠΟΥ 
Γ6 ἰη ἴπ6 {πὸ οὗ Βεηπδάδα δηὰ Ηδλζαοὶ ἃ 
ΡΟ ΤῸ] ρεορὶςο, Ἔϑρεςοία!ν βίγοηρ ἰπ ἐραγίοίς; 
δηὰ βΟΠΟΓΩΙΥ 4ϑϑιϑὲ ἴῃς ϑυγίδηθ ἀναίησε [ἢ 6 
Αϑϑυσίδηβ (( Αποίσηϊς Μοπαγοῃ οβ, νοὶ. 11. Ρρ. 
361-162). Τἢς ϑγγίδηθ 5θοπὶ ποὶν ἴο δᾶνθ 
ἱπιδειηεά {παῖ ἴΠο56 βδουῖμβοόγη Ηϊο5 πδὰ 
Ὀεεη Πίγοὰ Ὀγ [Θογατα. 

ἐδὲ ἀϊπιφε οὶ 16 Ἐφγρηαν. ὌΤῊΪΒ ἰβ ἃ τὸ- 
ΤΑΔΥΚΑΌΪΕ Θχργεβδίοη, δίποθ ᾿ὑσγρὶ οἰϑοινῃογα 
ΓὨγουρμοιῖ ϑοσιρίυγα ἀρρθᾶγ αἰνναᾶγβ ἃ95 ἃ 
ΠοπίΓΑ ἰϑοὰ ΤΠΟΠΑΓΟΝΥ πηάοΓ ἃ δἰηρὶα ΤΌΪΟΓ. 
Ὗνε πιισῖ σοποϊιάς ἔγοπι ἴἢ6 ρδϑβασο τῆδῖ 
δἵ 1Π15 ρεγίοα ἴποσγε οΠΟΣ ΕΓ βανοσγαὶ Κίηρβ 
τοϊσηΐης ἴῃ ἀἰβογεηί ραγίβ οἵ Εργρῖ, 85 νῦ6 
Κπονν ἴο λανς Ὀδοη ἴῃ ςᾶδὸ δοπης Πγ65, ΟΥ ἴδδῖ 

8) 



1. ΚΙΝΟΞΒ. νΙΠ. 

Δ δετγείογε {πεν ἅτοβα ἀπά ἢςά 
ἴη τῆς τυν!ρῃς, δηά ἰεξς τΠεὶγ ἐθηῖβ, 
δηὰ τῆ εῖγ ἤοῦβεβ, δηά τῇ οἰγ 5568. ὄνεη 
πε σΑπὶρ 45 ἰζ τους, ἀπά εά ἔογ {ΠΕ }Γ 
γε. 

8 Απά ψῆση τῃο5ε ἰερεῖβ σᾶπλε ἴο 
τῆς υἱττεγπιτοβῖ ρατί οὗἉ τῆς σδπηρ, {ΠῈῪ 
νγεηῖ ᾿ῃμἴο οημς ἴεηῖ, δηά ἀϊά εαἴ δηά 
ἀγίηκ, δηά σαγγίοθἀ τῇθπος 5ἶνοτγ, δηά 
οἷά, ἀπά γδιπιεηῖ, δηὰ νγεηῖ δπά διὰ 

1; δηἀ σλπι6 δρδίῃ, Ἀπ βηϊογεά ἰππέυ 
ΔΏοιΠεγ τεηξ, δηἀ σαγγιεα τδπος δἰ... 
ἀπὰ νγεηῖ ἀπά ἢϊὰ 721. 

9 ΓΒδη πον βαὰ οης ἴο δποίδετγ, 
Ὗνε ἀο ποῖ ἀνα, : 
δοοά τἰάϊηρ8, 4πἀ νγεὲ Πο]ά οὐγ ρεᾶςδ: 
ἸΕ ννεὲ ταγγυ [1] τῆε τηογηίηρ ἰἰρ δῖ, 

ΤῊΣςδ. τὸν ἴ ἸςΟἿΙ Ι . ΡΟ τος ἸϑΟΠῚΘ πλΙϑο ἢ Υ νν}}} σοηις ὑροη ὃ: 
ΠΟΥ τὨδτγείογε σοπλα, τπαῖ ννγε ΠΊΔΥ ΡῸ 
Δη4 τε}} τὴς Κίπρ᾿ 5 βουβοῃοὶά. 

(ἢ]5 ἀΑΥ ἐς ἃ ἀδΥὺ οὗ 

[ν. 7--ι12. 

ΙΟ 80 [ΠΕΥ ΤαπιῈ δηά ςλ]εά πητο 
τε ροτγῖογ οὗ τῆς οἰτγ : δηά ῃεγ το ά 
τῃσπιὶ, βαγίηρ, Νὰ σὰπὶε το τῆς σϑιῃρ 
οἔ τῆς ϑγτγίδηβ, δηά, Ὀςῃο]4, ἐλεγε τυᾶς 
ΠΟ πηλη ἴδεγε, ΠΕ ΠεΓ νοῖςε οὗ πηδῃ, 
δυῖ ἤογβεβ (ἰεἀ, δπὰ 5565 τίεά, δηά 
ἴῃ ἴεηϊβ 45 [ΠΥ τυδγέ. 

11 Απά δε ΤΔ]]εἀ τῆς ροτῖεγϑ ; δηά 
{πεν τοϊά 21 τὸ τῆε Κιηρ᾿θ πουβε 
ΔΨΊΓΠΙΠ. 

12 Φ Απά τῆς Κίηρ ἅγοβε ἴῃ ἴδε 
ΠΙρῃο, ἀπά 5αὰ ὑπο ἢ 58 βογνδηῖβ, 1 
ὙὉ1}} πονν 58ῆενν γοὺ ννβδῖ ἴῃς ϑυγίδῃβ 
ἢλνα ἀοῃηε ἴο υ8. ὙΠΕΥ Κπον τῇαῖ 
ννα, ὁέξ ὮυΠρΤΥ ; τΠογαίογα ἅγα ἴΠΕῪ 
ϑοηθ ουξκ οὗ (ἢς ςαπὶρ ἴο ΠΙἀ6 τῆςπι- 
8Εἶνεβ ἰπη τῇῆε ἢε!ά, βαγίπρ, νΒεη Ὁ 
{ΠΕΥ σοπλα ουξ οὗ τῆε οἰ, ννε 581] 
σαῖοἢ τμ6πὶ αἰϊνα, ἀπὰ ρεῖ ἱπῖο τῇε 
οἰ. 

τῆς ῥγίπειραὶ ῬΏαγδοῦ ᾿δά ἃ ργίπος οὕ ὑγίποῦβ 
δϑϑοοίδίοα ψ ἢ ἢὶπὶ οἡ {ἢ τῆγοπο, νυ δος ἢ 
Ἰνᾶ5 1580 ποῖ ὑποοπηπηοη ἴῃ ΕρΥρῖ. ΤΠ 
Ρεγιοά, νυν ἢ 15 (πὶ οὗὁἨ ἴῃς 52η4 ἀγηδβίγ, 
15 Δῃ οὔδβοιγο οὔθ, οὐ ψ ίςἢ ἴῃ τῃηοῃιπιθηῖβ 
ἴπγονν δῖ Ε{1|6 ᾿ς, 5111 16 πυπιθοσ οὗ 
ΤΟΥ] Πᾶπι65 Ὀεϊοηρίηρ ἴο {{πὸ ἀγ παϑῖΥ, 5 (15- 
οοτεγοά ὃγ Μ. Μαγεῖϊζο, σοιηραγο ἢ (ἢ6 
σπγοποίορυν οὐ Μδηεῖῃο, 85 γορογῖοὰ ὃγ Αὐτι- 
Ἑδῃι5 ἀπά Ευδοδίυβ, Ἰολ45 παϊιγα!Πγ ἴο 1Ὲ6 
ςοπο]υβίοη τἴπαῖ τῆϊς ννᾶ5. οπὸ οὗ [6 ρογοάς 
ἀυτίης ν᾿ Βῖς ἢ ἀϑβϑοςίφιοη ννῶθ ργαςιϑοά, (566 
Ι επουτηληῖΐ,  Ηἰϑίοίγε Απηοίομης ἀς 1 Οτίοηῖ 
νο]. 1. Ρ. 454.) 

7. ΤΩ ἐρεῖν ἱοπῖς, ἀπά {δεῖν δογιες, ἀπά ἐρεῖν 
απ. Ὠατῖι8 Ηγϑίδϑρίβ ἀπ [6 βᾶπθ νυ ἤθη 
ἢδ ταϊγοδϊοα ἔγοπι ϑογιῃία (Ηοτγοά. ἰἱν. 165). 
ΤΠ οδ]οοῖ οὗὨ τῆς δυγίδηβ ννὰβ ὈγοῦΟΪΥ [ἢ 6 
ΒΔΤῈ6 {παῖ δοϊυδίθα ἢ πλ, απ ὶυ, “ {παῖ ΤΠΟΙΓ 
ποΙθ6 τιϊρῃς δ6 Βιοαγα," δπά {πὸ Πιρῃὶ οὔ 
(86 ΔΓΠῚΥ πιῖρῃς ΠΟΠΘΕαΌΘΠΕΥ ποῖ δὲ 5ι.5- 
Ῥεοϊεά, 

8. ΤΡε μένη ῥαγὶ 97 1δὲ εαριῤ. 866 
ὩὨοῖΘ Οἡ ΥΕ6Γ56 5. 

Θ. δο» τη είς αὐ τορι ὠροπ τμἢ 
Ἀαίμογ, “ῬᾺπΙ στα θπί νν}}} (4}} ἀροη ιι5"--- 
νῈ 5[14}} Ὀ6 ῥιιηβῃδά ἔοσ ννῆαϊ ννὸ μᾶνὸ ἄοπο. 
ΤῊΘ ἰοροῦβ Ὀόραη ἴο {π|πκ {πᾶῖ ἰΓ {ΠῈῪ Κορί 
[Π|18 ἱπιρογίαπί πιιῖίοῦ δοογεῖ ἀυσγίηρς [ἢ 6 τνῆο]α 
ἡἰκῖ ἕογ πο ΙΓ οννη ῥσγῖναίς δαἀναηίαρο, ννβθη 
(6 πιοσηΐης οαπὶς {ΠΕΥ νου] ά δ6 ἐουμπά ουΐ, 
δοσιι5ο, δηὰ ριυπιϑῃεά. ὙΠΕῪ ἀοϊογποά 
τΠογείογε ἴο ξὸ δηά 16}] δοπιὲ ρεύβοη δοϊοηρ- 
ἴῃς ἴο ἴπὸ Οουτ. 

10. Τῶν εαριό ἀπά εαἰεά μπίο ἐδε βογὰεν 

9 “δὲ εἰἐγ, απά ἐδ Ἰοά ἐῤενι "ΓῊΪ5 σἤδηρα 
ἴτοπὶ ἴη6 δἰηριϊαῦ “ Ρογίογ᾿ ἴο [τῆς ρΡ]υγαὶ 
ἢ 6 πὶ ἢ 5618 δὲ ἤγβκί δι'ρῆξζ κα ἃ ργδαπὶ" 
τηδίϊοδὶ βοϊοοίϑαι; δυΐ 1π6 ννογὰά ἢδκ5 ἃ εοἱ- 
ἐδείυε ἴοτοο ἴῃ ἴΠ6 δίηρυΐϊασ, πκὸ οὐσ “ συαγά;,᾽ 
δηα ἴδ τηθαηῖηρ ΠΟΙς ἰ5, ηοῖ {παῖ (ἢ6 ἰορογδ 
ολ]οὰ ἴο ΔηΥ ρασγζίσυϊαγ ἰηάινιάυαὶ, Ὀὰϊ ὑπδῖ 
ΠΟΥ τουδοά (ῆς ὈοΩγ οἵ πιὲη ὴ0 ΨΕΓα 
Κοορίηρ μιυδγά αἵ οἣς οὗ [πε ραῖα5. 

δογ!ε: ἐϊεά, ἀπά 5:25 “4.1 ΤῊΝ Βογϑοβ ἀπά 
45505 ννεῦα Ἰεῖΐδ εῤῥεγεά, (δῖ {ΠΟΥ ταὶ ποῖ 
τυ νυ] ἃ δηά ἐγοδῖθ ἃ ἀϊδϊυγθδηςθ. 

11. Μπά δὲ εαἰο ἐδε ῥογίογι; ἀπά ἐδ 
ἰοἰά 1. ΒδῖδοΣ, “ Απά 80 Ροσῖθιβ οδ᾽]ϑὰ 
διὰ (ο]Ἱὰ τ. (δες ποῖὸ Β δὲ ἴδε ἐπὰ οὗ ἴῃς. 
σΠαρίετ.) 

12. Ηἰ: τερυαπ ἢ ΒΥ ““βογνυδηΐβ " Πογο, 
85 Θἰβοννἤοτα ἔγο]ΌΘΠΓΥ (Οοη. χ]. 2ο:; τ Κ᾿. 
᾿. 2: ΧΡ. 18; χχ, 6; ἄς.), ν»ὸΟ ἅγὸ ἴο ππάογ- 
βίαπαά “Ἀρῃ ΟΠ εΓ5. οὗ ἴῃς Βουβο ο α," ποῖ 
ΤΏΟΓΟ ἀοπλοδίο5. 

1 «οἱ ἐροτυ γομ αὐδαὶ ἐῤδὲ ϑυγίαπε ῥαυδ. 
ἄοπε.)] ΤεΠοταπὶ 5665 ἱπ ἴῃς ἀοδεγίθα οδηρ 
ἃ βἴγαϊαροπι ἰκὲ {παὶ ΟΥ νυ Βί ἢ Ογτσιιβ ἰ5 5δά 
ἴο Βανθ ραϊποά 4 γτοδῖ υἱοίΐουνυ οὐδοῦ 1Π6 
Μαβϑασοῖς (Ἡετγοά. 1. 211). Ηδ ϑιιρροβοβ 
(Πα ἴπΠῈῸὶ ἜΠΕΠῚΥ ἤᾶνε ΟὨΪ τυπάγαμη ἃ 
5ῃοτί αἰδίδποθ, πὰ ἃγὲ ᾿γίηρ 'π νναῖῖ ἱπ τῆς 
πο ουγΠοοά, τοδγ ἴο τὶϑο ΠἢΡ ἀραϊπδῖ 1ῃ6 
ἰϑγδοὶςϑ 45 Β0οῇ ἃ5 [ΠΕΥ 5}.4}} Θηΐοσ ἴῃ σαῃρ 
δηὰ {8}} ἰο εδίπς απὰ ἀγίηκιίηρ, ἈΠῸ δἵ 1Π6 
Βᾶ16 {1π|Ὲ {ΠΕῪ 4]950 5είζχο τῆς. ιιπρτγοϊοοϊεὰ 
εἴγ. ((οπῖραγε ἴδε ἰακίης οὗ Αἱ, [οϑῃ. υἱἱϊ. 1- 
19.) Τῆς δυδρίοιοη νν88 ἃ νΟΎΥ παῖ ΓΑ] ΟΠ, 
δίπος ἴπὸ ἰβγδθι ἴεβ πεῖν οἱὗὨ πο γϑάβοῃ ὙΨΕΥ͂ 
1δε δγγίδῃηβ βῃοιυ ἃ ἢᾶνε σγαϊβοὰ [ῃς βίοκα. 



νυν. 13-ΞΦ0. 

12 Απὰά οπε οὔ ἢ!δβ βεγσνδηῖβ ἀπϑυγεῦ- 
εἀ ἀπά 544, [,εἰ τον ταῖκε, 1 ΡῥγὰΥ 
ἴΠεε, ἥνε οὗ τῆς Ποῦβεβ [Πδῖ γεπιδίη, 
ΙΓ ἢ ἀγα ἰεῖς Τπ τῆς οἷν, (θεδοὶά, 
ΠΟΥ ἀγέ 45 Δ} (ἢς πιυϊτυαάς οὗὨ [5γδε] 
τῃδξ ἅγε ἰεξξ ἴῃ ἰξ : δε μο]ά, 7) ἐαγ, τε Ὺ 
αγό ἐνεῃ 88 41] (ἢ πικυϊτίτιάς οὗ τε 
13 γδε τε τῆδῖ γε Ἴοηϑβιιπχεά :) δηά 
ἰδεῖ ιι5 βεηά δηά 8εε. 

14 ΤΕΥ ἴοοῖ τῃεγείογε ανο σδδγοϊ 
ἤοῖβεβ; ἀπὰ (ἢδ Κίηρ βθηῖ ἂβεγ τἴῃ8 
Ποβί οὔτμε δγγίδηβ, βϑαυίηρ, ο πὰ 8εε. 

Ις Απά τῃδὺ ννεηῖ δίτεγ τῃεπὶ απο 
]οτάδη : δπά, ἰο, ἃ}} τῆς νγαὺ τυας [0}} 
οὗ ραγπιεηῖβ δηά νεββϑεΐβ, υνῃϊοἢ τῆς 
ϑυγδη8 Πδὰ ᾿λβϑῖ υΨΆΥ ἰπ τΠεῖγ ἢδβῖα. 
Απά τῆς πιεβϑεηροῖβ γεϊζυγηεά, δπηά 
το] ὰ τῆε Κίηρ. 

16 Απά τῃς ρεορὶε ννεπῖ ουξ, πὰ 
ϑ8ροιϊεὰ τε τεηῖβ οὗ τὴς ϑγγίδπβ. ὃὅο 
Ὁ τηθᾶϑυγε οὗ πε ἤοιυγ ννᾶϑ τοί ἴουγ ἃ 
βῆεϊκοὶ, δηά ἔννο πιεᾶϑιιγεβ οὗ Ὀδεῦ 
ἴογ ἃ 5Πεϊκεὶ, δοσογάϊηρ ἴο ἴδε ννογὰ οὗ 
τῆς [οΚ. 

1. ΚΙΝΟΞ. ΓΙ]. 

17 ( Απὰ τε Κίπρ ἀρροϊητεά τῆς 
Ιογά οα νγῆοβε μαπά ἢς ἰδεαηθά ἴο ἢδνε 
τὴῆ6. οἤάῦρε οὗ τῆς ραῖε : δηά τῇς 
ΡΘορὶα ἴσοάθ ροη ἢϊπὶ ἰῃ ἴῃς ρδῖε, 
ἀπα ἢε αἰεά, 45 ἴῃ6 πιδῃ οὗ (σοὰ Παὰ 
5414. γγῇο βρᾶκα ψῆδη τῆς Κίηρ ᾿ςδηλα 
ἀοννγη ἴο ἈΪπ,. ᾿ 

18 Απά ᾿ἴ οςαπ1ε ἴο ρ458 48 ἴῃς πηδῃ 
οὔ (ὐοά Παά ϑ8ροκεῃ ἴο τῃε Κίηρ, 
ΒΑΡ, ΤΎΜΟ Τ]ΘΆΒΌΓΕ8 Οὗ ὈΑΓΙΕΥ ἔογ ἃ 
ΒῆοΚεὶ, δημὰ 4 πιδᾶβυγα οὔ ἔπε ἢουγ 
ἴογ ἃ 8ἢεΐκεὶ, 5}4}} Ὀς ἴο πιοῖγονν 
Δθουϊς τΠ]5 {{π|6 ἴπΠ τῆ6 ραῖες οὗ 84- 
ΠΑΔΙΪΆ : 

19 Απά τῆδι ἰογά δηβνγεγεά τὴ6 
ἴηδη οὗ (ὐοά, δηά 544, ΝΝονν, Ὀε πο ά, 
τὰς ΠΟΚῸ 5μου!ά πιακα υνπάοννβ 
ἴη Παάνθη, πιρῃς δυςῇ ἃ τπϊηρ δεὺ 
Απὰά ἢς 5κ4ἰ4, Βεμοϊά, τῆου 5! 8668 
τ ἢ τῆ]ΠηΠ6 ἀγα. δὰιῖ 804] ηοξ εαἴζ 
τῃεγεοῖ, 

20 Απά 80 [ἰξ [6}] οὐκ. υπῖο Πίπι: 
ἔογ τῆς ρεορὶε ττοάβ ὑροη ἢίηι ἴῃ τὴς 
βλῖα. Δηὰ ἢς ἀϊδά. 

13. Εἰυε φ δὲ δον"... ΜῊ ὁ ΤᾺΔΥῪ τεραγὰ 
“ἢγς ᾽ 25 ἃ γτουιιπὰ πυπθοῦ, ΠΊΘΔ ΠΡ 5ΙΠῈΡΪΥ --- 
“ ἃ 5112}} θοὰγ οὗἉ μογϑε.᾽ 

ἐπ {δὲ εἰ1γ.1 1, Δἴογα!γ, “ἴη ἵἴ,» ν]ς ἢ 15 
δοιηοινηδί ἢαιβῇ, 45 ἴΠΟΓῸ 15 η0 δηϊοοεάοπέ ἴο 
ψ σι “1 σΔη πδίυγα! νυ τοίου. ϑοπῖς οὗ [ἢ6 
δηςσίεηΐ νογβϑίοπβ ᾿Ἰηάϊςδίς ἃ τοδάϊηρ οὗ “Βεσγο᾽; 
ἔονυ “ἴῃ ᾿ἰ, ψ Βῖο ψουϊὰ θῈ 8δῃ ᾿πηργονθ- 
μγοηῖ. 

δεῤοίά, ὦ. Τῆς ϑεριυδρίηϊ δηὰ 4 ἰατρο 
ὨΘΠΡΕΓ οὗ ἴῃῇε6 Ηεοῦτεν Μϑ5. οπιῖ ἰἰς 
εἴδιυϑὸ “ δεδβοϊά, [ΠΟΥ ἀγὸ 45 δἱἱ {πὸ πιυ τἀ 6 
οὗ ἰϑγδοὶ (δῖ ἂζὲ ἰεῖδ ἴῃ 1. Βυῖ τδὲ ἴοχί 
ζο!Π]οννοὰ ΟΥ̓ Οὐ {γδηϑίδΐογθ, νυ ΠΙ ἢ 15 (ηδΐ 
οἵ τις Ὀεσῖ Μϑ55., 15 πίε] 10]. δηὰ ποοάς 
ΠΟ δἰϊεσαίίΊοη. [1 189, 8ἃ5 Κ αὶϊ ὄὌχρ ϑίπϑ, τ γαὶν 
ἃ ῬΤΟΙΙΧ 'ναΥ οὗ βίδτηρ {παῖ [Π6 Πογβοσηθῃ νν}}} 
ἴπουῦ ΠῸ ργοαῖογ ἀδηρεσ ὈΥ βοϊπηρ ἴο χεοοη- 
ποίϊγε ἴδῃ ἴῃς τεϑῖ οὗ {Π| ῚὉ σοιπίγγπηθη ὉΥ 
τετηδιηίηςρ; ἰῃ ἴῃς οἰ, 5ἴηος ἴῃ6 ψνΒοὶθς πιι}- 
Οϊυάς 5 ρεγ βίην. 

14. Τῤεν ἰοοῦ ἐδεγεΐογε ἑπυο ἐῤαγίοὶ ξογ ες. 
ἼΠΙ5 5 ἃ τη δι γδηϑἰδίοη, Τῆδ ΡΓΟΡΟῚ τοπάογ- 
ἱπρ 158--- “ΤΟΥ ΤΟΟΙΚ ἔνο ΒοΥΒθ-ΟΒατίοῦβ." 
ΤΠΕΥ ἀϊεραϊοποα 2.5. ἴννο νναγτοπδγιοίβ, ἢ 
[ΠΟΙΓ ΡΤΟΡΟΥ σοιηρίετηοηΐ οὗ ἤοτβοβ δηὰ πηθῃ, 
ἴο δὲὲ ψ θεῖμοσ ἴῃ6 τεϊγοαῖ ννὯϑ ἃ σα] ΠΥ ΟΥ 
ΟἿΪΥ 4 ἔειπ, Τα “ Βογϑβεβ᾽ βεπί νου δ6 
οἰἴμοῦ ἔουγ, ἤνα, ΟΥ 5χ, οἰποθ Ἵσπαγίοίβ. ψγεσε 
ἄγαντῃ ΌΥ εἰἴΒογ ἴνο οὐ ἴτας ΒΟΥϑε8. 

16. Τ2εῦ7 τὐοηΐ αἤορ ἐδορι ὠπίο “ογάαπ. 
Τῆς ϑγτίδπϑ μδὶ ρα ρῥσγοῦδοϊὶν ΕΥ̓ ἴῃ6 στϑαῖ 
το νυν ἢ ἰοα ἔγοπι δϑαπηαγία ἴο [απηδϑςοι5 
τγοιῇ Οεθα, Επτραπηΐπι, Βοι ἢ σϑῃθδη, δηά 
Αρῆθκ. ΤΙ 5 ἰ5 ἴῃς σουίε δεορηοά ἴο Ηοἱο- 
ἔογῃοβ 'ἰη [8 (1. 27; 1}. 10). [Ι{ σσγοβδθ5 
(ἢς Ϊογάδη αἵ 6 ὕῶὼγ Μείαν»ηα, δοουΐ {πὶ γγ« 
ἢνε πλ}]65 ποσί ἢ-οδϑὶ οὗ ϑδιηδγίδ. 

ἐπ ἐῤδεὶγ ῥα“..}1ὺ ΟΥ̓ “ἴῃ {πεῖν αὐἰαγηι᾽" (ἐν 
τῷ θαμβεῖσθαι αὐτούς. 1,ΧΧ.). Τῇε νοτγά 
ἢ5 Ὀοΐλ ΠπιΘΔΠΙ ΠΡ 5. ᾿ 

16. “ερογ άπ ὠπίο ἐδε «“υογά 97 ἐῤδε Ζογά.] 
866 δῦονο, ΥΈΓ56 1. 

17. Τόὲε ἰογά οκ «ὐδουό ῥαπά ῥὲ ἰεαμδά. 
566 νο56 2. 

ἐδε ῥεορίε ἐγοάφ ὠβοπ ῥί»η ἐπ δὲ σα. ὍΠΟ 
στον ὰ δηά ογιιδῆῇ νγᾶθ 50 ρζεαῖ, ῬΑΓΕΥ οὗ 
ΡοΙβοῦβ οοπληρρ ὅδοκ ψΠὰ {πεῖγ ὈοΟΪΙγ, 
ῬΑΓΕΥ οὗ οἴδιοῦβ γιδης ἴο ρεῖ (ΠΕΙΓ 5ῆδγοα, 
(παῖ (Π6 οἿΓΟΥ 5οῖ ἰῇ σμάγρο οὗἩὨ (ἢ6 ρμαῖο, 
ψν ῆῸ Παρρεποὰ ἴο δὲ {πε νΈΕΓῪ πιδη ἴδ πδὰ 
ἀοιδίεά ΕἼ15Π.4᾽5. ὑσορῇ (τεγβὲ 2), νγᾶβ5 
[γοννπ ἄοννη, πὰ ΤΓΑπΊρΙ]οα ἴο ἀφδῖῃ. 

«αυδοὸ “ραἐε.)ὴ ϑοπὶε Μ558. οχξ ἴῃ656 ννογάϑ. 
ΟΥΠοΥΒ αν 4 σοδάϊηνς ᾿νηϊοῃ ννουὰ πγᾶκο 
ἴπεπὶ ἃ πιογὸ σερεῦτζτιοη οὗ ννοτάς ἴῃ ἴδε ὑγὸ- 
σεάϊπρ εἶαυ5θ6. (δες ποῖς Ὦ δἵ (ἢς ἐπά οἵ ἴἢς 
σμαρῖογ) Ὅῆο ἰγδηϑίαϊοη ϑνουϊὰ [ἤθη τη, 
“Ὁ Α5 (6 τῇδη οὗ Οοα δά οαἰά, 48 6 δδὰ 
βαι ἃ ννἤεη [ἢς Κίηρ ολὴς ἀοννῃ ἴο Ὠϊπη.᾽ 

Ὦ 4 



46 1Π, 

ἈΑΒΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΚ 

ΝΟΥΤΕ Α, νοῖβο 2. “Λ ἰοσγά, οὐ ννῇῆοϑο ἤδη 
(Π6 Κιηρ Ἰοαπρά. 

ΤῊΣ ΤΓαϊΠΑΙΎ Ηδοῦγον ἴεχὲ γυη5 [Π1|5--- 

τ ὖν νυ) ἼΡΟΣ τῶτϊν Ὀλθοπ 9 
ΟῚ οΟΥ̓ΔΟΥ ἴο οδίδίη [Π6 τηθᾶηηρ, “Οἢ 

Ὑνποϑο πδηὰ ἴῃς Κίηρ ἰοδηρα," ννῈ πγιιϑῖ δυὃ- 

δίϊζυϊς ἼΟΠ ἕου ἼΡο, πὲ ποπιϊπαῖῖνε ἔοσ 
[με ἀαίϊνα. 

ΝΟΤΕ Β, γεϑῖβθὸ τὶ. “Απά ἢς οΔ]]οα τῆς 
Ρουτίογβ, ἄς." 

ΎΤΠΟΓΟ 15 ἢο δηϊεσράρηϊ ἴο “πο; δηά 1 ἴἴ 
ΕΓΕ πιοδηΐ {πᾶΐ οπε οὗ ἴπε ἰεροῖβ Ἵδ θὰ 

{ποπὶ, [6 γογΌ δῈ Ἢ νγου]ά θὲ ξο]οννεὰ ὃγ ὃν, 
83 ἸΏ νΟΙΞ6 τὸ. ὨΣΜΟΠ πιυδῖ Ὀ6 [Π6 5ιι]εςῖ, 
Δηα ῬεγΠΔΡ5 νγὲ 5ῃοι)]α γοδὰ Ἰδὲ 0) ἔοσ δὲ Ὑ᾽}ν 
ΜΠ δονεσαὶ Μὅ5.: Οὐ Ῥδγῆδρϑβ δὲ" 15 υβεά 
48 ἃ ρὶυγαὶ δεογε 1ἴἴ8 βιιῦ)εςῖ. (δὲς νναϊά, 
“Ἡεδ. Οτδπι., ὶ 567.) 

ΝΟΤΕ Ὁ. νεσβα 132. “1. εἴ ϑδοπιὲ ἴδκε, 1 ὈΓΩΥ͂ 
{Π66." 

115 ργοροϑβεὰ ἴο οπ πε νγογάϑβ1η Ὀγαςοϊχεῖβ8--- 

ΓΗΑΡΤΕῈΒΚΝ νΠ]. 

1 7162 δλμμαηηΐο, λατΐησ 71 Δὲ κομμν 
“τ γέαγς, ἰο ατοία 114 Μογαοασγηεαά μανεΐμέ, 
,ο»ν διέμλα᾽» νγασίς σαξε λαίὰ ἀεὲγ ἐα»α γέ- 
σἰονά ὃν 14ε δίκη. 1 “72αταεὶ, ῥείμσ σοι’ τοῦλ 
Ω 2γιϑομ ὧν δεμ- λασαά το Εἰσλα αὐ δδανιας- 
χις, αν ἦε ἀαα ἀεαγαὶ 144 ῥγοῤδεέςν, δἰ 
ἀϊς ν"ιασίεγ, σπα ἐμερορίἁ ἀἕΐρι. τ σελογαπνις 
τοἰςζει γείνει ἦι μάλ. 20 ξαάονι απα διόηαξ 
γον, 23 «λατίαάλ τποίεράεδ έλοναν. 
2ς “λασίαλ"ς τοϊεζεα γεῖργι. 28 4216 υἱοί ίλ 
ελογανε τορμπαάεω, αὐ ὕω: εἐε], 

--- 

ΟΗΑΡ. 7ΠΠ. 1. {δὲπη “ραζε Ἐἰῥα. 
1 ΠΟγΑγ, ΚΑπὰ ΕΠῚ986 δραῖο" ὙΠεγε ἰ5 
ΠοΙπίηρ ἰπ ἴῃ6 οτίρίηδλὶ ἴο πιαγὶς ἴῃς {ἰπ|6. 
Βοίἢ {Π6 ἔδπιῖὶπθ εσγὸ σγοοοσγάρα, δπὰ (ἢε σοη- 
γογβαίοη οὗ ἴπ6 πποπᾶῦοἢ Π ΟοἢαΖὶ, πιυϑῖ 
αν Ὀδδὴ ἀπίοσίοσ ἴο ἴῃ 6 δνεπῖβ γοϊαϊθά ἴῃ 
ΟἿ. Υ.---ϑίῃος ΜὙῸ ἸΏΔΥ Ὀδ 5γὲ παῖ ἃ Κίπρ οὗ 
ἴϑγδαεὶ νγου]Ἱά ποῖ βανε ὀπίογοα ᾿ηἴο ἔπι] αγ σοη- 
γογϑδίίοη ὙΠ ἢ ἃ σοηβττηθα ἰεροσ. ὍΤὨδ νυ τοῦ 
οὗἩ Κίῃρϑβ ρῥγοῦδοὶυ ςο]ϊεςϊεὰ [Π6 πηΐίγᾶς]ο5. οὗ 
ΕἸϊ5ηα ἔγοπι ταγίουβ βδοιγοθθ, δηά οἷά ποῖ 
Δἰννᾶγϑβ δγδῃρε ἴποπὶ σΠγοποϊορίςα! γ. Ηδγο 
ἴῃς ᾿ηἰκς οἵ σοπποχίοη ἰ5 ἴο δὲ ουηά ἰη ἴῆ6 
Ὠδίυγε οὗ {ΠπῸ πλῖγαςϊθ.Ό Α5 ΕἸϑῃδ οὴ οὔθ 
ΟὐςΆϑ:0η ΡΓΟρΠεβίθα ρθη, 50 οὐ ἃποῖπου ἢ 
δὰ Ῥγορλιοϑιθὰ ἃ ἔλπλῖπο. 

“δε «υο»γαπ.}] 866 δῦονς, (ἢ. ἵν. νοῦβοβ 8.37. 

δὲ Σογά ῥα εαἰϊοά 2ῶγ α “αν»νιἰπο Ιὰ (Ὡς 

ΚΙΝΟΘ. 11. ΝΠΠ. [ν. 1---ἃ. 

Οἡ ΨΘΙΘ65 2, 1, 13, 17. 

ἜΝ ὈΡΝΟ3 ὈΘΟ ΠΡῸΠ δ) ΠΡῚ 
Ὑ] ὈῺ ἠρηῆτοο9. 9} ἈΝ 
ἸΡΠΝ [ὉΝ ἜΣ ἤΌΠΓ 92 Ὁ)Π ἩΞΎα ΟΣ 

ΣΠΕ ΓῺ. ΠΠΙΌΡΗ) 
1 1Π6 ψοσάβ ἰη Ὀσγαςκοῖβ γογα δὴ Ἵχδοῖ τὸ- 

Ρεϊ του οὗ ἴῃς ῥγεσθάϊης [ης, ἢ ψου]ὰ δὲ 
Ργοῦδθ]ς τΠαϊ ἃ ἰγαῃπβοτ θοῦ πδὰ τυτιτοη [6 
54Π|6 {1π6 ῖς 6 οὐεσ  Ὀυῖ ἴῆδ οσσιγτοηςα οὗ 
ΠΟΤ ἴῃ τΠε ρίδος οὗ ΠῚ, τηακαβ δρδιηβί (ἢ 18 
ΒυΡΡοβιίίοη. [ἴ ἰ5 ἴγυθ ἴπδὲ [ῃ6 ΚΧεογί βῖτο5 
ΠΣ ἴῃ θοῖῃ ρΙδςοβ; Ὀυϊ (15 18 ἃ ΠΊΕΓΕ Ἔπιθη- 
ἀλίίοη. 

ΝΟΤΕ ), νοῖβοὸ 17. δ'΄Α5 ἴ6 πιδῇ οὗ Οοὰ 
Παδὰ 5414, ννῆο δραΐῖζα ἤθη [πε Κίηξς Ἵδπὶδ 
ἄἀον ἴο Πιίηλ.᾽" 

ΤὨἼΘ ΟΥΑΙ ΠΔΙΎ τοδλάϊηρ 15 Ὁπ ἼΔῚ ὝΠΝΟ 

εὐῦ ΤΡῸΠ ΠΥ  ὴῶν ὈΠΟΝΠ. ϑοπὶς 
Μϑ5. οχἱῖ (6 νγογὰβ 2 Ἵ ἽΝ ; ΟἴΠΟΙΒ Γδ- 
Ῥεαῖ, ἰηϑϊεδά οὗ ἴπθπι, ἴπ6 ἽΔἽ ἽΝ οὗἨ [}16 
Ῥτγεοθάϊηρ οἰδιι56. 

ΗΕῈΝ 8ερακε ΕΠ υὑπῖο τῆς 
ὙΨΟΠΊΔΠ, ΑἸ ἤοδε 80η ἢε ἢδα “ εἰ. 4. 35. 

τεβϑίογεά ἴο ]1ξε, βαγὶπρ, Ατσῖβε, Δη4 ρῸ 
του δπὰ τῆϊηθ ἢουβεῃοὶά, ἀπά 50- 
Ἰουγη ννῃεγεβοθνογ ἴπου σδηϑβῖ 50] οι Γῇ : 
ίογ ἴῆε ΓΚ Βαῖῇ ς 4116 ἀ ἔογ ἃ ἔπι ; 
Δηὰ 1 5}4]1} αἷϑο σοπιὲ προη ἴδε ἰδπά 
βΈνη γεδγϑ. 

2 Απά τῆς νγοπηδη ἅζοβα, δηΐ ἀϊά 
αἴτεγ τῆς βαγίηρ οὗ ἴῃς πιδῃ οἔ (οά: 

ἰδῆσυδρο οὗ [πὸ βδογοὰ υντίϊοσβ, Οοα 5 “"' δ] πη 
ἴον ᾿" δηυτῃης 15 ἴῃς βᾶπὴθ 85 Ηἰ5 ργοάιυςίπρ ἢ, 
(ϑ8εε '2εΚ. χχχυΐ. 29 ; οπῃ. ἷν. 17.) Τα 
ἰάοα 15 {παῖ ϑι Ὁ] πὸ οπὲ δεῖ ἔοσῖῃ ἰη ἴῃς 
ννογαϑ-- Απαὰ Οοά κ54,ἀ, ἰεῖ ἴπόγὸ δ6 Ἰρδῖ; 
δηά ἴπογε ννᾶ5 ᾿Ἰρῆϊ"-- παιηεῖγ, ἴα Οοά Ὠδ5 
ΟἾΪΥ ἴο “5ροδὰκ ἴῃ6 νογά," δπῃά δ οησς ἴδ6 
(ϊπρς ἰ5 πιλάβ. (ὅθε 5. Χχχὶϑο: “ΕΟΓ Βο 
δράκα δηὰ ἴἴ ν 88 ἄοπο:; πὸ σοιηπιαηάοά, πὰ 
ἴι βοἱἰοοά ζχϑι.) “ΟΔ]ηρ ἴῸγ ἃ ἔδυλίης ἢ 15 ἃ 
[τεηιθηῖ οχργεϑοίοη. ((Οοιηρ. 5. εν. :ός; 
Ηδν. 1. 1.1.) 

ὡ. 11 1δὲ ἰαπά οὶ δὲ Ῥῥιϊείποἢ ὌΠ 
ςουπίγγ οὗ ἴῃς ῬὨΠΙ5[1π65--- [δ στὶς ἢ Ἰονν σοτπ- 
Ετον πη Ρ]αη δίοης ἴδε 58εδ-οοδοῖ οὗ μιάδῇῃ 
-τννᾶθ αἰννδὺβ ἃ ἰδπάὰ οὗ ῃ]επῦ σςομηραγοά 
ψ ἢ τῆς ΠΡ ]απάβ οὗ Ῥαϊθϑῖίπθ. Μογεουου, 
1{οοὰ ἐδ] τποτο, [ἃ νν5 ΘλϑΙΪΥ ἱτηρογιο Ὁγ 
568 ἔτοτὴ ἴῃς πεὶξῃθουσης Ἐργρί. 



ν. 3--9.]} 

δηά 3ὴῆ6ε νγνεηῖ ἢ Πεγ Πουιβε ἢ ο] 4, ἀπά 
βο]ουγηδά τη τῆς ἰληά οὗ τῃς ΡὮΙ]ΠἸ5τη 65 
δέν γὙεΆΓ8. 

3 Δμά [ἰξ οᾶπὶιῈ ἴο ρμαᾶ85 ἂῖ [δε 
βένθῇ ψ ΕΔΓ οπά, τῆι τῇς τνοπλδῃ 
Γεῖϊῖυγηεά ουἷ οὗ τῆε ἰαπά οὗ τε 
ΡΒ δεη 65 : ἀπά 886 ννεηΐ ἰογτῇ ἴο οτν 
απἴο τῆς Κιηρ’ ἔογ μὲ ἤουβε δηά ἔογ 
ἢεγ ἰδπά. 

4 Απάτδε Κίηρ ταἰΚκεά νυν (σε αζὶ 
ιῆε βανδηξ οὗ ἴῃ6 πιᾶῃ οὗ Οὐοά, 
βαγίηρ, 16}1 πιε, 1 ργὰὺ τἢεα, 4} τῆς 
δτεαῖ τῆϊηρ5 {παῖ Ε]Ι5ῆ4 δῖ ἀοηα. 

Απά Ιἴ σᾶπιεὲ ἴο ρᾶ58, ἃ5 ἢδ νγῶϑ 
τ6]]ηρ τε Κίηρ ἢονν πε ἢδά τεβιογεά 
ἃ ἀεαὰ Ὀοάγν το [᾿ξε, τηδῖ, ὈεμοΪά, τῃς 
ἡγνοΔη., ἡγῆοβε 8οη ἢς ἢλδά γεϑίογεὰ ἴο 

3. δδὲ τυεπὶ ὥγΙ ἰὸ μπίο ἐδὲ δίς Ὁ γ 
δὲγ ῥομσε ἀπά ΚὉΥ δὲν “πα (οποογηϊης 
ἴἢ15 “Ποιὸ ἂπὰ ͵δηὰ 966 ὔονς, οἷ. ἷν., 
ἌΟΓΘΕΘ 10 δηά 1:8. υγίηρ ἴδε ΘΠ ΠπΔηΊ 65 
δῦβρηςθ ἴῃ ῬἨ]σῖα, ΠΟΙ ἀννο! πη ἀπ ΒΕΓ 
ογη-ἤε] 5 δά Ὀδθη ἀρργορτγίδίεα ΟΥ̓ βοπηα 
οπο εἶβε, δηά 1815 Ῥεύβοῃ σεξιϑοαὰ 10 σοϑίοσς 
{πεπὶ ἴο ΠΟΙ οὐ ΠΟΙ τεΐυσηθ. ὅ6 {βογοῖστα 
ἀεϊειτηιηθαά ἴο ἀρρϑᾶὶ ἴο ἴῃς ἰκίησ. ϑυἊἢ 
ἀϊγεςῖ ἀρροὰῖὶς ἃΐθὸ Ἴοηηοη ἰῃ Οτίεηίδὶ 
Ἄςουηίτγιο5. ((ὐοπηρᾶτγα 2 8. χὶν. 4; : Κα. πὶ. τό; 
4 Κι τἱ. 26.) 

4. Τα ξεά ΟΥ᾽ “ ννδ5 (δἰκίηρ." Τῆς πιοᾶη- 
ἴην 15, ῃαΐ γυ5ῖ αἴ 16 {πὸ ἤθη [ἢ6 ννοϊήδη 
ολπλὸ ἴο πιᾶῖχὸ ΠΟΥ ἀρρϑδὶ, {πὸ Κίηρ δπὰ Οδῃδχὶ 
παρρεπεα ἴο Ὀς (ΑἸΚίηρ δϑουῖ Πογ. 

5. ὐοά Ιο ἐδε ἀϊπσ Ώ ΤΠ νογά ἴγη8- 
ἰαϊεά “οποα ἢ δΔρΕ ἀδδογίθος τῃ6 Ἰοιά 
εἰδπίουγ οὗ η΄ Οτιοηΐϊαὶ μοι ἰοποσ. ὙπΠ6 
“ ΟΥ̓" ἰηϊεγτυρίεά Οομαζι 5 ἴα]6, σουρο! ης 
815 δίζεπίίοη, ἀπά [Πδῖ οὗ {86 Κίηρ. 

6. Τὸε δὶπρ ἀῤῥοϊπίε ὠπίο δὲ ὦ ἐογίαϊπ 
οὔἶεεγ.) [1{ὑΜεγα]γ, “4 οοτίαὶπ απ πα 08." Ιΐ 
15 ευνάεηϊ [δῖ δ πυσ ἢ ννογα πονν 1ἴΠ ΠΟΙ ΠΊΟη 
ι.56 δ ἴῃ6 δαιιαγίίαη Οοιγῖ. ((ἰοτηρᾶγο ΙΧ. 
12) ὙΠΕΥ͂ ἅγὲ δϑογιρεὰ ἴο (ἢς οουτὶ οἵ 
Πανιὰ ἴῃ (ἢγοη!οὶοβ (1 ΟἾγ. χχυπ. 1): δηὰ 
6 ΤΠΔῪ ςοπ)εςίυτα (Πδῖ ΠΟΥ ννεγα πγαϊπίδὶποὰ 
Όγ ϑοϊοπιοῃ. Βυΐῖ οἴδεγνν]ϑθ ννὲ ἐο ποῖ ἢπάὰ 
{ποπὶ ἴῃ 186 Κίηράοπι οὗ [υάδῃ 11}} 6 {ἰπ|6 
οἵ ΗεζΖεκίαμ. ([5. Ἰνὶ. 3, 4.) 

7. “π΄ Εἰμόα εαρι]Ὶ Αἴ ᾿οηρῖ (ἢς 
μουγ δαά Ἴσοπὶα (ὉΓ ολγτγίπρ οὐἵ {Π6 οοπη- 
ταδηά μίνειι Ὁγ Οοά ἴο ΕἸ δἢ (τ Κ. χίχ. 15), 
δηὰ ΒΥ δῖπὶ ὈγΓΟΌΔΟΌΙΪΥ ραβϑϑοὰ οἡ ἴο ἢὶ5 0ς- 
Πόϑεοσ. Βεηπμδαδά, αἴογ ἃ ἰοῃρ τεΐβη, νγᾶϑβ 
διςκ, δῃηὰ ΕἸ19ὴΔ ννᾶ95 ἰογοινναγποὰ πδὶ ἣθ 
᾿νοῦ] ποῖ γοοουοσ. [{δζΖδεῖ τπογείογε νγὰβ 
ἴο ὃε δποἰϊηἰεά Κίηρ ἰη ΒεηΠδάδα 5 1[}εττης, ἰξ 

11. ΚΙΝΟΡ. ΝΠ1ἼΠ|Ι. 

Ἰ1ξε. ογιεὰ τὸ τῆε Κίηρ ἔοσγ πεσ ἤοιιβ8 
Δηα ἔογ ἢεῦ ἰαπά. Αμπά (σεδαζὶ ςαἱά, 
Μγ Ἰογά, Ο Κίηρ, τη ϊβ ἐς τῇϑ. ννοπηδῃ, 
ΔηΔ τἢϊ]5 ἢ; πεῖ 8οη, ψῇοπι ΕἸ1588 
γεβϑίογεα ἴο ΠΠξ6. 

6 Απᾶὰ νψνἤοη τῆς Κιηρ; αϑκεὰ τὴς 
ννοηλδη, 806 τοΪά ἢϊπ). δὸ τῃε Κίπρ 
ἀρροϊηϊεὰ υηῖο ἢεΓ ἃ ςεγίδίη ἰοβςετγ, 1 Οτ, 
βαγίηρ, Βαβίογε 411 ται τας Πεγ᾽β, Ὁ 
Πα 411] τῆε ἔγυϊ8 οὗἩ τῆς βε]ά βἰηςς 
τῆς ἀλν τιδλῖ 886 ἰεῖζ τὰς ἰδπά, Ἄνθη 
011] πονν. 
γ ὅ Απὰ ΕἸ᾿Ι5ῆ4 ςάπιε ἴο [)λαπηδϑοιιϑ ; 

πὰ Βεη-ἢδάλδά τῆς Κὶπρ' οὗ ϑγγία νγδβ 
ϑ'ςΚ; ἀπά 1 ννᾶ8 τοϊά ἢϊπι, βαγίπρ, 
ΤΠἼδ πλδῃ οὗ (ὐοά [5 ςοπια διςἢογ. 

8 Δηά τῆ6 Κίπρ 844 υμῖο Ηλζδεὶ, 

γν85 ΠΟΟΘΘΘΑΤΥ ΤῸΓ ἴδ ργορβοῖ ἴο θοσΈγ ΒΙτΊϑοΙς, 
ὔλγοὶοβθ, τπεγεΐοσε, οὗ 5 οὐνὴ ϑαξεῖν, ἢς 
υπῖρα 186 ἰαηὰ οὗὨ [Ξγδοὶ, ἀηὰ ργοσθθάβά ἰηΐο 
[Π6 Θπεηγ 5 σΟΙΠΙΓΥ, ἴδ.5 Ρυϊτίίηρ ἰηΐο (ἢς 
Ῥονοῦ οὗ ἴδε δγγίδη κιηρ ἴδαξ [ἴδ ννῃο ἢ ̓ς 
μαὰ ἰδίου βδουρῃξς 50 βαροσίγ. (2 Κ. νὶ. 13- 
19.) Ηδ οοιυά ποῖ ἴ6]1] ἢονν ἢθ νοι] ὃ6 
Γεςεῖνεά: Ὑν Δ16 οὐ τῆς οὴς μαηὰ δὸ δά 
οἷαι πὴ5 οἡ [ἢ6 πλοπᾶγο ἢ β ἤδυοισ, ἱπαϑιιι σοὶ δα 
ἣε μαδὰ ἢεξαϊθβά Νδαπιδη οἵ ἢϊ5 ἰεργοϑβυ, απὰ 
δὰ 4ἰϑὸ ρῥγεναι θὰ οὐ [ἐποσγαπὶ ἴο σοὶοᾶβα 
νου τϑηδοπὶ ἃ Ἴαρίυγοα ϑυγίδη ἀείδοῃ- 
τοηΐ (ςἢ. νἱ. 22); οἡ 16 οἴποσ, δὲ δὰ 
υαΠρά 41} ([ἢ6 ρῥγουὰ πολύς β ρίληβ οὗ ςοῃ- 
4υεδῖ (ν]. 9-12), δηὰ δὰ γϑοθητ ἐογείο]ά, 
δηά πιϊρξς δὲ πουρδϊ ἴο πᾶνε εδιυιϑοά, ἴῃ 1η- 
Ἰοτίοιι γεΐγεαϊ οἵ ἢὶ5 οτγε ἤοϑῖ (ν]. 24) 

πὶ Ὀείογε τῆς νν8}15 οὐὁἨὁ ἁ δαγηδγία (Υ1]. 1.7). 
[ἴ νναβ τεογείογθ, ἢ ΠλΔ ΠΥ σρθακίηρ, δἱ ἃ ρτοαᾶῖ 
Τιϑῖς {μδῖ δε ἴοοῖὶς [6 ἸουγποΥ. 

απά ἐ “υας ἰοἰά ῥῥηῃ. Ἐ]Ι5Πα, ἀρραγοπί, 
᾿ιδὰ αἴϊοπιρίεά πο σοποραὶπιοπί οὗ ἢἰ5 ργθϑεποθ, 
ὙΠΟ ἢ ννᾶ5 αἴ οπος γορογίθά ἴο [ἴῃς Κιπξ, βίηςθ 
ἴτ ννᾶ5 Κπουνῃ ἢονν δηχίοιιβ Βοημδάδά δὰ θθθη 
ἴο σἀρίυσε πὶ. (1 Κ. νἱ. 13,14.) 

ἐδὲ »ιαπ 97 Οοά ΦΘΤῆε Ιλαπιάϑοθηθα ἢδά 
Ῥεγθδρθ Κποννῃ Ε150}4 Ὁγ {π|5 {{|6 ἔγοτη τῆ 6 
{πης οὗ Πὶ5. ουγίης, Ναᾶπίδη. ΟΥ ἴῃς ρῆγβο 
ΤΑΔΥ Ὅδ υϑεὰ 85 εαυϊναϊεηῖ ἴο “ ργορβεῖ,» 
ὮΝ 15 [ἢ6 {Π]6 σΟΙΩΠΊΟΗΙΥ ρίνθη ἴο ΚΕ] 1508 
ΌΥ τῆς δγγίδῃβ. (δες 2 Κ. νυν. 113; νυἱ. 12.) 

8. Ηακαεί) [΄οϑερῆυβ «8115 Η4Ζδεὶ “τῇδ 
τοδὶ τγυϑίῦ οὗ 4}} Βεηπαάδά᾽5 αἰτοπάδηϊς.᾽ 
Ὴξς ννᾶβ πὸ ἀοιδῖ ἃ πιξὴ οβῆςοσ οὗ τς 
σουτῖ; δυῖΐ {πεγ 186 πο ουάεῃςς (παῖ ἢ 
νγ 85 “ ςδρίδίη οὗ ἴπ6 Ποϑβῖ," 85 ϑοης πάνθ 500" 
Ροβθά. ὅδ παπιοβ οἵ Ηδζβϑεὶ δηά Βεηῃδάδά 
Ὦανε Ὀεθη τοςοσηϊδεά ἰπ ἴῃ6 Αϑϑογγίδη πηοπὰ- 
Τηοπῖ5. ΤΠΟΥ οσουγ ἴῃ ἴῃς ἱπεοτρύοη σὴ [6 
Βίας Οὔ αἰ Ἰϑικ ον ἰῃ ἴῃς Βγἰδὰ ΜυδβευΣη, 



48 11. ΚΙΝΟΒ. ΝΠ1ἼΠ|Ι. 

ΤαΚε ἃ ρσγεβεηΐ ἴῃ τῆΐης απ, δπά 
Ρο, πιεεῖ τῇς πιᾶη οἵ Οοά, δπά 
ἐηάυῖγα οὗ τῆς ΓΚ ὃΥ Πΐπι, βαγ ηρ;, 
5}4]}} 1 γεσονογ οἵ 115 ἀΐβεδϑε ἢ 

9 8.0 ΗλζΖαδοὶ νεηῖ ἴο τηξδεῖζ ἢ]ΠῚ, 
δηα τοὺκ 4 ργεβεηῖ ἵν ἢ Ἀπ, ἐνεη 

᾿ Οὗ ἐνειῦ ροοά τῆϊηρ οὗ ])απγαβουβ, 
ἔουῖυ σαηλα δ᾽ δυγάδη, ἀπά οαηλα δπά 
βῖοοά δείοεα ἢϊηι, πὰ 544, ΤΥ δοη 
Βεη-Παάλά Κίῃρ οὗ ϑυγί παῖ βεηΐ 
τὴς ἴο πε, 5Αγ1ηΡ, 5841} 1 γεσονεγ οἵ 
τἢ 15 ἀἴδεδϑε κ 

ΓΝ 

Βοίῃ ἃγὸ τηθπηοπρὰ 85 Κίηρβ οὗ [λδπιδ5ς 05, 
ὙΠῸ Τοηϊεπάξη ἢ 4 ςογίδίη ΘΠ Δ] ΠΊΔΠΘ5ΕΥ, 
Κιη; οὗ Αϑογτία, δπὰ βυδογοά ἀοίεδί δὲ ἢ]5 
Βαπάβ. ἴΙ͂ἢ οπὸ οὗ ἴῃς. Ὀδιι]ε5 Ὀεΐννεεη [815 
κιῃς δηά Βεπηδάδά, “ἀμδὺ οἵ [62γθ6]" 15 
τιοπίομδα ἀπο ἴπε 4|1}1ὲ5. οὗ ἴμε ἰδίϊευ. 
ΤΠ15 58π|Ὲ 58 Δ ΠΌσεσ ἴοοκ ἰγἰδιῖο ἔγοπὶ 
}ευ. ΤΠ 5 ἰ5 τῆς ροϊπξ δὲ νυ ῃίομ [86 
Αϑϑυσίδη γοοογάς ῃγϑῖ σοιὴθ πη ἀϊγεςῖ ςοηίδοϊ 
ἢ ποθ οὗ ἴῃς ἰενν5. (δες. “Αποϊεπῖ 
Μομπδσο 65, νο]. 11. ΡΡ. 1ο3-1οῦ ; )ηὰ δά.) 

Ταζε α ῥγειεπ! ἢ (Οπιρᾶγα Ὠοίε5 οἢ 1 Κ. 
Χχῖν. 1; 2 Κ.ν. 15. 

9. τον γοοά ἐῤίης 9,7 Πανριασε ἢ ὨΔ- 
Πλαϑοι 5 νν5 δὴ ἱπιροτίδηϊ ΟὟ ἐνθη δῖ ἴῃς 
ἀδῖς οἵ Ε]5ῆα᾽5 υἱϑδίῖ, δηά ννᾶ5 ἔωπηουβ [ὉῸΓ 
ΠΊΔΗΥ͂ βοτίβ οὗ τηογοδαηῆϊθθ. Ναδιῆλη ἢδά 
σἤοβθη ἔογ ἴπε ργοϑδοπῖ ἢ νῃοἢ 6 νυ ]ϑῃοά 
ἴο τονναγά ἴπ6 ργορῃεῖ ννῇο δδοιϊά ἢεδὶ ἢ 15 
ἸΈΡσοσυ, ρμοϊά, ϑἰΐνοσ, δπὰ σοί γσαδϊπιθηῖ. 
(2: Κι ν. 5.) ΗδζΖδϑοὶ] ϑεεηβ ἴο δᾶνὸ ἴδίκοη, ἴἢ 
τῆς πδπηεὲ οὗ ἢ]5 τηδϑῖοσ, ἃ ἴὩΥ ΤΟΥ τπδρηῆοοηΐ 
οἤδγίην. “ΑΙ τῆς οοά [τΠΐηρ5 οἵ 1)8- 
ἸηΔ5ς 15 ἱποϊυάθὰ ργο δ ΌΪΥ, δοβίθς συἱςοὴ 
Τοῦο5 δηά ρῥγεςίοιιβ πηοῖα]β, ἴῃς Ἰυι5ςίοι8 νυ 1Πη6 
οὗ Ηεϊδοη, νοῦ ννᾶ5 [6 ἀτιηὶς οὗ (ῃ6 
Ῥογϑίδῃ Κιηρθ (δῖγαν. χυ. 3, ὃ 22), ἴῃε 508 
ὙΠ τνοοὶ οὗ ἴπὸ Απε]θάπι:5 (ΕΖ6Κ. χχν)ὶ. 
18), ἀα»ηα.ἐ σονογιρ5 οὗ σοιοῆεα (Απι. ἢ]. 
12), ΔΠα ΠΙΙΠΊΘΓΟΙ5 τηδηυΐδοζιγοα ἀτίς 65. οὗ 
ἸυχυγΥ, Ἰν ΙΓ ἢ τΠ6 ϑγτίδη σδριίδὶ ἱπιροτγίεα 
ἔτοπὶ Τγτο, Εργρῖ, Νίπονθῆ, δα Βαθγίοῃ. 

ἴονῖν εανπο᾿ δωγίδοπ ]΄Ὀβϑορῆυβ υὑπάογ- 
βδίδπεϑβ Ὀγ [ἢ 5, ποῖ 50 τηιςἢ {Πα ἴΠ 6 ννεῖ πῃ οὗ 
Βοπηδάδα᾽ 5 ργοβεηΐ ννὰβ 640.8] ἴο ἴ[ῃ6 Ὀυτῖηθη 
οὗἁ [ΟΓῪ ςΑπλοῖβ, ἃ5 {Ππ|δΐ ΓΟΥΓΓΥ σα Πι6}5 ἡγΕΓΟ, [ἢ 
Ροϊπὶ οὗ ἔλεϊ, ἰδάθρη νπθ [ἴ, δπὰ τηδῖ 1} 18 
ΒΟΟΩΪΥ ςλγάνδὴ ραγδάθά ἰῃς οἴγεοῖϊβ οἵ [ἢ6 
ἴονντι, ςοηνουὶηρ ἴο ἴπ6 Ῥγορδεῖ ἴΠε βρ]επαϊὰ 
ἐεία! ἀφϑιχποά ἔογ πΐπι. [1 15 τί ΠΥ οὈβεγνεά 
ὉΥ ΚΟ] τιαῖ δαβίοσῃ οβίεπίδιίοη ἱπάιιςθ8 
ἀοηοῦϑ ἴο τηαΐκα [ἢ 6 ρτοαϊοδὶ ροβϑίδὶθ δῇον οὗ 
186 γ ρῆς, δαπὰ τἢαΐῖ, ςοπϑθαι ΠΥ, δας 
ολπιοὶ πα ϊ ΘΔ ΟὨΪΥ ΟἿδ ΟΥ̓́ΪΝΝΟ Αγ ο 68. 

67 “οπ, Βεπρασα4.) ὙΠῚΙ85 ννὰ8 ἃ ρῆἢνγαβε 

[ν. 9---[2. 

Ιο Απά ΕἘΕἸ᾿ϑα 8514 υπῖο ΠΙπὶ, 
(ο, 5847 υπῖο Πίπι, ἼΠου πιαγεβῖ 
ςεγίδίη]γ γέςονεγ: μποννθεῖς τῃ6 ΟΕ 
Βαῖῃ δῃμενγεά πιὲ τῃδι ἢ6 5}|8]] βιγεὶν 
ἀϊε. 

11 Απάπε 5ςετι]εἀ ἢ5 σουπίεηδηςα 
Ἐριεἀ ϑεἶγ, ἀη1}} ἢς νγὰβ δϑῃμαπιβά : 
πὰ τῆς τηδη οὗ ()σοά ψερῖ. 

12 Απά Ηδλζδεὶ κα], ν ἣν ννεερεῖῃ 
ΤΥ ἰογά ἡ Απά ἢε δηβννεγεά, Ββοδιβε 
Ι Κπον τῆς αν] τῆλ του νὴ ἀο 
απο τῆς ΤὨ]άγεη οὐ βγδε] : {δεὶγ 

ἰηἀϊοφίῖνα οὗ ἴπ6 ρτθαΐεδὶ σεβρεςῖ. ἴΐ νγᾶβ 
οὔθ Ψ ΠΟΙ ἀϊβοῖρ]ε5 δάοριο ἰονναγάβ {Πεὶγ 
ΚοΔο ογβ (2 Κι ἰ1. 12), δπὰ βοσνδηΐβ ἰονναγάϑ 
ἜΠΟΙΓ πιδϑῖοβ (2 Κι ν. 12). ὟΝ Ὲ δᾶτὸ ἰουπά 
ἴἴ υϑεὰ οπςς δγ ἴῃς Κίηρ οὗ 5γδ6] οννδγάβ 
ΕἸΙι5μὰ (2 Κ. νὶ. 21), δ ἃ πιοπηοιι οὗἉ βἰσοῃξ 
δος δηά οὀχοϊϊοεπηοπί. [Ιἴ 15 πον τεδοτίεα 
ἴο ὉΥ Ηδζ28ο6], πο ἀοιιδὲ κἱ ἴπε σοπηπιαπά οὗ 
Βεοηδεαάδά, ἴῃ ογάοσ ἴο ἀἴβροδα ἴῃς ρτορθεῖ 
λυουΔΌΪΥ τονναγας ἢ]πὶ. 

10. Οὐ, “47 ὠπίο ῥί»νι, Το πιαγευ ἐγ 
ἐαιπ 7 γεοουογ ἢ 1.2. “847 ἴο δίπι, ννβαῖ 
(ποὺ Πιαϑὶ δἰγοδαγ ἀείοστηποα ἴο ϑ8γ, ννῃαῖ 
ἃ ΠΟΌΓΓΟΥ ἰ5 συτο ἴο 54Υ,-- ἼΠοιϊ δῖ σὸς 
(ΔΙ ΠΥ τεσονοῦ :᾿ δυΐϊ Κπονν ἴπαὶ (6 γαε 1} ὃ 
6 ΟἴδοΓνν 56 ---- [ὁμβουδὴ ἢδ5 5ῃοινεά τὴς {Πιδῖ 
Ὧ6 νν1}}] σοτίδι εἶν α16." ἐαϑὴν ὑρὴν 1 Κι Χχὶ! τς, 
δηὰ οὐ ἴπε ἀουδὲ ψἢ τεβροςοῖ ἴο 16 {γυ6 
τοδάϊησ οὗ τῆς Ηεῦγονν ἴοχῖ, 866 ποῖς Α δἱ 
(ἢ ἐπά οὗἩ ἴδε σμαρῖογ) 

δὲ «ῥαϊ σωγοὶν ἀϊς.1 Ἰῃ τπὸ οτἱρίπαὶ ἔπ 6 ἵννο 
αοἰαυϑὸ5 Ἔχδοῖν Ὀαίδηςε εαςῖ οἴπεγ. [{ ψνου]Ἱά 
0ὲ δοῖῖογ ἴο {γδηϑίδῖε-- 0, ΒΑῪ ππίο πὶ, 
Του 8886]: οοσίαὶη!ν ᾿ἷνσθ: δονροὶξ 
86 Σοτὰ Βα; δηονθᾶ γ9 [μδ΄ 6 8688] 
οογίδίγ ἀΐο.᾿" 

11. “4π4 δὲ «εἰπε δὲς εουπίσπαπες, 49: 
ΜδΗηΥ͂ σοτηπιλεπίδίογβ ὑπάογϑϊδηά [686 ννογάϑ8 
οὗ Ηδζδϑεὶ ; ὃὑυΐϊ {ΠΟΥ ἅτε Ὀὑεϑῖ τγείεττοα ἴο 
ΕἸΙΒῃα. Ὑσδηβίαῖο --- Απά ἢς (Ε]ΠΙ5Π4} βορὰ 
Ηἰβ σουπΐδηδηςο, ἀπά 5εῖ ἴἴ (ἰονναγὰς Η41.86ε]), 
(11 ἢ (Η42861} ννὰ5 δϑῃαιιεὰ. ΕἼ15}8 ἤχοά 
οὐ Ηδζδοὶ ἃ ἰοῃξ δηὰ τηδδηΐϊηρς Ἰἰοοκ, {1} (Π6 
ἰλτῖοτ 5 εγοβ [011] Ὀεΐοσε [15, δπὰ 5 σδοεῖς 
Βιβποά, ΕἸ1588, ἴ ννου]ά θεῖ, ῃδὰ ἀεϊοοϊοα 
ἴπ6 συ τπουρῃῖς τθαῖ ννᾶ5 'ἰηΠ ΗδΖδοὶ 8 
προατῖ, ἀπά ΗδΖδοὶ ρεγοείνθα τῃαὶ ἢς δά ἐθ- 
ἰοςϊοὰ , Ηξηςς (ἢς “5ῃδιηβ." 

1.. Ἦν «υεεῤβοῖδ » ἰογὰ 3) ῬῬτδβεγυηρ 
ἴῃς ἴοπε οὗ ΒυτΆ Ὑ δηὰ ἄἀεὸρ τεβρεςῖ νὰ 
ΠΟ 6 δά ορεποὰ ῖπεὶ' ἰηΐογυιενν (566 
ὙΟΓ56 9), Ηδ:786] πον υὲ5 ἴονναγὰ5 ΕἸ 15ὴδ 
{Π6 ἴούτὴ σάοπαιϊ, “Ἰογά," ψηϊς ἢ δυδ)]οςῖβ σοπι- 
ΤΆΟΠΪΥ ἐπιρίογθά ἰονναγὰβ {Πεὶγ ϑονεγείςῃβ. 
(ϑεε νἱ. 26; Υἱ. 5, Χο.) 

ΣΟΥ 
αν» όε «εἰ ἕξ 



ν. 123-15. 

ϑίτοηρ μος ψνἱἱς του δεῖ οη ἤτε, 
δηά τπεῖγ γουηρ πῆθη ννὴτ τῆοιι 5]ΔΥ 
νν ἢ τῆς δυνογά, δπά ννὴῖ ἀλϑἢ {ΠΕῚΓ 
σ ]άγεη, δηὰ σὶρ ἃρ τῆεῖγ ννοπγθη νυ 
οὨ]]ά. 

121 Απά ΗλζΖδεῖ 5.4, Βιυῖ ννῃδῖ, 
': ΤΥ βεγνδηῖ ἃ ἄορ, τῇλι ἢθ βῃουϊά 
ἀο τι. ργεαῖ τῆϊησ ἡ Απᾶὰ ἘΕἸΙ5ῃΔ 

᾿ ἃηϑνετγαα, Τῆς ΠΟΚῸ δῇ βῃσθννεά πα 
(δῖ τοὺ “λαἠὲ δὲ Κὶπρ ονεῖῦ δγτίδ. 

ἐῤομ.. .. αὐἱδὲ ἀασὉ δε» εὐ άγεη, απά τι 
ωῤ ἐδογ πυομεπ ὍΠ6 ἱπίθπίίοη ἰ5 ποῖ ἴο 
ἴλχ ΗδΖδεὶ νυ] δρεςὶδὶ σγυθὶῖγ, θὰ ΟΗΪΥ ἴο 
δπυπηεγαῖς (ἢ6 ΟΥΑΙ ΠΔΤΎῪ ΠΟΙΓΟΥΒ οὗἁὨ ννδγ, 5 ἰΐ 
ννὰ5 ςοηυςῖοα δπιοηρ ἴῃς ΟΥδηΐδὶ πδίοπ5 
οἵ ἴδε ἴἰπ|δθ. ((Δοτηρασγα 5. σχχχυῖ. 8. ο; 
ἴ5. ΧΙ. τό, 18 ; Ποβ. Χ. 14: 1 Κἰ. χυ. τό, ἄς." 
ΗΔ2ΆΔ0] 5 ννᾶγβ δραϊηϑὶ ἰϑγαϑὶ ἂγθ σοἰδῖθα ἴῃ 
Δ ΚΟΧ. 32,31: ΧΗ, 357; δηα δ] υάθα ἴο ὈΥ 
Απιοϑβ (1. 3). 

18. Βωὶ «υῤαὶ, ᾿ς 167 τεγυαπὶ α ἀοσῇ]) 
ἼΠΙ5 15 ἃ τηϊϑιγαηϑαἰϊοη, ἀπ σοηνοΥϑ ἴο ἴῃ 6 
ΕπΡΠδἢ τεδάοσ ἃ δέῆδο συϊο ἀἰβεγοηΐ ἔγοπ 
[παῖ οὔ μ6 οτρῖπαὶ, Ἠ4226]5 βΒρθεςῇ στιὰη5 [ἢ 115 
-- Βυῖ δῦ ἰδ ΤΥ δούνδιηῖ, [818 ἀοᾳ, 
δαὶ 6 δβδουϊὰ ἀο τμῖὶδ ατοδὺ τη" 
Ης ἄοοϑβ ποῖ δῇσιπκ ἔγοπι ΕΒ 545 ννογάβ, Οὗ 
ΤΆΘΔΠ ἴο 54Υ ἴῆδλί ἢ ψου]ά ὃς ἃ ἄορ, σου]ά ἢ6 
ἃςῖ 50 σΓΊΟΙΙΥ 45 ΕἸιϑῆα ργθάϊςῖβ ἢ νν}}}. Οἡ 
ἴῃς σοπίγαγυ, Ε115η1.5 ργεάϊοϊίοη μᾶ5 σαϊϑεὰ 
ἢ15 Ποροϑ, δη(ἱ ἢϊθ οἡἱγ ἀουδὶ 15 νυ πεῖΠοῦ 80 
τςἢ σοοά ἑοτγίιης (“15 στοδί {διηρ ) οδη 
δε ἴῃ ϑβἴογο ἴογ οὔθ 50 πιόβηῃ. “ον "ἢ ἤόΓΘ, 
85 ΣΟΠΟΓΔΙΪΥ (ποι ποῖ ἀἰνναγ5) ἰη δογιρίυγο, 
Πα45 ἴῃ6 5εηϑεὸ οὗ ““πιοδῃ, “ἰοινν," ““σοη- 
τε ΡΌ 16. (ὐΟμρᾶΓο 1 ὅ. ΧΥΪ. 41; Χχίν. 
14: 2 ὃ. {Π|. 8; ΙΧ, 8; ΧΥ͂. ο; δηά ποῖο {δαῖ 
(ἢ. 1,Χ Χ. ἰγαηϑὶαΐς ἤογὸ ὁ κύων ὁ τεθνηκώς, 
“115 δεσά ἀος "---ἰῃε ὄχδοῖ ρῆγαθς τνΠ] ἢ 
Οσσυγβ ἰη ἴῆτος οὗ ἴΠς αὔονθ ραβϑϑᾶρθβ. (1 8. 
ΧΧῖν. 14: 2 5. ΙΧ. 8; ΧΥΪ. 9.) 

ἐῥὲ 1ογά δαὶ «ῥοτυεδ »πο͵, Χο. ἘΠι5Π8 
πνεῖ Ηδ28ε]5 ἀοιιϊδί. “δίγδηγε 85 ἴἴ ΤΑΥ͂ 
86δπὶ ἴο πες, [ὁ μονδὴ Π45 γενοδιοὰ 11--- πὰ 50 
ἀπ 1}} θ6.7 Δ' ἃ σδηηοῖ 584Υ ννόῖῃοῦ 6 τ οτϑ 
ἴο ΔηΥ ἀϊγοςΐ γευοἰδίοη ἴο δἰ πΊ56}, Οὐ ΟἡΪγ ἴο 
(ῆ6 οἷά δηποιιηςεπηθηΐ ἰο ΕἸ Δ (1 Κ. χὶχ. 
15), σοτηπληϊςδῖοα ἴο ᾿ἴπὶ ὉΥ ἢΪ5 τηδϑίογ. 

14. Ηε Ἰοἰά »ιὸ ἐῤδαΐ ἐδομ «δοιμάσεέ “μγεΐ 
γείουεγ.] Ἡ γλεὶ τεροδῖοθα [πε ὄχαο ψογάβ 
οὔ ΕἸ158Δ --- “Τῆου 5} 4]ῖ ςεγδι ΠΥ ἰἱνα "ἢ 
(5.66 ποῖδ ΟἹ Υγεῖϑθα τοὺ; δυῖ πα οπιίίοά 
{πὸ οἰδυϑθα ΟΥ̓ Ἰνϊοἢ ΕἼ15η4 δά βῃοννῃ ἤονν 
ἴδοθο νογάβ ννεσε ἴο ὃ6 ιἱπάφογϑίοοά, Ηδθ 
τς ἀοςοινοα ἢἰ5 πηλϑῖοῦ, ψν 8116 ἢ ςουϊά 
βαῖϊοσ ὨΙ πλ56 1 (παῖ Ὧ6 πιδὰ ποῖ υἱτοτγεά ἃ 116. 

15. Α͂ ἐῤίεξ εἰοι δ ὝὙὝὍΠε ννοσὰ ἤογα υ5θοά 
(σιαοῤῥεγ) ϑεοτὰβ ἴο δ6 ἀογίνοα ἔτοπὶ ἃ τοοῖ 

11. ΚΙΝΟ ΘΒ. ΝΠΠ]|. 

14 ὅο ἢε ἀεραγίεά ἔγτοπχ Ε]15}Δ. 
Δηά οδηλα ἴο 5 πηλϑῖοῦ ; ψνῆο 54]4 ἴο 
ἢϊπι,  Βαῖ βαἱά ΒΕ] 154 ἴο τῇδε ἡ Απά 
ἢἣς δηβϑυγεγεά, Ηξ το]ά πὶὲ ἐἠαὲ τῇου 
8ῃου]άεβε βιι γα  Υ γεςονεγ. 

Ις Αμά [Ιἴ σάπηεὲ ἴο ρᾶ8585 οἡ ἴδε 
πιοῦγονν, ταῖς πε ἴοοϊκ 4 τη ϊοκ οἰοτῇῃ, 
Δπὰ ἀϊρρεά ἐὲ ἴῃ νγδῖεσ, δῃά βργεδὰ 12: 
ΟΠ δὶ5 ἔλςε, 80 ἴῃδϊ ἢς᾿ ἀἰεά : δηά 
ΗλζΖδεὶ τεϊρῃαά ἴῃ ἢΪβ βϊεδά, 

Τρθδηΐϊηρ “ἴο ρἱαϊ," δηὰ (ῃ6 τοῖς αἵ- 
ἰδομβοὰ ἴο ἰΐ ἱπΊρ]|165 {μαῖ 11 ννὰ5 βοιῃοϊδίησς 
Ὀ5ΌΔΙΠΥ ἐουπα ἴῃ ἃ δἷοκ γτοοιῃ, δηά ἴδαΐ ἃ 5. 
ΤΟΟΙῚ δα ΟΠΪΥ οπο {πηρ οὗ {6 Κὶπά, ϑἕοιις 
(ηΚ ἴδ Ἰάδηϊίσαὶ νι 16. δ᾽ δίσ, τηοπηοποά 
ἴῃ 1 8. ΧΙΧ. 13, ΨΏΙΟΝ Πᾶ5 Ὀδθη ΠΟΠΙΠΊΟΠΥ͂ 
Το, θα 85 ἃ “ ρηονν ἢ ΟΥ̓ “ συδῃϊοη."" ΟἸΠΟΥ5 
ΒΌΡΡΟΘα ἴἴ ἴο δὲ ἴῆ6 Τοονογὶεῖ. Ῥσχοθδοϊυ ἰΐ 
ἵνὰ5 ἃ οεἷοῖἢ οὐ πιαΐ ρίδοθά Ὀεΐννθοη ἴῃς δεδὰ 
δηά [Π6 ΠΡΡΕΙ ραγῖ οὗ ἴῆς δεάδιοδά, νυ] ἢ ἰη 
Ἐκγρὶ δπᾶ ἀβϑϑουγία ννὰ5 οἤἴδῃ 50 ββαρθά [μδῖ 
ΡῬΙΠΠονν5 (1Π ΟἿΥ 5856) ϑγΧ6σγῈ ὈΠΠΟΟΟΒΒΑΓΥ, 

ἀπά «ργεσαά ἰ ὁπ δὲ ὕπεε “ο δαὶ ῥὲ ἀϊεά.] 
ΘΟΝΟΓΔΙ σοΙηπιοηίΐδίοτα ((σοά 65, Βοοίμτογά, 
5 ἢ 112) βυρροβς πὶ Βεπηδλάδά ἰ5 ἴδε βυδ)οςῖ 
οὗ [ῃ6 νογῦβ “ἴοοκ," “ ἀϊρρεά," “βργοδά, 
δηά παῖ δὲ ρμιῖ ἴπΠ6 οἷοῖ οἡ ἈΙΤΛ5ΟΙ δ, ἴο 
εἶνε δ πλϑεὶ σοὶ οξ, Δηὰ 50 υπἰπίοπΕ]  ΟΠΔ} 
ὑδυιϑοά 5 οὐνῃ ἀςαῖῃ. Βιυῖ ἴῆογὸ 15 πὸ τγϑαὶ 
Ετουηά ἴοσ τες (ἢ 6 γωμα γαεὶς τλοδπίης 
οὗ ἴῃς ραϑϑᾶρθ, ὑν Ί ἢ ἰς ταὶ ΗΔΖδοὶ, 6χ- 
οἰϊοά ΌὈΥ τὸ ννογάβ οὗ δ] 15πα, ἴοοκ δάνδη- 
ἴδξε οἵ Βεη)αάμή 5 νυθακ σἰδλῖθ ἴο πλΓῸ ΟΣ 
πἰπι. Τῇ ΟὨΪΥ οτγιτἰςαὶ ςουπίογεαγσιπιθηξ 
δαἀιυςρα 15 ἜΧί ΓΟ ΠΊΟΙΥ ννοακ, [{ 15 ἴῃς πιθῃ- 
ἔἰοη οὗ ΗδζΖαοὶ δῖ ἴῃς ἐπὰ οὔ μὲ νοῦϑο, νν ἰςἢ 
5. με] ἴο 58ῆονν ἴπαΐ ἣθ 5 ποῖ ἴπ6 βυδ)οςξ οὗ 
(ῃς Αγ ογ οἶλιι5θ5. Νόον,, δ. Ηδζδοὶ ἰ5 6 
βυδ)οςῖ οὗὁἩ {πε ἰαϑὲ οἴδυϑε οὗ νϑῦϑε 14, Βς ἰ5 
(Π6 ΟΠΪΥ͂ παΐυταὶ συδ)οςξ οὗἩ [6 τοί εἴδυβα οὗ 
ΟΙΘΘ 15, ἃπά {Π6 τϑουγγοηςθ οὗ ἴῃς νογὰ 
“ΗΔ1286]" ἴῃ [πε ᾿αϑὲ εἶαιϑε οὐ ἔδπαΐϊ νϑγβθ 
ἶθ ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ ΟἹ δοζςουηΐῖ οὗ (ῆε σἤδηρε οὗ 
βυδ)εςῖ νος Παὰ οσσυγτοά ἴῃ τῃ6 αἶδιι56, 
80 {παῖ 6 (Βεπδαάααη ἀϊοὰ." ΤΤΒς οὐες- 
(ἰοη, ἴδαὶ ΕἸΙϑμα 15 {π5 ἱπνοϊνθά ἴῃ (ῃς 
δ} οὗ δανίηρ ϑιιξρεβίοα 1η6 ἀδθά, Πᾶς πὸ 
ΓΟΔΪ ἴογοθ. ΟΥὁ νδ]6. Ηδ286] ννᾶβ ΠῸ πΟΓΟ 
ΟὈ]ρεὰ ἴο πιυγάεσ Βεοημδάδα Ὀδοδιιβο ἃ ργυ- 
ΡΒεῖ δηποιποθά ἴο ᾿ἰπὶ [παῖ ἢ ννουἹάὰ ομθ 
ἀδὺ Ὁς Κίηρ οὗ ὝΕΣ ἴδῃ ᾿δνι ἃ ννὰ5 δὶ σοὰ 
ἴο τηυγάεγ δδὶ Ὀθοδιιδὲ ἀποΐποτ ργορδεῖ 
δηοϊηϊοα κἰπὶ Κίηρ ἴῃ 84111}8 ΤΟΟΙῚ (1 8. χνΐ, 
1513). 

Βοηπιδάδα᾽ 5 ἀεδῖϊ τλὺ Ὀ6 ςοπιρατοὰ ΜΠ 
ἴμαϊ οὗ ἴπ6ὸ Ἀοπιαη Ετηρεγοσ ΤΊθεγυ5, νυ ῃο 
ννᾶ58 5ποίμοσγοά ἢ 15 ρι]]ονν, ἃ5 ἢ6 ἰΔῪ 
ὌΡΟΣ ἃ 5ϊοκ δεά, δοοογάϊηρ ἴο ϑιιοίοῃηϊιιβ, 
(ἡ νιῖ, Τίδετγ. αὶ 78.) 



40 Π1. ΚΙΝΟΘΒ. ΨΠΠ. 

ι6 ΠΤ Αμπά ἴπ τὰς ΒΗ γεᾶγ οὗ 
7ογᾶπι τῃε βοὴ οὔ Αμδῦ Κίπρ οἵ [βγδεὶ, 
7 Βοβῆδρῆδῖ ῥείησ τπμεη Κίηρ οὗ υάδῃ, 

“5 (βου. 4 ἴβῃογαπι ἴῆἢ6 δοὴῇ οὐ εῃοβμαρῆδῖ 
21 4. 

Κίηπρ οὗ [ὐλῃ ᾿θερδη ἴο τείρη. 
17 ΤῊΪΓΥ δηὰ τννο γεαγβ οἷά ννδβ 

[ν. 16---20, 

τῆς Κιπρβ οὗ Ϊεγδοῖὶ, 5 ἀϊά τῇς ἤοιιβ6 
οἵ ΑΠμδῦ : ἰογ τῆς ἀδυρῆτεγ οὗ ΑΒδθ 
ννὰ5 5 νυ : δπὰ ἢ αἰά δν] ἴῃ τῃ6 
βίσῃς οὔ {πε ἴνοκῦ. 

19 Ὑεῖ τῆς ΓΚ νγου]Ἱά ποῖ ἀεβίγου 
]υάλῃ ἔογ [ανὶ 4 8 βεγνδηῖβ 5ΞᾶΚε, 

ἢ πε ἢς Ὀερδη ἴο τγείρῃ ; δπὰ ἢς δὰ5 ἣξ ρτγοπιίδοἀ ἢϊΐπὶ ἴο γίνε Πίπὶ ὃ 38καὶ. ὅς. 
γεϊσηεά εἰσῆς γοαγβ ἴῃ [εγαβαί θη. Αἰνγαν ἃ ἴΠΙρῃς, “ἀπά ἴο 5 σμ]άγεη. ΤΉ. 

20 Ππ ἢἰ8 ἀλγβ Εάοπι τενοϊτοά ζμ οΣ 18 Απὰ δε νναϊκεά ἴῃ τῆς νγὰν οὗ 

16. 1 τ1δὸ 2 γεαγ οΥΓ ὕον αρε ἐδεὲ σοπ οὗ 
“ραό. .. “εξογαν»ι ἐδέ σοπο  Χυεῤοεῥαῤῥα. .. 
ὀέσαη Ἰο γεῖὶσπμ.] Τῆς διδίοΥΥ οὗ ἴπε Κίηράοπι 
οἵ Τυάδῇ ἰ5 Πεγὸ γοϑιπιθα ἔγοπι τ Κ. χχὶ!. ςο: 
δεῖ τηδῖ οὗ [Π6 ἰκιησάομλ οὗἩ 5σγϑϑὶ 511}} ἔΌΓΙΤΙ8 
ἴο ἴῃς επὰ οἵ ςἢ. χ. (ῃ6 τηδλίη παιταῖίνθ. Τῆς 
ῬγΓοδοηΐ ράββϑασο (νΈΓβο5 τό-10} 15 ραγοηίπμεῖϊς, 
8ἃ8 ἰ5 ἴη6 δοοοιπηΐ οὗ [ἐποσθαρδῖ 5 γεϊμη ἴῃ 
ι Κ.. χχὶϊ. (νεέγϑοβ 41-5ο)ὴ. [ἢ «ἢ. 1. 17, 45 ἴῃ 6 
ἴεχι δῖ ργοβοηῖ ϑίδπάβ, ννὰ ἄγε ἴοἹὰ ἴ[ῃδὲ [εμο- 
ταιῃ, ἴη6 δοη οὗ Διδῦ, Ὀσγδη ἴο σοί βη ἴῃ (6 
βοοοηά Ὑϑὰσ οἵ [εἐιογάπὶ ἴῃε 5οηὴ οὗ |6Πο- 
δαρηαῖ, ὙΠοθο ἈΠῸ τοραγὰ Ὀοΐῃ ραϑϑασοβ' 
8ἃ5 5οιπα, βιιρροσς πὶ [Ἐποβῃδρμαῖ ρανς 
15 50η {πὸ τουδὶ {{|6 ἰῃ ἢ]5 ϑιχίθεηϊ ἢ ὙΘΔΓ, 
νν ἢ} ἢς δεἰνδηςες διπὶ ἴο ἃ ΓΟ] Δ5ϑοςίἼΟη ἰῃ 
ἴΠ6 ΟΠΊΡΙΓΕ δε θῇ γοαγα ἰδίεγ, ἴῃ ἢ]5 ᾿νε ηϊγ- 
τηϊγὰ γεασ. ((Ομίραγο ποῖθ οἢ 2 Κ. Ι. 17.) 
Ἴννο γεαγ5 δἰϊτοσννασγάβ, [ἐμβοβδαρηδῖ αἰθά, δηὰ 
Ἰ5Βογαση Ὀοσδπια 5016 Κίης. 

᾿ δεβοσδαρβδα! ὀεῖπο ἐῥέπ ἀϊης οὗ ὕμάα ὁ. ᾿ΤῊΪ5 
8 ἃ ΤηθΔΠηρ ΘΒ τἴῃ6 ἴοχῖ, 45 1 οἰδπέβ, 
ςᾶπηοῖ ῬοβϑιΥ θεᾶσ. ΤΏ ννογάβ γιη--- 1 
180 ΔΙ7Ι͂Κ ἢ Υὸδσ οὗ Φ9}ΟΣδπι, 80 οὗ ΑΔ δ᾽, 
κΚίὶῃ δ οὗὁὨ [91.890], δαπὰ οὗ ΤΖΟΒΟΘΒΑΡδ δῖ, 
κὶπρ οὐ δυὰδῃ," ὙΒΕῪ ἅγὸ ροεσίεςγ ρῥ]αίη δά 
δῖγδι τ ογυναγά, νπβουΐ τ 6 Ἰεαϑὶ ἀπλοὶ ρυγ, 
δηὰ ἄγ σογγοςῖγ τοπάογοα Ὁ τς ΕΧΧ. Α5, 
Ποινονοῦ, {ΠΕΥ σοηίτδαϊςξ 411] ἴῃς οἴου σῆγοπο- 
Ἰοκίοαὶ ποίϊοοβ οὗ [εῃποβδαρμαῖ (τ Κὶ. χχίϊ. 
42, 51:2 ΚΟ ΊΠ ας  Οἢγ. χχ. 31},  ΠΙΟΒ σὶνο 
Ὠἰπὶ ἃ τεῖσῃ οὗ δ ᾿εασῖ ἱννεηῖγ-ἴ γος γοδγβ, ἰΐ 
5 ΘΟΔΓΟΟΙΥ ροβϑίῦϊὶς {πΠαΐ (ΠΟΥ σαπη θὲ ϑοιπά, 
Μοϑῖ ῥγοῦδοιυ ἴπεγὸ 15 8Δη δος ἀθηΐδὶ τορεῖϊ- 
Ὄοη οὗ ἴπ6 ἴῆτεθ ννογάς νὰ ψαῖςἢ τῆς νογϑς 
ἴῃ 186 Ηδοῦτεν ἰοχί οἸο568. 

17. δ γεϊσηεά εἰσῥῥ γεαν»..1] ΤΏς “ εἰρῃϊ 
γοαγβ᾽ οὗ Ἑἤογαπὶ ἀγα σοιυηϊοα ἔγοπὶ ἢ15 4550- 
οἰδίίοη ἴῃ ἴῃ6 ἰππράοπι ἴῃ ἢ 15 δι μογ 5 ἱννθηϊγ- 
{πϊγά γοᾶσ. ὙΒΕῪ ἴειτηίπαῖα ἴῃ [86 ἵνε δὴ 
θα οἱ [ἐπογαπὶ οὗ [5γδεὶ. 

18. Ηε πυαϊξεά ἱπ ἐδ τυαῦ 9 ἐδὲ ἀίποι οὗ 
ΤΠ γαε] Ἡδξτο να πᾶνὸ ἃ πονν ἔδαϊιγε ἰη ἐῃ6 
᾿νσἴοτγυ. ὙΠουρῃ [Ἐποββρῃαὶ πδά τηδάθ 
4|}Π|Δ πος νὴ ΑΠΔΌ, πιαγτιοα ἢἰ5 βοὴ ἴο Αἢ δ 5 
ἀλη ρδίου, δινὶ Ἰοϊπθα ἴῃ ΑΠδθ᾽5 δηὰ ἢϊ5 5οη Β 
δηϊεγργίϑοβ (τ Κ. χχὶϊ. 4, 29; 2 Κ. . 7; 2 
αν. χχ. 35, 36), γεῖ ἢς δὰ ποῖ δἰϊοννεὰ ἢ 15 

ἰππ|ῖοα] Ἰοαηΐπρα ἴο αῇεοῖ ἴπ6 ρυγγ οὗὨ ἢϊΐς 
τῇ. [[{ ννὰ5 οἴδεγν δε νὰ [οῃόογάπι. [ἢ- 

Βιιεποοά ΌΥ δῖ5 πιοῖμεγ, Αἰ μα! αι, (ἢ6 ἀδιρἢ- 
ἴεγ οὔ Αἢδῦ, [παῖ ργίποθ “" νδἱκοὰ ἴῃ [86 τνὰν 
οὗ 186 Κιίημ5 οὗἉ [53γδεὶ : δὲ αἱοννθά, 2., (6 
ἱπίγοάιυοίίοη οὗ τῆς 44] νυ ογϑΐρ ἱπῖο [π:ἀ8. 

δὲ ἀϊά εὐἱ  ἱπ ἐδὲ εἰσῥὲ οΥ τδεὲ Σογά Ατλοπς 
. ἴδε ννογϑὶ οὗ [επογδπι 5 ον] ἀοίηρμβ πιυδῖ δ 
τοσΚοπρϑα ἴδε σγυοὶ πιυγάογ οὗ ἢ]5 οἱχ θγοίπεις 
(2 Ο(γσ. χχὶ. 4), ννῆοπι ἢ6 οἰονν, ποῖ ἔοσ Η]8 
ΟΥ̓ 5ΕςΌΓΙΥ, θυ ἴῃ ογάοσ ἴο οδίδιη τδεὶγ 
ΨΨΘΔΙΤΝ. 

10. 7εῖ ἐδε Σογ ἡ πυομΐά πο ἀεεἰγῸ 7 ωάαῤ.} 
ὙἼΠο παἴιΓα] σοηβοηυεηςς οὗ [οβοιδηγβ ἃροϑ- 
ἴδ ννοιἹά ἢανο Ὀδοη ἴπ6 ἀοοίγυοἴίοη οὗ ἢἰ5 
Βοιυβθ, δηά (Π6 ἴγαηϑέεσ οὗ ἰῃς ἴἴγοπο οὗ [πάλῃ 
ἴο ΔποῖθοΥ ἔπ γ. (ΟΟτήρατγο ἴΠ6 ρα Πἰϑῃτηθηΐϑ 
δὲ ον οὐ τὸ (1 Κι χιν. τοὺ), βδᾶβῆῃα (χυΐ. 2-.4} 
δηᾶ Αδαῦ (ΧΧΙ. 290-22). Βιῖ [6 ῥγοπηϑε5 ἴο 
᾿ανὶὰ (2 5. νἱδ. 12-,6; δ. Ιχχχῖχ' 29-17: 
ἄς.) ργονοηϊοά ἘΠ}}8 γοτηουδὶ οὐ ἴῃς αὐ παβῖγ : 
ἃπὰ 50 [ἘΒογαπὶ ννᾶβ ριΠ|5Π 6 ἴῃ ΟΝΟΣ ννὯΥ5 
--ι. ὈΥ ἴδε γενοὶϊ οὗ Εάοπι; 2. ΌῪ {πε σϑνοῖξ 
οὗ Τιἰῦπαῃ; 3. ΌὈΥ διισσοβϑῦμ! ἰητοδάς οὗ τῆς 
ῬΒΠἰσεϊπὸσ ἂἀπὰ Ατγαῦβ (2 Οτ. χχὶ. τό, 17); 
Δηά 4. Ὁγ ἴα Βογτγίδ!ς πιᾶπποῦ οὗ 815 ἀφδίῃ. 
(δες θεῖονν, ποῖθ οῇ νεῦβε 24.) 

9 ρίυε δὺο αἰφυαγ: α ᾿ἶσδι] Οη [δὲ 
τιοδηηρ ΟὗὨἨ ἴΠ]|5 ρῆγαϑε 566 δῦουθ, ποῖς οὔ 
1 Κι. χι. 36. Τα ὀχργεββίοῃ οσςιγβ 90 ἰῃ Σὲ 
Κ. χν. 4, ἃηά 2 (ἢν. χχὶ. 7. 

ὯΟ. Ϊ1π δὶ, 44}. Ἑάογι γουοἑε4. Ἑάοπι, 
ὙΠΟ ἢ δά Ὀδθη τγεάιυςεὰ ὈΥ ᾿γανὶ ἀ (2 8. υἱῖ 
14}1 Καὶ χί. 15, 16), θυΐ δὰ ΔρρΑγΟΠΕΥ τὸ" 
γο]οά ἔγοπι δοϊοπηοη (1 Κ'. χὶ. 1.4}, ννᾶβ ἀρδίῃ 
βιιδ)οςῖ ἴο [ άδῃ ἴῃ (ἢς τοίη οὐὨ [βποββδρμαῖ, 
85 Δρρέδῦβ ΟΥ 186 παγγαδῖϊνε ἰῃ οἷ. 11}. 8-26. 
ΤΠς Ἑάοπγιοβ δὰ, ποννονοσ, τεϊαϊποά τμοὶγ 
παῖϊνα Κίηρ5 (δ᾽ 4. νεγβθ 9), λπά Ψ Π ποτὰ (86 
βριγῖ οὗὨἨ ἱπάορεπάθπος. Ῥεγῃαρβ [ΠΟΥ ΠΊΔΥῪ 
Βανθ Κποννὴ οἵ ἴΠ6 ἔππιοι5 ργορθου οὗ 158ᾶς 
-- ἢ 584}} οοπὶὲ ἴο ρᾷ55, ιΒεη ἴδοι 5μδὶῖ 
δανο {π6 ἀοτηϊπίοη, ἰδαῖ ἴδοι; 5η41|ῖ Ὀγθακ ἢἰ5 
γοκο ἢ'Ὸπι ΟΥ̓ (ΠΥ πεικ." (Οεη. χχυῖϊ. 40.) 
Αἴ δηγ τγαῖς, ἴΠ6Ὺ πονν σοϑὸ ἴπ βϑνοϊῖ, δπὰ ἔι]- 
ΠΙΙο 4 ἴ6 ργορἢθοΥ, τοπιδιπιπρ ἔγοτη ᾿θῆσδ- 
ἴοπῆ ἃ ϑερᾶγαῖς δηά ἱπάορεπάθπξς ρθορίο. 
(ψεγόπι. χχν. 21; χχυ. 3: ἴῃ, ἅ τὰ; ἄς.) 



ν. 21---26. 

ἔτοπι ὑπάεγ τῃ6 ἢαπά οὗ Τυάλῃ, δηά 
Γλδάς ἃ Κίπρ ονοσῦ τῃεη,βεῖνο8. 

21 80 Ϊογδπὶ νγεηῖ ονεγ ἴο Ζῖτ, 
δηά 4}} τῆς σῃδγίοϊβ νυν τῇ ἢϊπὶ : ἀπά ἣς 
τοβα ὈΥ πίρῆϊ, δηά 5πιοίς τὴς Ἑἀοπητεϑ 
ὮΙ ἢ σοπλραβ86 4 Ὠἰϊπὶ δδοιιῖ, ἀπά τῇς 
σλριδίπβ οὗ τῆε οδατγίοῖβ : ἂπά τῆς 
Ῥεορὶε ἢςά τπῖο τΠεὶγ τεη 8. 

22 ει Εάοπὶ τενοϊτεά ἔγοπὶ πη 6Γ 
τῆς Βαπά οὐ Πμάλῃ ὑπο 1τἢ}5 ἀδΥ. 
ὝΠεη Γι ἰθηδῃ τενοϊτεά δὲ τῇ 6 58ΔΠῚ6 
τίπ16. - 

2323 Απά ἴδε τγεβὲ οἵ τῆς δςῖβ. οὗ 

πω να α ἀπ ουογ ἐῤονμείυ ἢ ΤΟΥ 
νοι ]ὰ παίυγα!ν τῆγονν οΥ̓ἁ {πὸ ξονεγητηειῖ οὗ 
(6 ῥγονίουβ ὑσὶ υαγΥ Κίπρ, ν μῸ με] ἃ ἢ 5 
στον η ἔγοπι ἴπ6 Κιηῷ5 οὐ [υάδΔ, ἀπά εἰοοϑα 
ἴογ τβοπιϑοῖνοβ ἃ πον βουθσοῖρτπ. Κὶπ;β οὗ 
Ἑάοπι, ννΒο ϑεὸπιὶ ἴο ὃε ἱπάορεηάεπί ππομάγο 5, 
816 οἴδη τηεπιοηδὰ ἰῃ τς Αϑϑυγίδη ἰηϑοσὶρ- 
Ὀοη5. 

41. 80 “ογανι αὐεπὶ οὐεΡ ἰο Ζαὶγ ἢ Τα 
Ππὶς “ ΖΑΙΓ "ἢ ἄοεβ ποῖ εἰβοννθῆοσε οσουγ. [ἴἴ 
(25 δεθη τεραγάοα 45 οαιυίνα]επί ἴο Ζοαγ, ἀπά 
ἃραΐίη ἴο δεῖγ. Βιιξ Ζοαῦγ ννᾶ5 ἰῃ ἰῇῆς Μορθίίς 
ΓΑμοΥ τπαπη ἴῃς Εάοτηα σουπίγγ, Ὀεὶπρ δ 
16 ὩΡΡΟΓ οπά οὗ ἴῃς ϑεδά ὅ.4. ὅ86ιγ, ἴῃς 
ἴλπιοιι5 πηοιιπηίδίη οὗ Εάοπι (Οεη. χὶν. 6), 15 
ἔδυ πιοῦς κοὶγ ἴο ὕε ἱπίοπάθὰ. Τῆς Πδπηδ 
οἰ εγθ ΟΠΙΥ ΟΥ̓ τῆς ἰηϊζί4] 8:01].πἰ (566 ποῖβς 
Β αἱ ἴδε επὰ οὗ ἴῃε σπαρῖοτ); δηά, 1 δεῖ γ 
ἀοο5 ποῖ ταν ἴη 16 τεβϑῖὶ οὔ Κίησο, ἴῃ 6 
ΤΕΆΞΟΠ ΠΙΔΥ͂ δὲ [δὲ [6 νυσῖοῦ 45 πὸ οςοδϑίοῃ 
ἴο πηδηῖοη ἰΐ. 

ἐδε ῥεορίε ΜΔ ᾿π|ο ἐδεὶγ ἰεπ..1 [τ 18 ποῖ 
ς ΕἸθαγ οὗ νυ ἢ Ῥοορὶς [15 15 8α! ἃ. 80 

ἃ5 ΜῈ οἂῃ ραΐποτ ἔγομῃη ἴΠ6 ἘΧΙΓγΟ ΠΟῪ 
ζςοηςῖδα δοςοιπὶ οὐ [π6 νυτίϊογ, [ἴ τνοι]Ἱά 
δεοπὶ ἴπῶῖ Το οτγᾶπὶ ἱπτδάσιϊ [ἀϊπλξα ν 1116 
οὐ]οςῖ οὗ ρυϊην ἀοννη τὰς τονοῖτ---ἰἢαῖ πα 
τνὰ5 ἴπογε Ὀγουρὶ ἱπῖο στοδῖ ῥοῦ, [Ὡς ΒἀοπΠῚ- 
[165 Βανίης βιγτγοιιηά θα ἢἰ5 ἸΌγοε --- [δαῖ ἴῃ (818 
δῖγαιί πα πιδήέθ ἃ ἡἰρῃϊ δίίδοκ τροῇ ἴΠ6 δη- 
(ΟΠ ΡΑ55ΙΠ2 ΔΙΤΩΥ͂ δηὰ ἀείεαϊοά 1ἴ--δυῖ τβαῖ, 
ποῖνν δι ηαΐηρ 815 βιισοθβ5, ἢ νγᾶ5 ἑογοε ἴο 
υυἱτάγανν ἔτοπὶ ἴΠ 6 σοι ΠΓΥ, ἀπά ἴο ἰεᾶνε ἴ86 
ὩΔΌνεϑ ἴο ἐπΠ͵ΊΟΥ {πεῖγ ἱπάερεπάσηςεα, 

22. Υεῖ Εάονι γευοίε. 1 τογαῖγ, “ΚΑ πὰ 
Ἑάοπὶ τονοϊεά. Τὸ Ηξεῦγενν ἰ5 τ ὶη 
ςσοπ᾽υποΐϊϊοησ, ἀπά οὔθ νγῇογε ἴπογα 15 ἃ γοδὶ 
ςοηίγαϑί, 0.565 ΤΊΕΓΟΙΥ ἴΠ 6 ΟΥΟΙΠΑΤΥ͂ Ποπηεοςῖϊνα. 

μπίο ἐῤὲὲ ἀ4αγ.})ὺ ΤῊΣ ἱπάοροπάεηςς οὗ [ἢ 6 
Ἑδουλῖῖεβ βεθπὶ ἴο αν ςοπίπυεα {}}} τῃς 
{πιὸ οὗ ἰοῆη Ηγτγοδηι8, ννο οὔσθ ΠΊΟΓΕ 
τεάυςοά [πο πὶ. ( [ὈϑΈΡἈ. ὁ Απῖ. [υἀ..᾽ ΧΙ]. 8, 8 6.) 

ἐδὲπ παν γευο!ε.1 ὙΠῸ οχδοῖ ροϑοπ 
οὗ Εἃἰσπαἢ 15 ἀοιυ δεξι}, δ Ὁ ν 5 σοττΔ η]ν ἴο- 
τυλτ 5 16 ϑουτἢ-τυετεὶ οὗἩἨ  Ῥα]εβίηθ, δὸ ἰμαῖ 

11. ΚΙΝΟ68. ΝΠ. 

7οτᾶπι, ἀπά 811 τῆατ ἣς ἀϊά, αγε {ΠῈῪ 
ποῖ νυγιϊῖεη ἴῃ τῆς ὈοΟΚ οὗ τῆς 
σἤγοη!ο]ε5 οὗ τῆς Κίηρβ οὗ } υάδἢ ἢ 

24 Απά Ϊογᾶπι 5ἰερὲ νη ἢ 18 
ἔλϊμειβ, ἂπὰά νᾶ δυγεὰ νὴ 8 
λιμοῦ ἰῃ τῆς ΤΥ οὗ [αν ἀ : δηά 
ςΑἢλΖιδὴ 5 500 τεϊρηεά ΪῃΠ ἮΙ5 “4 ΟἌγοῦ 

1.1. 

βῖεδί. 
Ὡς 4η τῆς τυνε! ἢ γελγ οὗ [ογαπὶ 

τῆς 8οὴ οὗ Αἢδῦὺ Κίησ οὗ [βγδεὶ αἱά 
ΑΠΒαζίδῃ τ[π6 βοὴ οὗ Πεβογαπὶ Κὶηρ οὗ 
7.άδἢ Βερίπ ἴο τείρη. 

26 ἼΤννο ἀπά τυνεητυ γεᾶγβ οἷά τυας 

1[5 στενοῖς σδηποῖ ννῈ6}} παν δὰ δὴν ἀϊτγοςῖ 
σοπηδείίοῃ νυν (παῖ οὗ Εάοτη. 1ϑ0ἰδηδῃ ἰ5 
τηοητοηδα δοῦν {δε οἰτ|65 οὗ [μάδ]ν τη [οβιυᾶ 
(χν. 42), ἀπά 5 : 5αεϊζπεὰ ἴο ἴδε “Ἰονν ςοιιπῖτγ." 
11 5 ρἰαςεά Ὀεΐννθθη [6 στουρ ςοηίδίηϊη 
1 ΔοΒ 151 δηάὰ ρίοπ οὐ {6 οπθ μη, δη 
(μδῖ ςοηϑιϑίίης οὗ ΕΚγοη δηὰ ποσ ἀδροπέσθηϊ 
ΥΠΠ]αμο8. οὐ ἴπ6 οἵδε, 50 {πὶ ἰἴ8 ἰδ δ 
δοιὰ Ὀς ἔγοπι δῦοιιϊϊ 119 ς΄ ἴο 11: 45. 
115 ὀχδεῖ ἴθ μδ5 ποῖ γεῖ Ὀδεη ἀϊβοοτεγοά, 
1ἰθηδὴ νγᾶ8 οπὲ οὗ ἴπε 1 ον ς 8] ἴοννηϑ ( [ο58. 
ΧΧΙ. 11: τ ΟἿνγ. νἱ. 57). [1 μαὰ δόθη {Π6 
ΓΔΡΙΪΔ] οὗ ἃ 5π|2}}] (ὐαπαδηϊΐδ κἰαΐθο ὑπάθσ ἃ 
δοραγαΐς Κιης δεΐογε 115 σοπαιοδῖ ΌΥ [οβῆυᾷ 
(105}}. χ. 10; Χὶϊ. 1 5), Δ πλᾶῦ ρου ρ5 αἰνναγϑ 
πᾶνε γοϊδι πε ἃ ςοηϑιἀογδῦὶε (δηδδη ἢ ροριι- 
Ἰαϊϊοη. ΟΥ [15 ἰοβδ ΠΊΔΥ ἤᾶνθ Ὀδοη σοπποοῖρά 
ὙΠ ἴῃς αἴἴδοκβ πιδάθ Ὁγ [6 ἈΠ}. 1Πη65 οἡ 
[οδογαπιβ ἰογγ ογε8. (2 ΟἾγ. χχὶ. τό, 17.) 

4. “π4 ογανι «ἰοῥὲ «ὐἱἱ΄ ῥὶς ἡαῤῥονοἢ 
Οη [δε εἰγουπιδίδποος οὗ [6 ἀδδίῃ οὗὨἨ [6δο- 
ΤΆΤΩ, 5086 2 (τ. χΧχὶ. 12-Ἰ0.Ψ 

απο “υὐας δωγίεί «υἷ δ'' ,αἰδεγ.ἢ Ιη 
ΟΠ γοηΐοϊοβ ννὰ σοδὰ παῖ ΠῈ ννὰ5 ποῖ Ὀιγιοαὰ 
ἴῃ ἴῃς 56ρι σῆτες οἵ ἴῃς Κιίηρβ (2 Οἶγ. χχί. 
20). ΡΓΟΌΔΟΪΙ πα νᾶ5 ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ ἱπίειτοά 
ἴδεγο, δίπος Αἢμαζίδῃ, [118 δοη, δηἀ Αἰδδ) δῇ, 
ἢΪ8 νἱᾶάονν, πο ἀρργονυθιὶ ἢϊ8 ΡΟ οΥ, γος 
τηδὶποὰ ἴῃ ρονεσ. Βυῖΐῖ ἢ18 ὈΟΑΥ͂ ΠΙΔΥ ἰιᾶνα 
Ὀεεη γεπιονθα ννῆθη [ομοϊδάδ οἤθοϊοα ἢϊ5 τὸ - 
τοϊυϊίοη (2 Κ. χὶ. 4-16), 80 ἴδαῖ ἢϊ5 ηαί 
Ὀυγί4] ννᾶ8 88 6 δυΐμοσ οὗ (Ὁ γοηϊοϊεβ ἀ6- 
βου δε. 

“δαςκια6 ΤῊ8 ὑγίηος ἰβ κι] θὰ Το ῃοδἢ8Ζ 
ἴῃ 2 (ἢν. Χχὶ. σ7, Όγ ἃ ἰγδηβροβιίίοη οἵ ἴῃ ἵννο 
οἰεπιοπίβ οὗ ἴΠ6 ΠδπΊδ. 

46. Τιυο απήά ἐπυεμῖγ, γεαρ: οἷά αὐα. .1ῥα- 
“ἰαρ Α5 ΑΠδΖίδἢ 5 ἔαῖπεσ, [6 πόογαπι, ννὰ8 
ὈΔΓΟΙ͂Υ 40 «αἵ ἢ]5 ἀφδίἢ (506 νϑῦϑὲ 17), Αμαζίδῇ 
τηυδῖ δᾶγε Ὀδοη ογη ΜΏΘΩ δ ἐλῖμοσ ννᾶ8 
διῖ 18. Υεῖ, δοσοτάϊηρ ἴο ἴῆ6 δυΐμδογ οὔ 
ΟΠ γοη!οἾ65, δε ννὰ5 [6 γομηχόν! οὗ [ἐΠπογαπὶβ 
50η38. (2 ΟἾγ. χχὶ. 17; Χχῃ. 1.) ΤΊ }5 σου 41 }} 
βυγργ βίη ; Ὀυ 1 ἰ8 ρου δῆο, οὐνίηρ (ο 186 ἙΑΓΙΥ͂ 
ἃ56 αἱ ννβῖοι γουῖ 8 ΠΛΑΓΤῪ ἴῃ ἴδε Εαϑῖ. 



11. ΚΙΝΟΞΘ. ΨΠΠΙ. 

ΑΒαζίδαῃ ψῆθη 6 Ὀερᾶπ ἴο τείρῃ ; 
ΔΠΔ ἢδ τεϊρῃθὰ οὔθ υοᾶγ ἴῃ ετγυ- 
δα ]επ. Απα ἢΪβ5 πιοῖμογβ πδπὶς τᾶς 
ΑἸ δῆ, τὴς ἀδυρῆτερ οὗ Οὐητγὶ Κρ 
οἔ Ἰςγδεὶ. 

27 Απά δε νναϊκεά ἴῃ τῆε νγᾶὺ οὗ 
τῆς Βοιβς οὗ ΑΠδΡ, δηά ἀϊὰ εν!] ἴῃ τῆς 
βρης οὔτε ΠΟΚῸ, 85 ἀϊά τῃς ἤουβε οὗ 
ΑΠΌ: ἔογ ἢς τὐας τῇς 58οὴ ἴῃ αν οὗ 

ν. 27--29. 

Ηδλτδεὶ Κίηρ οὗ 
παι διὰ τῆ6 
ΟΥΔΠῚ. 
29 Απά Κίπρ ]ογαπὶ νγοπς δαςΚ ἴο 

δ6 Πεαϊεά 'ἴὴ Ϊ6Ζγεοὶ οὗ τῆς νγομπάς 
ἵν ςἢ τῆε ϑγγίδηβ δὰ ρίνοη ἢἰπὶ αἵ ἢ εν. ΝΑ 
Ἐλπιδῆ, νει ἢ ἔουρῆτ δραϊηδῖ Ηδλ- με, 
2846] Κίηρ οὗ δυγίαἹ. ΑἈπά Αδαζίδῃ ὍΣ 
τῆς 80οη οὗ 7εμόγαπὶ Κίηρ οὗ [υάλῇ ᾿"ρκτάα. 

δ Ϊη ἘΒαπιοῖῇ- 
νι δη8 σνουπάοά 
΄“ 

τῆς δοιιδε οὗ Αδαδ. 
ὃ 4 Απά ες ψεῆῖ νι [ογᾶπῃ 

ἴῃς βθοηὴ οὗ ΑΠαῦ ἴο [πε νγᾶγ ἀρδίηβῖ 

ῥὶς γιοΐῥεγ: παρ αὐας “ἐῥαίαρ Ιὰἴ ἰ5 
ονϊάδηϊ Ὀγ [58 ΠΑπΊΘ, ἃ5 ννῈ}} ἃ5 ὈῪΥ ἴῃοβα οὗ 
εδογαα ἂπά Αμαχίαμ, {παὶ ἴ[ῃ6 Βααϊ-ννοτς 
δ ρΡίης Κἰησθ οὗὨἨ [φγδοὶ ἀϊά ποῖ ΟΡΕΠΙΥ͂ τε- 
ποιησθ ἢ βεγνῖςθ οὗ [εοναῃ. Ατμλ] δῇ 15 
“Π6 {πιὸ ἔοτ [ἐπουδὴ Ὁ ΑΒδ δῇ “ ἴΠ6 ρΡοϑ- 
δοϑβϑίοη οὐ θμονυδὴ;" 6ῃογαιθ, οΥΥ̓ ἰ|ογδιη, 
“ ρχαῖοθα ΌΥ [Θῃονδῃ.» 

ἐδε ἐαμφὐ!γ 97 Ο»ιγι.] “ δοῃ᾽" δηὰ “ἀδιρῇῃ- 
ἴον ἢ ννοῦο πϑεὰ ΕΥ̓͂ ἴῃς [ονν5 οὗ δὴγ ἀδϑοοπάς- 
δΔηῖ5θ. ΟἾγιϑῖ ννῶᾶς. “τὴς βοὴ οὗ [αν Δ} .-- 
᾿ανιὰ “ ἴῃς οοὴ οὗ Αὔγαπαπι" (Μ δῖ. ἱ. 1). ΤῊδ 
ἀν θοΐο γαὸὸ  γῈ “ἴπ6 σμ]άτοη οὗ [5γλ0].᾿ 
ΑὙΒΑΠ Δ ἢ νν85 πὸ ἀουδί [Π6 δοῖιιαὶ ἀαιρῃῖογ οὗ 
ΑΔ, 458 βϑἰαϊδά ἴῃ νϑῦϑὲ 18, ἀπά σοῃβϑθα θην 
ἴῃς σγαπάτάαμφῤίογ οἵ Οτηγὶ. Ηεγ θείης οἰ οά 
“τῆς ἀδιρηῖογ οὐ Οὐγὶ " Ἰτρ 165 τπαΐ 4η ἰάδἃ 
οἵ βρόςϊδὶ γτοδῖποβϑϑβ ννᾶ5 τραγάθα δἃ5 διϊδομίηρ 
ἴο Βἰπι, 50 ἴπδὶ ἢ]5 πᾶπιο ργονδι θὰ ονοῦ τιαῖ 
οὗ Αμιαῦ. [παϊοδίίοπβ οὗ 1815 "4641 ργϑαΐῃοβϑ 
ἅτε ἔουπά ἴῃ ἴῃς Αβϑυτίδῃ ᾿πϑογρ]Οἢ8, νυ ΠΟ ΓΟ 
{Π6 ΘΑΓΙΥ ΠΔΠῚΘ ογ ϑαπηδσία 5 Βοῖ ῃ- Οὐτὶ, δοὰ 
Ὑν Πογα ονθη ἴθδι μᾶ5 (6 ἘΠ|Ὸ οὗ “τΒ6 δοὴ οὗ 
ἐν (Ἢ Αποίθφηξ Μοῃδσγολῖοβ, τοὶ. 11, Ῥ. 
165. 

Ὡ7. Ηε «υαἱζεά ἱπ “δὲ τὐαγ ΟἹ δε δοισε οὗ 
“1ῤαὁ.}] 8δ6ὲ αὔονβ, νϑῖβο 18. Αδμδσίδίι ννᾶ5 
σΟΠΊΡΙοἴοΙΥ υπάογ {Π6 Ἰηβυοηςς οὗὨ 8 ποῖ Βοῦ 
(1 Οἢγ. χχῇ 3), δηὰ ἢεσ τεϊδιϊνοβ (ἰδ. 
γΕΓ56 4). 

28. Π πυεηὶ ωὐἱὴῷὸΤ ὕογανι δὲ ᾿ὸπ οὗ 
“ῤῥαὸ 1ο ἐδε αυὐαν'᾿ ασαϊπεὶ Ἡσπαεί ἢ ΑἸ αζίδῃ 
[οἸ]οννεὰ ἴπ ἴΠ15 ἴπ6 Ὄχδηῖρὶα οὐ ἢ15 ργαπά- 
ἔλῖποῦ [Ὁμοβῃαρμαῖ, πο παὰ πιδάς [6 
ΔΙ ]ΠΙαποο, δπὰ πδα δοςοτηρδηϊθα ἴῃ {ΠΕΣ ν 8 Γ5 
τὐκό τὰ κοι (1 Κ. χχιὶ. 29) ἀπά Ϊογαπὶ (2 Κ. 
11}, 9). 

:π| Ἑαν»ιοϊδησιεαά. ΤὨΒ ννὰγ οὗ [6 ἵννο 
Κρ δραϊπϑοί ΗδΖδοὶ 9εθπὶ|8 ἴο δᾶνθ Ὀθθη 
ΔΠ ἀρρτοβϑῖνα οὔθ, ἀπά ἴο δᾶνὸ δὰ ἔοσ 115 
οὐ͵οςῖ [Π6 τϑσουεγυ οὗ Ἀδπιοῖ ἢ ]]οδά, νυ ἢἰςἢ 
ΑἸδΔΌ δπὰ Ἂποβῃαρηδῖ δὰ νδηἱν δἰϊοπιρί 
ἔουγίοοη Ὑδᾶγθ δδγοσ. (1 Κ.. χχὶ!. 3-16.) 
7ογαπὶ ῥγοῦδοΥ ἐμουσῆς δαῖ ἴπς δοσοϑϑίοη 
οὗ ἃ πὲνν πὰ υὑδυγρίηρ, ΠΊΟΠΑΓΟΒ Ὀγεβδεηϊθα ἃ 

ὑγοηῖ ἄοννη ἴο 8εεὲ ογαῖὴ ἴῃς 80ῃ 
οὗ Αἢδὰρ 'π [εζίεεὶ, θεσαυθς ἢς ννᾶβ 
ἴφςΚ. 

ἕανυουταῦ]α Ορροσ ΠΥ ἔῸΓ ἃ τόπον] οὗ [ἢ 6 
ννΑγ. (ξες ποῖς οἡ οἷ. 1. 1.) [ἴ τπιᾶν αἶἰδὸ ἤδυθ 
Ὠαρρεποῦ (μαῖ ΗδΔ2Δ6] ννᾶ5 οη δσος αἵ {Π6 [1π|6 
ὍΡΟΙ ἢ5 ΠουΓΠ ΘΓ ἔγοητοΥ ἢ το ρο  ππρ ἐπὸ 
οὗ ἴῆοβο ᾿Αβϑυσίδῃ αἴας 5 ΠΟ ἢ δι ἐπὶ Ὁν 1Π|6 
Ἰηβογριοηβ ἴο μανὸ ἔΠὸπ τ ροη ἢϊπὶ ῃ ΟῸΚ 
βιισσοβϑίοη αἰγὶ πς Π15 ΘΆΓΠ ΠΟΥ γοᾶγα. (ἡ Δποϊοηξ 
Μοπάγοβῖοβ, νο]. 1. Ρ. 164.) Αἴ δῃγ σαῖς, ἴῃ 6 
ΔΓ ΔρρΟαγ5 ἴο ἤανὸ Ὀύοὴ ϑδςοοβδί!. ΒΔ- 
τοί ἢ -ρ!] δὰ ννὰ5. σοςονογοά ( [οϑορῃ., “ Απῖ, 
10 χ. 6, 8 τς 2 Κ'. ἴχ. 14). δηὰᾷ τοπίδιποα 
ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ {Ποποοίογι ἴῃ {πὸ μαπα5 οὗ ἴδε [5γδε]- 
1165. 

δὲ ϑυγίαπε πυομπάφ ογα»ἢ ΑἈσςσοογάς- 
ἰπσ ἴο [οϑερίνυ5, [ογαπὶ ννα5 δἴγυςκ ὉΥ δὴ 
ἌΥτονν ἴῃ ἴδ οουγοὸ ΟὔΠ6 οἴθεο, δι τοπιαϊποὰ 
{Π1 τὰς ῥίαςθ ννᾶ5 ίακεη. ΗἜ ἴδόη νΠάγονν 
ἴο [6ζγοεὶ, Ἰοανὶηρ 5 ΔΓΓῚΥ͂ υηογ [ἐλ ΝΠ 
1ῃ6 νν8}}5 οὗ ἴῃ ἴοννῃ. 

290. 7π εχγεοί  Τδζγεοὶ, ἴΠ6 σΟΙΠΙΥ͂ 
Ῥαϊᾶςα οὗ Αμαὺ (1 Κι. χυη. 45: χΧὶ. 1}, νν85 5{1]] 
(ἰἴ ἀρρθᾶγβ) πιδιπίδι πο ὰ ὈΥ ἢ 15 9οὴ 45 ἴῃ γουδὶ 
Τταϑίἄθηςθ. 

ἐδε πυοιπά.ἢ [τ ψου]ὰ 5βοοπὶ ὈΥ [ἢ Ϊ5 εχ- 
Ργεϑϑίοη 1παΐ ἰογδπι τισὶ πᾶνο γοςεϊνεα τηοΓΟ 
{Πδη ἴῃ 5'πιρ|6΄ βίσοκε οὗ δὴ ἄγον ψυ δὶ ο ἢ 
]οβορδυβ πιεητοηβ. 

αἱ Κα»"αρ ἘἈδπιδῆ, ἘἈδπιαίῃ, Ἀδτηοῖβ, 
δηά Ἀοιλεῖδ ἅγὸ αι εγοηΐ ἔογπι5 οὗἁ {Π|6 δα Πι6 
Ὠδπλθ. ὙΠ ννοσγὰ πλθδῃβ 5 ΓΊΡΙΥ “ἢ μἢ" ΟΥ̓ 
“ οοναῖο, [Ιῃ ἴῃ6 ννοτά Κδιποῖῃ- ]οδὰ, 
Ἐδδἢ οὐ Ἀδπιοῖῃ 5 δἰοπθ ἴδς ἴγιϊθ ὩΔΙΊ6. 
“Ἐ δυο ΟἹ θδα ἢ πιοδη5 “Ε διλοῖῃ ἰη ΟἸ]οδὰ 
--ἰῇς Βαπιοῖδβ. οὗ [6 ἴτγδπϑ- [ογέδηις σα- 
Εἰοη, ΙΓ 5. ἀἰσιηρι 5ηοα Ὁγ ἴδ δι ΠΧ 
ΠῚ (Π6 ΠΊΔΗΥ ΟἴΠΟΓ Ἀδιημδῃβ8 οὗ {86 ΗΟΪΥ 

ηα, 

“δακίαῤ «υεηὲ ἀοτυη ἐο «εε ὕογα»ι.} ΑΒαξδῃ 
Πιδὰ ργοῦδοὶν τεπιαϊηθα δἵ Ἀδπιοίὴ αἵ τη {|πλῸ 
οὗ ]ογαπὶβ ἀεραγσίυγο ΑΥΤΟΥ ἃ νι ἢ 116 Β6 “ ννοηΐ 
ἄοννῃ " ἔγτοπι [δῖ οἰοναῖοά ροβιτοη δηὰ οσοβοοὰ 
(ἢ6 να]ον οὗ ἰδ [ογάδη ἴο ἴπ6 ἴονν βτουπὰ 
Ὑνῆοτο Ιθγοεὶ ἰαΥ, ἴο νυἱϑὶῖ ἢῚ5. δι κ τΠ6]6. 
ΤῊΪ5 ἰεά ἴο δἰ5 οννῃ ἀοκίγιςτίοη, (2 ΟἾγ, χχίὶϊ, 
7.) 

τυσωμ κα. 



Υ. 1---. 11. ΚΙΝΟΞΒ. Ν!111. ΙΧ. 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΘ οἢ νοῖϑθος τὸ δηά 21. 

ΝΟΤΕῈ Α Οοἡ νεῦβθ το. “Οὐ 54γΥ υὑπῖο δἰπ|, 
ΤὨοιι πιᾶγοϑῖ ΠΟΣΊ ΔΙ ΠΥ τεσονογ." 

Το Κεεδ τολάϊηρ 15 ΠΡ ΠῚ ππ εξ ὍΝ.-- 
οβ Αγ -- Ὑ Ποὺ 5841: οογίδι ΠΥ ποῖ ἰἷνς "---ἴπα 
Κερὶ ---- ΤΠ. ΠῚ Ὁ) ἼΘΙ ΘΑ ἴο Μίπι--- 
ΤΒοι 5}4]} ςογίδίη]υ ᾿ἰνθ. ΤΡ «ἢίοῦ στο δὶ 
δτοιηάδβ ἔοσγ ὑγοίογσγιηρ ἴῃς Κεγὶ ἂγὸ ἴδ 10]- 

Ἰοννίπᾳ---. ΝὉ 85 ΝΟΡῪ ΤΆΓΟΥ υϑοὰ Βείογε [δ ς 
ἰηπηϊνε δϑβοϊῖο ; 2. [ἢ6 ργοποιῃ 5 ννδηϊοὰ 
αἴοῦτ ἽΝ: 3. ἡ τὸ νυ τοῦ δι] ει: “ὙΒοΣ 
δῇδι᾽ σευ Δί ΠΥ ἠοῖ τεσονοσ,᾿ Β6 ψου]άὰ δᾶνς 

55ρηοα ἴπ6 ποχί οἶδυβϑ 485 ἃ γεαιοῦ, δηΐ 
τνουϊὰ ἢν Υτῖθη "ΔΝ Δ 55--: ῶν 86 1, οτὰ 
δαί! βϑῇοννῃ τηο δηά ἠοῖ "212 )---- γε τὴς 
1 οτὰ Παῖἢ βἤονγῃ πῆρ." 

ΝΟΤῈ Β οῃ νεῦϑε 21. “Ϊογαπὶ ψεηΐ οὐδ ἴο 
Ζαϊτ." 

74ἱγ ἰβ ἰη Ηθῦγονν ὍΝ, νὨ 116 θεῖν ἰ5 νυ. 
ΤΠς βοιιπά5 οὗ «ἱπ δηα “τι αδ! τὸ ΝΕΓῪ τηυςῇ 
ΑΠΚο, δηὰ ἴῃ ἀἰβογοηῖ ϑοπλς ἀϊαϊεςῖα. οἴθΏ 
ΤΟΡίΔςΘ οὔθ δῃοΐμοσ. Ὅῆιι5 ϑαιηδλγία (γϑϑ) 
15 ἴὴ Αϑϑυστίδη Τιαριηιαγίη. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΙΧ. 

Ελελα φοπαείλ α γοιρρ ῥγοῤλεΐ τοί δ ἐμοέγμζο 

7εβοβθμαρῆδῖς τῆς 5οη οὗ Νιπλβἢϊ, πὰ 
θο ἴῃ, Δπηὰ πιᾶίζε ἢϊπὶ ἅγΓῖ86 ὉΡ ἔτοπὶ 
Δπλοηρ᾽ ἢϊ5 Ὀγεΐῆγθη, δηά σαγγΥ Πἰπὶ ἴο 
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ἐΐοης ἴ9 αἀμποῖρέ εήμ αὐ Δανποίλ-ριαα, 4 
724 φγοῤἧεί λαυίησ απ ἀς πισόσασέ ἤεείλ. 
1 λμ, δείισ πιαάς ξὶπρ ὃν ἐἦέ οοὐαάϊονς, 
ἀ  ίλ γογανι ἐπὶ ἀφ πείά ο Λίαδοίά. 27 411α- 
Ιαἀ ἐς σἰαίμ α΄ Οσπν, αμαὶ ὀπγ κα αὐ )εγσαίξηε. 
20 Ῥγομαὶ δξεῤοί ὃς ἑἀγσιυρ ασιυρ ομέ οὕ ὦ 

ΤΙ . ι Ηεῦ. Δ ἼΠΠΟΙ σΠαΠΊδΟΥ ΔΙ ΩΕΒΒ 
4 ΤΏδη ἤτακε τῃε Ὀοχ οὗἉ οἱϊ, Δ « οἰαμε 

Ρουγ 1 οὐ ἢῖβ ἢεδά, δηά 88γ, ΤΉ υβ «Ὁ Κία 
βδῖτῃ τῆς Γοκ, 1 να δηοϊπῖθά τῆς 19: 16- 

τοίπώστο, αμα ἐαίέπ ὧν ἄορς. 

ΝῺ ΕἸιβῆα τῆε ργορῃεῖ ςδ᾽]δά 
οης οὗ τῆε «οδι]άγεη οὗ τῆς 

Ρτορδεῖβ, δηά 5α]ὰ υπἴο δΐπι, (ἰγά ὰρ 
τῆγ ἰοίῃ8, δπὰ ἴδκε {ἢ 5 θοχ οὗ ο1] ἴῃ 
τὰϊης απ, ἀπά ρὸ ἴο Ἀδιμλοιἢ-ρ!]εδά : 

2 Απὰ νῆεη ποῖ σοπγεβῖ ΤΠ ΠΕΣ, 
Ιοοκ οὐδ {πεῖς Ϊ|εῆὰ τῆς 8οὴ οὗ 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1. Ομ’ οΓΚ᾽ 1δὲ εῤάγεη 9 “δε 
»γοῤῥει..}ὺ 1 ἰτογα ν, “ οπς οὗ (ἢς βοπδ οὗ 16 
Ῥιορῆεῖβ." οἡ (6 βϑοὴ58 οὗ ἴδε ργορβεῖϑ, 
866 ποΐθο οὐ Ἱ Κ. χχ, 35. 

Οἱνά μΡ ἐδγ ἰοὶπ..1] Ὑπαῖ 15, “ ΡΙσραγα 18 γ- 
561} ογ ἃ Ἰου γε Υ." 

δοχ. Ἀδίθποῦ "Δ δοκ, οὐ “στνἱδὶ," ἃ5 ΠῚ 8, 
ΧΙ. ΟἹ] δηὰ οἰπίπιθηξς ννθγῈ σοιηπΊΟη]Υ Κορὶ 
'π οροη-πηουϊηοα ἰᾶΓβ, ναϑθ5, ΟΥ Ὀοῖτ]65 πιδθ 
οὗ ρἶΔλ55, διδδαβῖοσ, οὐ δϑαγῖἤθηννασθ ΜδῃΥ 
50 ἢ νΈ556}5 πᾶνς Ὀθθη ἰοιπά δοῖι ἴῃ Εργρὶ 
δη ἴῃ Α5ΞΥΥΊΔ. 

97 οἱ 1, ογΑ γ, “ΟΖ 186 οἱ] -- .4. οὗ 
[με ΠΟΙΥ οἱἱ (τὸ ἅγιον ἔλαιον, [΄᾿56Ρ}.),, Ο]] 
ςοπιροιυμπάεα δΑἴἴ6Γ ἰἧς Γοςοὶρί ρίνθη ἰη ἔχοάι8 
(Χχχ. 233-25). 

Ὡ. ἢδεν ἰδοὺ ον ἐδίέδεγ ἢ Ἐαῖδποτ, 
ἤθη ποι παϑῖ θη τοΤοὰ ΒΘΓΘ; ἐ. δ. ᾿ν δῇ 
ἄδου πιαϑσὶ βοῆς ἰηΐο ἴδ ἴοιννη. 

30 “π.1 1.6.“ δηῖοῦ ἢϊ5. αιλτίοτς." ΤῊΘ 
ΒΆΠῚΘ γ ΤῸ 15 υϑοὰ Ὀοἢ Πογα δηὰ δῖ ἴπῸ δ6- 
εἰππίηρ οὗῆς νϑγβθ, θυῖ ἴῃ ἴῃ ἢἤτγβε ρας 
ἢ χοΐσσοπος ἴο {πὸ τον, δηὰ ἴῃ ἴπ6 βοςοηά 
ἴο 186 ουδὲ μογα [ΘΒ ννα8. 

Κίηρ ονεῦ ἰβγδεὶ. ὙΠεη ορεη τῇς 
ἄοοτ, δηἀ ἢεε, δηἀ τἌγγυ ποῖ. 

4 ἴϑο {πε γοιηρ πιᾶῃ. φύεη ἴῃς 
γομηᾷ τλᾶὴ ἴῃς ριίόορῆεῖ, ψψεηΐῖ ἴο 
Διο ἢ- !]6λ4. 
ς Απά ψῆβθῃ ἢδ οδπιε, δεΠο]ά, τῆς 

ςαρίαίη8 οὐὗὁἨ Ὼἴδ6 Ποβῖ τὐέγέ 5ἰζτηρ ; 
ΔΠᾺ ἢ 8414, 1 ἢᾶνε δῃ εγγὰπά ἴο ἴῃ 66, 

δὲ ὀνείῥγεπ} ει 5. “Ὀγοίγθη "ἢ ἅτο ἢἰς 
ΠΟΠΊΡΑΠΙΟΠ5, ἢ15 ὀγολῥεῦ ΟΒςοσβ. 866 νϑῦϑθοϑ 
5 ΔΠΑ 1Ι. 

απ ἱπποῦ ερα»ιδεγ.] 1 ἸΕΓΑΙ Κ 4 σΠδΙΒοΣ 
νη ἃ ΤἙΠΑΙΊΒΟΓ," ἃ5 ἰῃ 1 ΚΝ. Χχ. 230, ἀπά 
ΧΧΙΙ, 25. Ηρτγε ἴῃς πιοδηὶπρ σδῃ ΟἿ]Υ δὲ ἃ 
“ ργνδῖς, ηοΐ ἃ “ βοςγοῖ,᾽" σῃδιηθοτ, 

3. “4π4 “αγ.). ὌΤΠΘ νυ ἴογ μᾶ5 ἢοΐ ρίνϑῃ 18 
Πεγα {86 ννμοὶς οὗἁὨ Ε]158:}8᾽ 5 πλθβϑᾶσθ, δι ΟΗΪΥ 
(ἢ τηοβὲ 6ϑϑοπί! 4] ροσίίοη οἵ 1ϊ. 11 15 ἢἷ5 δι 
ἴο ἀνοϊεἱ περ θ55 τοροιοηβ. Εοσ τὰ {8} 
ΤΘΘσαρΘ, 566 γΟΓ565 6-10. 

“λὲν ἀπά 1αγγ7 πο Τῆς ργοῦδαδῖθ οὐ͵οςϊ 
οὗ ἴπεϑε ἀϊγεοϊοῃβ ννὰ5 (85 Τ βθηΐιι5 οῦϑογνο5) 
ἂἃῖ οὔςς ἴο ῥγονοηΐ αιιϑιοηίηρ, δηὰ ἴο σϑηςοσ 
ἴΠε ννῆοϊςα τὨϊης πλογὸ βιγ κίην. 

4. Τὲ γοιδῷ ὑπᾶπ, ουὲπ δὲ γομηῦ γᾶν 
ἐδε ῥγοῤῥδὲε)] ὌὍὈὲε στεροϊοη οὗ ἴῃς τνογτὰ 
ῥαη- πα ΩΓ ὮΘΥΘ 5 ἀουθί]. ΤΊ 1,ΧΧ. δηά 
ἴπε γτίας ἘΥΓΔηβίδῖοσῦ βθεῖη ἴο ἤαν μδὰ ἐξ 
ΟΠςΘ ΟΠΪΥ. ᾿ 

5. ΤΡε εαρί αὶ! ΟΥΓ 1. δου] ΤῊΣ οἢϊοῦ 
οἱ ς675---[ῃς ρΘηΘΓΔΙ5 ---ννογὸ 8556] εα ἰορο- 
{πὲ ἰη ]ευβ υλτίοῦβ, ἃ5 ΕΒ ϊσμὰ Βδὰ ρτοὸ"- 



1. ΚΙΝΟΞΒ. ΙΧ. 

Ο ο«αρταϊπη. Απά 7εῆυ 5κεἰά4, πιο 
ὙΏΙΟἢ οὗ ἃ}} υκ᾽ Απά πε 5.14, Τὸ 
ἴῃεε, Ο ςδριδίη. 

6 Απά ἢε δἴοβο δαπὰά ψεηῖ ἱπἴο 
τἢε πουβε ; δηά ἢε ροιτγεά τΠδ οἷ] οἡ 
ἢ]5 Πεδά, δηὰά αἰά υὔο ἢϊπὶ, ΤΏ ιι5 
βδἢ τῆε ΓΚ (ὐοά οὗ ἴϑγδεὶ, 1 πᾶνε 
.ἃποϊητοά τῆεε Κιίπρ ονοῦ ἴῃς ρβορὶε 

[ν. 6--ττ. 

ΑΠΌ Πίπι {παῖ ῥ ββεῖῃ δραίηϑδὲ τῆς 
νν Δ], δὰ πὶ τῆλ ἰ8 βΒῃυϊ τρ πα ἰεξξ 
ἴῃ [βγδεὶ : 

9 Απά 1 ν}} πιᾶκε τῆς ἤομδε οὗ 
ΑΒδὺ {κε τῆε ἤουδε οἔὗἉ “ Τεγοδοδπὶ ᾧ " Κἰς 
τῆς δοη οὗ Νεβδδῖ, δπά {κε τῆς ἤουδβε 53:-. 2. 
οὗ ὁ Βδδβῃδ τε βοῃ οὗ Αι) : ΕΙΣ 

Ιο Απα τῆς ἀορβ 5}4]] εαΐ [εΖεδεὶ 

4: Κίη, 
21. 15. 

“Χὺ Κίπ. 
14. το. ἃ 
21. 2]. 

οὔ τῆε ΙοκΡ, ευδη ονεσ [ςγδεὶ]. 
7 Απά του 5}Α]ῖ 5πιῖθ τὴ6 ἤοιιβε 

οὗ Αμαῦ τῆν πηλβίῖεγ, τῆδξ 1 ᾿πιΔΥ 
ἄνθηρα ἴῃ6 οἱοοά οὗ ΠΊΥ β5εγνδηῖβ ἴῃς 
Ρτορῃεῖβ, δηά τὰς δοοά οὐ 4] τῆς 
βεγνδηῖβ οἵ τῆς [οκ, “Αἴ τῆς μαπά οὗ 
]εΖεῦε!. 

8 Εὸγ τῆς ΨῃοΪε Βουβδε οὗ ΑΠδὸ 
54] ρεγιβῃ : δηά 571 νν}} σις ΟἹ ἔτοπὶ 

Ρ᾿οϑιοα (Πδῖ ΠΟΥ νοι] ὃς {πε 2), ᾿νΏδη 
(86 γουης τῆλ ἐπίεγοά. χοῦν Γεθ ννᾶ5 
Πο ἴῃ ἃ σοιης!] οὗἩ ννασ. Το ρίας οὗ 8ἃ5- 
ΒΟΙΠΟΙΥ 566 πὶ5 ἴο ἢᾶνα δοθη ἴπΠ6 ὑτεδῖ σοιυΓῖ, 
Ηεηςθσ, ἴπ 6 ποχί νϑῦβθ, ννὸ ἤθασ ἴπδὲ [ϑἢι, 
οἡ δεῖηρ το] τδαῖ {πὸ τηόϑϑᾶρο ννὰβ ἴο ἢ]ΠΊ, 
ΤΟ56 ὉΡ πᾶ “ ννοηῖ ἰηἴο ἴῃ ἤοι56 "---οηἴοτγεα, 
1μαῖ 15, οης οὗἉ ἴῃς τοοπὴθ οροπίης ἱπΐο ἴῃς 
σου. 

7. ΤΡὲ ῥίοοά ο »1ν τεγυαπὶ: ἐδε ῥγοῤῥε.. 
(ὐοπιραγε ᾿ Κὶ. χυπ. 4. 

ἐδε ὀίοοά ο77 αἱ! δε “εἰσυαπίς οΥΓ ἐδ Τον ἢ 
λο ΤᾺ μαῖποῦ ἤτοπὶ {{|58 ραβϑᾶσο [Ἃπαΐ 
Ὀεδιο5 106 πλιγάοῦ οὗ 1ῃῆ6 ργορῆοῖθ ἴῃεγς 
Βαά Ὀδοὴ ρϑηθγαὶ ρογβοουτοηβ οὗ [ῃ6 ννοῦ- 
ΒῃρΡΡεῖ5 οὗ [ϑῃονδῆ δὶ [621606]᾽5 ἰπϑι σαί !οῃ 
---Ρογβθοιοη5 ἸνἢΙς ἢ ἄγὸ ποῖ τεοογάρα ἰῃ 
τς ἀἰγεςῖ παγγαῖῖνο ὍΤὨδ 8]}ἰϑίοη σδηποῖ θ6 
(ο ἴΠ6 5:ηγ]ς οᾶϑε οὗ Νῦθοῖῃ. 

8. 7 «υἱὲ ἐμ! Οὗ ονι “δα ῥί»ι, 6. 866 
ποΐθ οἡ ἵ Κ. χίν. το. 

9. ιζε 1δὲ ῥοισε 977 ὕεγοῤοα»νἢ (ΟΟτραγο 
1: Καὶ. χν. 209, 30. 

ἐᾷς ἐδε ῥοισε οὶ Βααιῥα. Οοπίρατο τ Κ. 
ΧΥΪ, 11. : 

10. “4πά4 δὲ ἄοσ' «ῥαϊ εαἰ ὕεκεδο ἢ ΤῊς 
ἔαϊς οὗ [εχεῦο] δὰ θδεη ργορμεϑιοὰ Ὁγ ΕἸ] δ ἢ. 
(1 Κὶ. χχὶ. 232; 2 Κὶ. ἰχ. γ6, 7.) [5 δηποιιηςὸ- 
Τηθηΐ ἃ5 ᾿πητηϊποηΐ ἔοστηβ ἃ ὑνΟγΓὮΥ οἰ πηᾶχ ἴο 
[815 ρταηὰ ργορἤῆδου οὗ ΕἸ15 295. Ηδεγϑ ννᾶβ 
τῆς Τποῦ συ, Ετγοπι ἤῸσ δὰ ςοπὶὸ [Π6 
τΐο]ο οὗ [πα τοΥτ δ ]6 5ἰη νν πο ἢ Πδά πονν οὐϑῦ- 
δῃδαάοινοα δοΙἢ Κιηράοπια. 516 νγᾶ9 ἴῃ “[ῸΠ58 
εἴ οτγρο πλ8]1}. Δ μδῖ πιοτὸ δί(ης, {ποη, τπδΐ 
ποῖν ἤθη 6 6Υ1] ννᾶ5 σοϊὴς ἴο ἃ πεδή, δπὰ 
ἀϊνπο νυταῖῃ ννὰ5 δρουΐ ἴο Ὀιυγτοῖ ἕογῖ" δηὰ 
ΒινΘῸΡ ΛΔ πε ἐπίγε ἱπιρίουβ Ὀγοοά, 5Π6 
δῃου !ά θὲ ΞεἸοςϊοα ἔογ ἃ ριυπιδῆτηθηΐϊ οὗ οἐχίγα- 

ἴῃ τῆς ρογίίοῃ οἵ εζγεεὶ, δπὰ ἐλεέγε 
«μα δὲ ποπὲ ἴο Ὀυγν λθγ. Απά δε 
ορεηαά τῆς ἀοοτ, δηά ἢςά. 

ι1 {ἼΠεη [εἴτι σαπλε ἑοστῇ το της 
βεγνδηῖβ οὗ ἢ]5 ἰογά : διά ομέ 588] 
ἀπο Πἰπ|, 7. 811 ννε]] ἢ νυβεγοίογε οδπὶα 
115 πιδά ἡείζοιυ το ἴῃεε ἡ Απά ἢε 5414 
ππίο τῆ6πὶ, Ὑε Κηονν ἴπ6 πιδῃ, δηά 
ἢ]5 ἐοθιπἸδπιοβειση, 

ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ Ποττοτ---ἃ ΡιΠΙϑῃπιοπί νυν ἰ ἢ ψνοιυ]ὰ 
ΠΟΡΟΥ ὕκὲ ἐοτγροίζοη--νῃ!ς ἢ, ἴῃ [νυ ]5ἢ ΟΥ̓65, 
νὰ5 ἴΠ6 τηοϑβῖ ἴουτιῦ 6 τπδῖ οουϊὰ ὑεΐ}} ἢιϊ:- 
ΤΩΔΉΪΥ ἢ 

ἐπ 1δὲ ῥρογίίοη οΥ᾽ ϑεχγεεί ] ὝΒεγε πιοϑὲ 
ΠΕγ ννου]Ἱὰ 56 ϑυθογ--ταῖ [62Γ66]--τῆς βοθηθ 
οὗ ποὺ ἰἀο]αῖγιοϑ ---ποσο, ΠΟΘ 58ῃ6 ἢδά κεῖ 
ἋΡ ΠΕΙ ἴοπηρὶς δηὰ ΠΟΥ ρτονο --- βαάὰ πηδὶη- 
[Δ΄η6α ΠΕΣ 4οο Ῥγορῃοῖβ δά ἢοῚ ῥγίοϑίϑ --- δὰ 
Κγοαϊεηθα ΕἸ) αἰ νὰ ἀοοιγυςίοη (τ Κ.. χίχ. 
2) --ηά, ἀθονὸ δἱϊ, μδὰ Ξε γγοα ἃρ ΠῸῚ ἰογὰ ἴο 
σουηπλ πη ΓάΘυ (ΧΧΙ. 7.15). Τῆς “ ρογίοη" 
ΟΥ̓ “ ΠοΙα " οὗ [6ΖΓοε], 7 ποῖ ὀχϑοῖγ Ἰάἀςπίῖοδὶ 
ἢ 186 νἱπεγαγά οὗ Νδοῖϊι, ννᾶ5 δ ἀηγ σαῖς 
ἃ ἰτᾶςῖ σἸοΚΕἸγ δα]οϊηίϊηρ ὕροη 11. (8566 ποῖδ 
οη 1 Κ. χχὶ. 1.) 

απαά δὲ ορεπεά δε ἄοον σπά 3ε4.1 866 αὔονς, 
γΈΓβ6 3. ΕΠΙ5Π4᾽5 ΠηΘΘΘΘΏΖΕΓ 5[ΓΙΓΠΥ οὈογεά 
411 Π15 ᾿ἸπΠ] απο] Οη8. ' 

11. ΤΡὸ “εγυαπ φΓ δὲ: ἰογ4.}] ὙΠῸ “ οδρ- 
(415 οὗ γεῖϑε 5, “"βδοσυδηῖβ, {|κ δι πιβοὶῇ, 
οὗ [ογαπὶ. 

1 αἱ] «υεἰ 3] 
ἃ5 ἴῃ νΟΙΘ65 17, 18, 19, Δηά 22. 
2 Κι ἵν. 26. 

ἐδὶν νιαά ᾿ιἐϊοαυἢ ΤΤοο τις ἢ ἔογοθ 566 8 
ἴο 6 αἰϊγθυῖϊεά ἴο {Π1|8 Ἔχργοβϑίοη, ννῆθῃ 
ἴϊ 5 τοραγάθα οἴ ποῦ 85 ργουίϊηρ τπὰαῖ τῆς 
Ἡδφοῦτονν ρσγορμεῖβ ἀο]νογοά τοὶ ογᾶς 65. υἢ- 
ἄογ {π6 ἰηβπσδηςς οὗ δῃ δοϑίδις ἔγοηζΥ (Η ἐπ - 
Β[ ΘΠ ὈΟΓΡ), ΟΥ 45 1Πυδίγαϊης τ 6 τοδάϊηθϑς οὗ 
ννοσ ἀν ποθ ἴο ἴαχ δὴ θλγηθϑὲ Ὀθ] ον ῦ τὰ 
Θητἢιιϑαϑπὶ δηά [Δηαιςῖϑπι (Κ ει). Τὸ τᾶ" 
(Δῖη5 ἀο ποῖ Ἰθδῃ ἴο δὰὼῪ ἴπαϊ [ἢ πιδῃ ἰ5 
ταδὰ ; διυῖ, 5εείπρ ἢϊ5 εχαϊοα Ἰοοῖς, 15 βίγαηζο 
δεοϊίοῃ, πὰ ἢἷ5 οχίγεμης μαϑῖθ, ΠΟῪ Ο8}} ἢϊτα 
(85 βοϊάϊθγβ ννοι αν) “1815 νν]]ὰ {εἰϊονν ".--- (ἢ 18 
βοδίτεγεῦσδιη." 

1 ἸᾺΟΓΆΪΎ, “15 ἰἴἃ ρϑᾶςς"᾽» 
(ΟΙΏΡΑΓΟ 



Τ Ηεν. 

Υ. 12--2 ο.] 

12 Απά {Πεγ αϊὰ, 7 ἐς [3156 ; τε]} 
09 πον. Απά ἢς 8414, Τῆυβ ἀπά 
τῆυ5 8ρᾶκε πε ἴο, πιε, βαγίηρ, ΤΠ 
βαίἢ τῆς ΓΆΡ, 1 ἢᾶνε δηοϊπῖεά {πες 
Κίηρ᾽ ονογ ᾿βγδεὶ. 

11 ΤΠ Θη {ΠΟῪ ἢαβίεά, δπὰ ἴοοκ 
ΘΥΕΥΥ͂ Ππιλη [8 ΡΑΓΠΊαΠῖ, ἀηά ρῥυϊ 2: 
ἀπηάεγ ἢϊπὶ οἡ ἴῃς ἴορ οὗ τῆε 5121Γ8, 
δηἀ δενν γι ἢ τγππιροῖβ, βαγίηρ, [6ἢὰ 
ΤΊ5 Κίηῃ 

ἀμϑάω 14 δο Ϊεῦα τῆς 50η οὗ [ἐμοβῆδρῆδῖ 
τῆς βοὴ οἵ ΝΊΠΊ5ἢΙ1 σοηβριγαά ἀρδίηβῖ 
]ογάπι. (Νονν [ογᾶπὶ δά Κερὶ Κδ- 
τ ο[ἢ-ρ 684, ἢς δηὰ 411 ἰβγδδὶ, Ὀθσδιιβθ 
οἵ ΗλζΖδεὶ Κίηρ οἵὗἉ ϑγτίδ. 

ἐςνν δι59. 1ς Βυῖ Κίῃρ Ἶ [ ογᾶπι νγδ8 γεϊταγηθαά 
)εάονασε. ἴὸ δὲ ἢεα]εά ἴῃ [εΖγεοὶ οὐ {πε "νοι πα8 
ἸῊε.. ὙΥῃ ἢ τῆε ϑγτγίδηβ ᾿μδά ρίνεη Ἀἰπὶ, 

᾿ς ΜΏξη Βα ἔουρῃς ἢ ΗΔΖδεὶ Κίπρ οὗ 
δγτγίδ.) Απὰ [|εἢυ 8414, [Γ ἴξ θεὲ γουγ 

ΠΕΡῚ Ἔ τηϊηἀ5, ἐλόη Το ποῆθ ρὸ ἔογίἢ ποῦ 
“», ἂς. εβοᾶρα οι οὗ {δε ςἰγ ἴο ρῸ ἴο τε]] 2 

ἴῃ [εζτγεεὶ. 
16 ὅδο Ϊεδπ τοάς ἰῃ 4 ἌἽμδτγίοῖ, ἀπά 

νγεηῖ ἴο [εἐζγεεὶ ; ἔοσ [ογαπιὶ ἰδὺ τΠεγα. 

1. ΚΙΝΟΞΘ. ΙΧ. 

Απά ΑΠαζίδῃ Κίηρ οὗ Γάδ νν85 σοπιε 
ἄοννῃ ἴο 8εε Ϊογδπι. 

17 Απά τῇεδγε 5ϊοοά ἃ νγαϊοῃπιδη 
ου ἴδε ἴονγεσ ἴῃ Ϊεζγεεὶ, ἀπά ἣἢς ερίεὰ 
τῆς σοπίρδηγ οὗ εῆυ 845 πὸ σδιης, ἀπά 
δα]ά, 1 5ες. ἃ σοπιρᾷῃγ. Απά ογδπὶ 
544, ΆΚε Δῃ πογβεπηδη, δηά βεηά ἴο 
πιεεῖ ἴΠ6π|, ἀπά ἰδεῖ ἢϊπὶ 8ᾶγ, 7. 2 
Ρεᾶςε ἢ 

18 ὅο ἴΠεγε ᾿ψεηῖ οὴς οἡ ἢογβεῦδοκ 
ἴο πιεεῖ ἢίπι, Δη4 544, ΤΉ υ5 5411 τὴς 
Κίῃρ, 1. “ὶ᾿ φρεᾶςε ἡ Απὰ Ϊεῆυ 5414, 
Ὕνμαῖ μαβῖ τῆου ἴο ἀο νι ρελοεὺ 
ἴὰγη ἴδε Ὀεδιπά πιΘ. Απά τῆς 
νναϊομιηδη τοϊά, βϑαυίηρ, Τῆς πι68- 
ΘΘΏΡΟΓ σᾶπης6 ἴο ἴΠσδπὶ, δυζ ἢς σοπηεῖῃ 
ποῖ ἃρδίη. 

Ι9 ἽΠεη ἢε 8εηΐῖ οιμ ἃ βδςοηά οἡη 
Πογβεῦδοκ, ψῃϊοἢ σάπλς ἴο τΠδπὶ, ἀπά 
8414, ΤὮυ8 541 τῆς Κηφ, 1: 1 ῬεαςεῚ 
Απά [εἴ ἀπϑυγεγεά, Ἦν δῖ ἢδϑῖ ἴδοι 
ἴο ἀο ἢ ρεᾶςς κἡὶ τὰγπ τες ὈΘἢΙ πὰ πιε. 

20 Απάὰ τῇς νναϊοῃπηδη το], βαγίησ, 
Ηε ςδπιε ἐνβὴ υπῖο {ἢεπ, δηἀ σςοπχεῖὴ 
ποῖ λρδίῃ : δηὰ τῆς ἰἀγινίηρ ἐς Κα 

18. Τοοῦξ ευεῦ "μα ῥὶ, γαγγιοπί, ἀπά πὶ 
ἡ ὑπάογ δι ὙΠ Οὐΐογ οἷοαῖς οὗ τῆς [ονν5 
γγ5 ἃ σουῖ οὗ ἰάγρε ϑῃδννὶ οὔ ὈΪδληκοῖ, νυδιςῇ, 
Οὐ 8ῃ οςοδβίοη ἰἰκθ 15, ταῖρϊ νν6}} δεέγνθ 
ἴογ ἃ ςαγρεῖ οὗ εἰδλῖθ. δυςἢὴ ἃ εσατγρεῖ 15. ζοπὶ- 
ΤΏΟΠΙΪΥ τεργεβοηϊζοα οἡ ἴΠεῸ δθαΐῖ οὗ δῇ Αϑϑυγίδῃ 
(δγοῆς ἰπ ἴῃς ΝΙπενθὶ δου] ρίυγοβ. 

ΟἹ ἰδὲ ἰοῤ οΥ 1δὲ “Ια'γ..2 Ἐδῖδον, “οη [ἢ 6 
ΤΟΥ 5[Δ|Γ5," ΟΥ̓ “Οἡ ἴΠδ 52:5 ὯΔ :1 861 γ 68. 
Τῆς 5ἴδιγβ ννουἹὰ υπάοιυδίθαϊΥ Ὀ6 ἴποϑο οὗ τὴς 
δοιιϑὲ ἴῃ νυν ιςἢ [6 σαρῖδ! 8 ννεσο Δ5ϑεη Ὁ] 64 ; 
ΠΟΥ νου] τίϑε ἀραϊπϑῖ [ἢ ες νν8}} οὗ ἴπε ἤου56 
ἔγοτῃ ἴῃς ρανογηθηΐ οὗὨἉ ἴδ οσοιγί ἴο ἴῃ ἴον] οὗ 
ἴΠ6 ὈΡΡΕΙ 5ἴοτυ, οὐ οὔ 6 τοοῦ. Αἴ τῆς ἴορ 
οὗ ἴδε σἴδίγβ ννου]ά δὲ ἃ ἢασϊ ρἰδίοτγπι, δηὰ 
115 ψουἹὰ ἴοσιη ἃ σοπυθηΐϊθηξς ὀχ ροῦο 
πγοηθ, οὐ τνῆϊςῖ ἴῃ ποὸνν Κίηρ ςουϊά ὀχῃιδὶῖ 
Ἀιπη5ο} ἴο ἰι]5 βυῦ)οςῖ5 (ννἢο ννοσο, ἀουθι} 655, 
δαπρ τες ᾿ἰπηῖο τὰς σουτί Ῥεῖον") ϑοδϊθὰ δηὰ ἰῇ 
8Π εἰενδῖεα ροπίτοη. 

ὀίεκκυ τυὴδ᾽ ἐγιωηρε..}1Ὶ Οπ {Πϊ58 τεςορηϑοά 
Ῥατὶ οὗ 186 ΤσεγεποῦΥ οὗἁ 4 οςοτγοηδίίοη, 866 
1 5. χν. το; «τ ΚΝ... 39: 1 Κ. χὶ. 14. 

14. σογανη ῥά ξεῤ᾽ Κανιο! δε ιἰεαά. ἈΔΊΠΕΟΓ, 
“ [ογὰπὶ ψδϑ ἘΡΕΡΊ ΒΕ ΧΕΙΡΌΣ ἐπ Ἀδπιοῖἢ» 
Οἰελὰ." ΤῴῬΠε οἰ δεῖπς ἴακεη, δυῖ [δε 
ὟΥΑΣ ΠοΟπΠίπι Πρ, δπὰ ἴπογο Ὀείηρ ἃ ἀδηροῦ οὗ 
ἴῃς ϑγτγίδηβ γεςονεγίης ἰἴ, [οσᾶπὶ δηά ]} [5γδοὶ 
(ὁ. 4. ἴδε ψ Ποῖα τ ΑΓ ἴογος) γοτὸ συλγαϊηρ 

186 τοςοηΐ σοηᾳυοσϑῖ, ἢ 16 ΗΔΖδε] ἰῃγοδίοπεά 
ἴἴ, [ογὰπι 15 πιεῃιοηςά, (που ἢ ποῖ ῥγοβθηῖ, 
Ὀοσδιιβο ἴμε νναῖο ννὰ5 Κορί ὉΥ 5 ογάξεγϑβ. 
Τδοη, ἴο ρῥγονεπί πηϊϑοοποερίίοῃ, ἴΠ6 νυ ῸΓ 
γοροδῖβ, αἰπιοδῖ 'ἴῃ ἴπε 58Π)6Ὲ ννογάβ, νυνὶ ἢς 
Πιδὰ βαἰὰ ἰῃπ υἱ!!. 29, οὗ [ογᾶπιλ5 ρεῦϑοῃδὶ ν11}- 
ἄγανναὰὶ ἴο [εΖγεεὶ. Τὴ νμοΐθ ρᾶϑδβᾶρο, 
“«Νον ----α ἢ ΗδζΖδεῖ, Κίης οὗ ϑγτγίδ," 15 
Ραγοηιοῦς. 

15. ΖΡ ἰὲ δὲ γοῶγρ ρεπ ἢ [1.6.. “1 γου 
(ηκ Ἰ πιο οἡ ἴδε ροϊηϊ,"--- ἔ γου ἄἀθοπὶ 
ἴι δάν!ϑδῦ]θ.; {ξδυ, ηοΐῖ θείης γεῖ Κίηρ, 55- 
ξεΞῖ5, ἰπϑιοδα οἵ σοσησηδηαίπε. 

16. “ῥακίαῦ τὐα! εογπε ἄοτυπ, δ. 866 
γἱ. 29, ἀηὰ ποῖθ δὰ ἰος. 

17. “4 «υαἱερηιαπ. 1 τογΆ Πν, “86 νναϊοἢ- 
τηδη. Ὅῇὸ ραΐίδος ουὐϊάθπον παὰ ἃ ϑίηρὶςθ 
ννδιςμοῖονοῦ, γἤογα οἱς νγαϊσπχηδη δἵ ἃ {ΠῚ 6 
νγ͵ἃ5 οὔ ἴῃς Ἰοοκεουῖ. 

εοραηγ. ἘἈδῖδετ, “τα α] τα." 

18. ἥξῥα! ῥα! ἐδοὼὰ ἰο 40 «υἱἱδ᾽ ῥεαες 3] 
ὉΥμαὶ ἀοεβ ἰξ τρδῖῖϊοῦ ἴο ἐδεε ΠΟΙ ΠΟΥ 
ΤΩΥ ΟΥΓΑΠΑ 85 οἣς οὗ ρεᾶοθ οσὐ ποῦ ΝΥ Βαῖ- 
δυο ἰΐ ἰ5, ἐδοι τὶ ποῖ σοποοσηεὰ Ἀν} τ, 

2Ο. ΤΡὲ ἀγιυίπ ἱὸ δὲ ἐδ γί υηρ οὗ 
ψεδω. Τῆς ψογὰ ἰγδηϑίδιεα “ ἀγνης " Πεγα 
ἀοοβ ποῖ πιϑᾶῃ “ σμπαγιοϊθεσηρ, Ὀυζ “ Ἰεδάϊηρ 
ΟΥ “᾿οοῃάιυςι" οὗ ἃ Ὀθαηὰά. ΤὍΤδε νναϊοβπιδῃ 

1 ον, 
"παν τλέεῇ 
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{Π|εῦ. ἐπε 
φ» ἃ ἔπιες, 
ΤΉΕΟν. 
δΒυιιά. 

{ἩἨἨ ὗ. 
͵ουκχά. 

11. ΚΙΝΈΟΘ6Θ. ΙΧ. 

τῆς ἀτγίνίηρ οὗ ́ εδα τῆς βοὴ οὗ Ν᾿ πΊ8}] ; 
ἴον ἣδ ἀτίνετῃ ἴ αγ οι 5]γ. 

21 Αμὰά οτγδπὶ 5δἱά, Ἢ Μάκε γεδάγ. 
Απα 5 σμαγῖοῖ νγὰβ πιαάβ γοδάγ. 
Απά Ϊοτιαπὶ Κίπρ οὐ ἴδε] δηά 
ΑΠαζΖίδῃ Κιίηρ οὔ Τυάλῃ ψεπῖ ουΐϊ, 
ΘΔΟἢ ἴῃ ἢϊ8 σμαγίοῖ, ἀπά τῆν ψεπῖ 
ουΐ ἀραίπϑῖ ει, ἀπά ἴωχεῖ Πίτ ἰῃ 
τῆς ροτγτίοη οὐ Νδοῖὴῃ τῆς [εζγεεῖτε. 

22 Απά [Ιξ σᾶπὶεὲ ἴο ρα35, ψγῆεῃ 
]ογᾶπη δὰνγ [εῆυ, τπδῖ ἢς 5αἱά, 7. ἐὲ 
εαςς, [εὰὺ Απά ἢς δηβινγεγεά, 

ἢδλῖ ρβᾶςθ, 80 ἰοὴρ 85 ἴε ψῇοτγα- 
ἀοπηβ οὗ (ὔγΥ πιοῦμε [ἘΖεῦε] δηὰ Ποὺ 
ὙΠ ΟΠ ΟγΔ 5 ἄγε 9 τηδῃγ ἢ 

οὐϑογνυϑά {παῖ [6 θαπά ννὯ5 ἰδ ἔοσγινασά αἵ δη 
ὈΠΟΒΌΔΙΪΥ ταριά σγαῖθ, δηά διθοςιδίθα [15 
βίγσαιισε ργοσδφάυγε ἢ της Κποννη σπαγαςῖεῦ 
οἱ [εὔ, ννο πιυδὲ ἢλνθ ὕεεη τεοραγάθα 85 
νἱοϊοηΐ δηὰ ἱπηροίμοι!ϑ. 

,“ιγιοιασν.ἢ Ἰιἴογα!γ, “πα γ. Ιἰ ἰ5 
ουγίου5 παῖ θοῦ τη ΟΠ άθο δηὰ Ασδδὶς 
ΨΟΓΘΙΟΠ5, 85 νγ6}} 245 [οϑορῆι5, σῖνο 8Δῃ ἘΧΔΟΙΪΥ͂ 
ΟΡροϑβίΐε 56η56 ---" ἢς ἀσίνεϊῃ αὐ! εΕ]}γ.᾿" 

ἐδε “οπ ὁ Νερι δ] ῬτορεΓΙΥ “ἴῃς ρτδηά- 
8δοη." Βι:ῖϊ 566 ποῖος οῇ 2 Κ. νυ. 26. ΝΙΠΊΒΗὶ 
Ὑγὼ8 ΡΓΟΌΔΟΌΪΙ ἃ τῆογὲ ἕδπλουβϑ ρεύϑοῃ ἴμδη 
[ἘΠοϑμδρῆαί. (866 νεῦβα 2.) 

21. “πά ογα»ι ταἱώ, Μάξε γεαάν. 1,,ἴ6- 
ΤΑΪῪ, “ Βιπὰ "---ἢ. ς. “ Ηδύποβο [6 ΠοΙβεβ ἴο 
(Π6 σπατγιοῖ." Ὑπὸ Κἰηρ 56 6Πὶ8 511} ἴο ἢαᾶνα 
Βα(ξ πὸ 5::5ρἱςίοπ οὗ [6ἢι5 ἴγεάϑοη, ῬγοΌΔΟΙΪΥ 
ἢς ᾿πιασῖηρα {π4ῖ ἴΠ6 οσλρίδίη οὗ (Π6 μοϑί ννὰ8 
Ὀσίησιπρ δῖπὶ ππρογίδηξ πὸνν5 ἔγοπι ἴΠ6 5θαῖ οὗ 
νΓΑΓ, ἀηὰ Π6 νν45 ἱπιραίίοπε ἴο ἰθάγη {ΠΕῚΓ Ρι1Γ- 
Ρο. ᾿μδδίδ]ν᾿β δυσοιηρδηνης ᾿ἰπὶ 15. 5 η1- 
ἢςαηΐ οὗ (ἢ6 εἰσ ἔγιοπάβῃρ νν Β ἢ ὑπο (πὸ 
ὕπο] δηὰ ἴῃς περδειν. 

ἐρεν «υοηξ οἱ σσαίπεί Ζερ ἘδῖδποΓ-- “ το 
ταοθῖ ἰοῆι "---ο᾿ἰἰς ἀπαντὴν ᾿Ιού, 10ΧΧ. 

ἐπ ἐδ ῥογίίομ φῇ. Ναδο.} ὙὍὙΠ6 ρογίίοη 
οἵ Νῦδοῖῃ 15 πο ἰοῆρεγ οαἰϊοά 4 “᾿νἱπογαγὰ ἢ 
(κι Κ. χχὶ. 1-ι8}, ΡγοῦραΥ Ὀόσδι5ο ἃ Βαά 
Ὀδοη (γονὴ ἱπῖο ἴπ6 ραϊδοθ-ραγίοη, δηά 
ΔΡΡΙ δὰ ἴο ἴπ6 ρΡι ἴοῦ ννδῖσῆ ΑΠδὺ οτσιὶρὶ- 
ΠΔΙΪγ νναπῖοα [ἃ (ἰδ. νογθε 2). ὙΤῊδ Ἀρρσγοδοὴ 
ἴο ἴδε οἰ οἡ [Π15 5:46 πιιιϑῖ πᾶνε ἰδί" εἰ ΠΟΥ 
ΚὨγοιρἢ ᾿ἴ, ΟΥ̓ οἶοβα ὃγ 11. 

24. ἤρῥαϊ ῥέαεε, 45. ἰογαπὶ πδὰ δεκρὰ 
(6 υδυδ] ηιιοϑίίοη, “15 1ἴ ρϑᾶςο }".--- πιοδηπρ 
ΒΙΓΉΡΙΥ, “15 4}1 νυ Ὲ}}}" (ὅεὸ αῦονϑ, νϑύβο 1τὶ 
δη4 ποῖδ δὰ ἰος.)ὺ 76 ΓΟΡ] 165 νν ἢ ἀποῖθ  Γ 
4υσϑίίοη --- Ηονν οδη 4}1 ὃς νν6]], 80 ἰΙοῃρ ἃ5 

, ἴδε νν»ῃογδάοπιῃβ οὗὨ ΤΥ πιοῖμεσγ [626 06], δα ὰ 
ΘΓ ὩΔΩΥ͂ ΨΣΓΟΒογαΐΐο οοπτϊη)9᾽» ΒΥῪ 
“ ὙὙΠογθά 5 ἢ ννῈ ἅΓ6 ργοῦδΟΥ ἴο υπάειβῖδηά 
“ ἸάἀοἸδί ΓΙ. 5 "---ςοῖ5 οὗ δρίγιΐυδὶ πηξα δ] 655; 

[ν. 21--.2 5. 

22 Απά 7οτγαπὶ τυγπεά ἢἷ8 μαπά5, 
Δηὰ ἢεά, πὰ κά ἴο Αμαζίδῃ, 7Τάεγε 
᾿: Ὑτπς τ; Ο Αμαζίδῃ. 

24 Απά 7εἢὰ ἴάγενν 4 θονν νυ τ ΤῊ εδ., 
: “διέ ἀὲς 

ἢ]5 (]} βέγεηρτῃ, δηά 5πιοῖς [εῃογαπι ακά τοῖς 
δεῖννεεη [18 ΔγΓπ15), ἀπά τῇς δγγον 
νγεηῖ ουξ δῖ ἢἰβ πεαγί, ἀπά ἢβ ἴβυπκ ἢ Ηςδ, 

-υσαΐ. 
ἄοννη 1 ἢ]5 σμαγίοῖ. 

25 ἼΓΠεη 5414 7εήμ ἴο Βιάκαγ ἢϊς 
ςδρίαϊη, ΓΆΚε ἀρ, ἀηά4 ςαϑῖ ἢϊπὶ ἰῃ 
τῆς ρογίίοη οὗ τῆς βεϊά οὗ Ναδδοιὴ 
τς εΖγεεῖτε : ἴῸγΓ τεπιθῦδοῦ Ποὺ 
ἴῃδῖ, ἤδη 1 δηά τῆοιυ τοάε τορεῖπεγ 
Ατεγ ΑΒδῦ δί5 ἔδίμεγ, “τῆς ΓΟΚῸ ἰαἱά Ὁ ΤῊΝ 
τη 15 Ὀυγάδη ὑροη ἢϊπὶ ; 

ὃν “υἱτοΠοταῖῖβ,᾽ ἀεα] !πηρ5 ἢ πε Βδδ] ὑγο- 
Ρἢεῖβ δπά ογᾶςϊθβ. (866 2 Κ. 1. 2.) 

28. ογανι ἱμγποάδ δι’ ῥαπά σπά Με. 
(ἔ τ Κ'. χχιῖ 34. ὙΠ πιραπίηρ ἤοῖο 8 ἴμδῖ 
7ογᾶπὶ ογάεγεά ῥὶς ἐραγίοίεεγ ἴο ἴατη τουπὰ 
Δηά ἀγίνε ὕῬδοκ ἴο ἴῆς ἴοννῃ. [6ῃπ᾿5 ννογάϑ 
Ιεῖ πο ἀοιδι 245 ἴο 8 ποϑβί!!ο ἱπτοηΐίοη ; δηά 
50 ΪογαπΊ, ννῇο παὰ Ὀγοῦδθὶῦ οοπὶς οι ιπ- 
διτηεξὰ δηά τἱπαϊοπάοά, ἔο] σοι ρο Ἰοά ἴο 56 Κ 
ἴον βαίοιγ ἰη Βιρῖ. ΕἸνίηρ, 6 ϑῃουϊοά ἴο ἢἷ5 
Πορπον ἴῃς ἴνο ψογάβ ---- " Ἴτοάβοη, Αδδ- 
ἰδῇ ! 

24. υεδμι ἀἄγεαυ α δοτυ «υὐἱ δὶς Κμὶ] 
“γεησί. ὌΠὲ ρῆγαβα υδοὰ 5 "ϑδα 8119ἃ 
Ιἱὶθ βαπὰ ψἱτὰ α ον; ΜΜΏΙΓΝ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ΤΏΘΔΗΒ 510 ΪΥ “ [ἐπ ἴοοΚ ἃ θονν ἱπίο 15 μδπά.» 

“"ποίε εδογαηι ὀείτυεεπ δὲ: αγνι.}ἢ 1... ἴη 
ἢΐ5 θᾶςοκ, δεΐννθεη πἰ5 ἴνο ϑῃου άθγβ, 85 Π6. 
Πεα. 

ῥὲ σμεπάᾷ ἀοτυπ.] 1,ΛΟΓΑΙΥ, κ ΒῈ Ὀοννοά ἢἰπὶ- 
561 

25. Ταζς τ, πα εαὐὶλ ῥί». Ἐδίδουγ, 
ἩΒοδατ Εὲπι, Δπα οαϑί Πἰπὶ." [ϑδόγαπὶ παὰ 
ποῖ (4|1οη ἴο ἴῆς σγοιπά, δι Παά ΟΠΙῪ “ βυηκ 
ἄοννῃ ἰπ 5 σῃαγιοῖ. ΗὌὀ ἐϊά ποῖ τοψυῖΐγο ἴο 
θεὲ “(ὯΚοη υρ. Τῆς Ηδρῦγονν νογῦ υϑεὰ [ᾶ5 
[86 ἴννο ΠηδδΔη]ΏΡ5. 

«υδὲπ 1 απά ἐῤοιμ γοάε Ἰοσεῖδεν αὔον “δα. 
Μοβῖ τλοάδγῃβ Ὄχρίδίη ἴ815 ἴο πιθδῃ, “σοΐθ 
δας ὈΥ 5146, οὐ ἤοῖβθοβ δπηοηῷ ΑΠΔΡ5 
Ὀούγεσχυατά, ΒΟ [ΠΟΥ διρροθθ ἴο ἢδνδ 
τιἀάοη δήΡοΥ ΠΙΠῚ 1Π ρα!γ, νΟ ἂπὰ ἔἴννο. 
ΚΟΩΙ, ἐοϊ]οννης ΚΙΊΠΊΟΙΙ, δι ρροϑίβ --- κ τοῦθ 
δἰάθΘ ὈΥ 5ιἰάἀθ " ἴῃ ἃ οδατγίοῖ δήου Απδδ᾽β 
σμαγίοῖ. Βιιῖ (Π6 Αϑϑυγίδη ϑδου]!ρίυγοβ. τηᾶῖκὸ 
ἴῖ ργοῦδοϊα {παξ [οβορῆυβ ννᾶ5 τὶρῃΐ ἴῃ ἢ]5 
Ἰητογρτγείϊδιίοη, νυ ἢ] σ ἢ ννᾶ5 “ τοάς 5ἰάς ΒΥ οἱ ς 
δερῥίπά “ῤαὸ ἐπ ῥὶς εῤαγίο!." ΦῪΠῈ Α585γ- 
ΤΊΔη ΤποηΔΓΟἢ5, ἤθη ΠΟΥ ρὸῸ ου ἴο ννᾶγ, ἅγὸ 
ἐγεαυσηῖν δἰοπάδα ὈῪ ἵἴννο συαγάβ, ννῆο βἰδηά 
ὈοΠμιπά ἴποπι ἴῃ τῆς 54π|ςὲ σῃαγίοῖ, 

ἐδὶς δωγάεη.] Αοἴηράσγε {Π6 υ86 οὗ ἴπΠ6 54Π|6 



Σ} 

ν. 26---3ο. 

26 ϑυγεῖγν Πᾶνα βεεη γεβζογάδυ πε 
ΤΌ]οοά οὗ Νδοιῖῃ, δπά τἰὶς δίοοά οὗ 
ἢϊ5 50η8, 5411 τῆς ΓΚ"; δηά 1 νἹ}} 
τευ τῆεε ἴῃ τῇ 8. 'ρ]αῖ, πατῇ τῆς 
ΚΡ. Νὸον τβογοίογε τακε σμά ςαϑῖ 
Ὠϊηι ἰηῖο τῆς ρμἷλῖ οὗ σγομημά, δοσογάϊηρ; 
ἴο ἴῃε τνγογὰ οἵ τῆε οἈ Ὁ. 

27 ἅ Βυῖ νῇοη Αδμδζιδὴ τῆς Κίπρ 
οὗ ᾿υὐλῇ 5νν ἐἠ 15. ἢς Εςἀ Ὀγ τῇε ννῦΥ 
οὔ τῆς: ραγάςη Βουδ6. Απά Ϊ7|6ῆυ 
[ο]]οννεὰ δίῖεγ ἢϊπι, δπὰ αἱά, δηλὶτε 

1. ΚΙΝΟαϑ5. ΙΧ. 

δγ [δ]θαπι. Απά ἢε Εε4 το Μερίἀάο, 
ἂηά αἱεά τῆετε. 

28 Απὰά ἢ Ϊ5 βογνδηΐβ σηγγὶ δά ἢΐπὶ ἴῃ 
ἃ Τσβαγίος ἴο εγιβαίθεη, ἀπά δυτι δὰ 
Ὠϊπὶ π᾿ Πἰ5 βερυϊςῆγε νυ τῇ 5 ἐλ ο 8 
ἴῃ. τῆς οἰ οὗ ᾿λαν!ά. 

29 Απά ἰῃ τῆς εἰενεπῖῃ γεᾶγ οὗ 
]ογαῖα τῃς βοὴ οὗ Αἢαδὺ θερδὴη ΑΠμαζίδῃ 
ἴο τεῖίρῃ ονεσ [υάδῇ. 

40 Δ Απά νῆθη 7εῆυ ννᾶ8 ᾿οπὶα 
ἴο εΖγεαὶ, [}Ζερεὶ ἤεαγά οὔ ἡ; δὰ 

ἷ { Ηοῦ. 
ἀηὰ τἰγοὰ 6Γ μὲ λὲς 

γέξ ἐκ 
δα κμ 

Ὠϊπὶ Αἷβο ἰπ τῆς σμαγίοῖ, “μά ἐδέγ ἀϊά 806 ᾿ραιπῖεά πεῖ ἔβςε, 
ἢεδά, δηὰ ἰοοκβά οι δῖ ἃ ννἱπάονν. :9 αἴ ἴῃε ροίηρ ὺρ ἴο συγ, ψῃϊςἢ ἡ: 

τνοτα ἴῃ ᾿ϑαϊδὴ (ΧΗΣ; ΧΡΟΙ; ΧΥΡΙ; ΧΙΧ, 1: 
ἄζο.), ἀπά διαϊῃ ἢ 1 ἀπιοηϊδίοπβ (1]. 14). [ἢ 
ἴδε ἰδηχιδτὸ οὗ ἴΠ6 ϑδογοά ΤΊ ΟΥ5. ΔΩΥ ἀ6- 
πυποίδίοη οὗὁἩ ννοῦ ἰ5 ἰογπιθά ἃ “" ὈυτΠοη."» 

426. διωγείγν 1 ῥαυε “τεπ,͵, Ὅς Καὶ! τὸς 
ξατὰς ἴῃς τοροτί οἵ ΕἸ) 5 βρόθο ἴῃ  Κ. 
ΧΧΙ. 19, 85 ἴπε ἰδυμοίπσια ὑεγόα οὗ πε ργορδοῖ, 
δηὰ ςοηϑίάογα ἔμπα [|εδὰ ἤεγθὸ ρίνοὸθ ἃ ἔγοδ 
νογϑίοη οὗ ἴε. Βῖ 11 15 δ Ἰδαϑδὶ 45 ργοῦδθὶς 
τλῖ νὰ ἤν Ποῖα ἃ ρογίίοη οὗ ἴῃς δςῖίι:δ] 
ννογάϑ, δηά 1πδῖ ἰὴ τ Κ.. χχὶ. [6 ν σοῦ δε ἃ 
αὐὐτονιδίίοη, (866 ποῖα οὔ ἵ Κ. χχὶ. 21.) 
Ἴ8ε ράϑϑαμα ἔγοτῃ “ϑυγσεὶυ 1 ἤδνα βδθθη," ἴο 
““ϑαιῖῃ ἴῃς 1 ογὰ," 15 Ἔχο είς] οὗὨ γεγϑα 2ς, 
ςοπίδιπίηρ πὸ “ ὈυγΠΘη," ΟΥ Ῥγορῃείςδὶ ἐ6- 
πυηοίδτίοη οὗ ννος, {Πότ δσροόίεη οὗ, 

απά ἐῤὲ δίιοοά 7 δι. “ο..0 ὍΒθ παυγάοῦ 
οΥ̓͂ ΝΑδοΙΝ 5 5οη" 8 ἴοῦα ἴογ ἴῃ ἔγϑι {π|6 
τιοητ πε. Α.5 ἴπε πηλχίπὶ, Νήπιος ὃς πατέρα 
κτεΐνας παῖδας καταλείποι, 25 Αἰν αν 5 ργενδιὶθα 
ἰπ ἴη6 Εδϑοῖ, δηὰ δ5 [6 τοιοναὶ οὗ ἴῃ 50} 
Ὁ 85 ΠέΓΘΘΒΑΓΥ, [ἢ ἴῃ6 νἱπεγαγαὰ ννὰ8 ἴο θϑομοδῖ 
ἴο Αβδῦ, ννὲ οδῃ νγ6}} υπαεγϑίδηα τπδΐ [6ΖΕθε] 
ννου Ἱὰ ἴδ κα οᾶγο ἴο οἶθδγ τὸ πὴ οὐδ οὗ ἴῃ 6 ν"ΑΥ. 
5806 νν45 Ὠοΐῖ {ΠΚΕὶγ ἴο ἀο Δῃγ ννοτγίς, νψῃϊς 516 
υπαοτγίοοϊς, ὈΥ Παῖνο8. 

ΑἿ. ῶγν “δακξίαρ... “ἀαὺ ἐδ ΤὌΠα 
Ἡεῦγονν [45 5 πρὶν, " ν θη ΑΒδΖιΔἢ βανν.᾿" 
Δνο αγὸ ἰεϊϊ (9 ΡΥ ἴπε οδ͵εςϊ οὗ ἴῃς νοσγὺ 
Οὐυγοῖνοβ, νυ ὨΙΟἢ πλὰν Ὀ6 Ὀοεδῖ ἀοης ἔτοπι νΈγβα 
24--- Ἀν Ποη ΑΒδδίδῃ σανν [ὁ λόγαπὶ δπιίεη." 
Ης νου] ποῖ ψαϊ ἴο 566 ννδαῖϊ Ὀεοδηης οὗ 
186 ὈοΩΥ. 

ὦν ἰδὲ τὐᾶν οὶ 1δὲ χαγάεη-δοιςε.) οτ, 
ΦΥ͂ {86 ΨΔΥ οὗἠἨ Βεῖμ- δὴ" (.ΧΧ.). [ἢ 
δᾶ5 Ὀύθη «οπ͵οοζυγοα (Πδῖ ΒείΠῃ-δη, “(ἢ 6 
Βοιιθο οὗ πε μαγάθη," ἰ5 ἃποῖδμει. πᾶπὶθ ἴὸὺ 
Βπ-Οαπηίπι, “πὸ βργίηρ οὗ ἴδε ραγάρηβ," δὰ 
ταὶ Ὀοΐϊὴ ἀγὰ ἰάοπιῖσαὶ νυν τς Οἰηαα οὗ 
]Ὀϑορι8 (Δης. [ἀν χχ. 6, αὶ 1), Δ ΏΙΟΙ 
866 Π|5 ἴο Ὀς ἴα πηοάοτη υἱομίη. επίηῃ [168 
ἀπ βου οὗ [6Ζγοεὶ], οἡ ἴε σοδά δεΐννεθη ἰΐ 
πὶ δαπιᾶσία,. Αδαξίδῃ ννουὰ πδίυγα!ν ΗΥ͂ 
ἰη ἴῃλῖ ἀϊγοςῖίοι, βίης 1ἰ Ἰοὰ ἰονναγα5 ἢ15 οὐνῇ 
οουπίγ. Ὅδὲ τοδὰ ἔγοτῃ [6Ζγθοὶ (Ζεγίη) ἴο 

Ἰδηΐπ ρᾶϑθοὸβ αἱ ἔἤγϑθὶ δίοηρ ἴπθ ρίδίη οὔ 
᾿υϑαγδείοη, δυῖ δήῖοῦ ἃ νυ ἢ} 6 Ὀορὶπϑ ἴο σὶϑθα 
οὐοΥ [ἢ οἰ] ΠρΡ σρυγϑ οἵ ἴῃ 6 δαγηαγιΐδη μ1115. 
Ἡρεγὰ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ννὰ5 “ἴῆς δϑοθηῖ οὗ Ουτγ, ὉῚ 
10164π|,᾿" νυ ον ΠΊΔΥ δᾶνὸ οοςυρίοα ἴῃ 6 5[ἴὸ οὗ 
ἴΠε πχοάογη. ὕηίαπα. [68 ἐχρεοῖρα [παῖ 186. 
50] 6 γ5 νυ ]οπὶ ἢς ϑεπΐ ἴῃ ρυγδι οὗ Αμαχίδῃ 
νου ονογίακεο ἢϊπθ ἤδη ἢ]5 βρθθὰ νϑᾶϑ8 
σμεοκοὰ δΥ {18 “ δϑεοηΐ," δῃὰ τπογοίοσγε οὐ 
ἀογοὰ ἴμοπὶ ἴο δἴϊδοκς μἷπὶ ἴμβοσο. Δ ΠΟΙΠΟΓ 
1Ππ6γ ἀϊά 50 οΟΥ ποῖ 5 ποεγίδιη. Τῆς ννογάβ, 
“Ἅπά ἐκ ἀπά 10, τὲ ηοῖ ἴῃ ἴῃς οτίρ!ηδὶ : 
ψΏΟΣΤΟ ἴΠ6 μᾶβϑᾶρθ γιιηϑ 45 ζοίϊον" --"" ἀπά 
]6λὰ ἐο]οννεά δῇεγ Πἴτη δηὰ 5δ,, δπι|ιῖ6 ἢϊτη 
Αἰϑοὸ ἰῃ ἴΠ6 σμαγιοῖ δ ἴῃς σοίηρς ὕρ ἴο Ουτγ, 
ΜΒΊΟΙ ἰ5. ΌῪ 10] 6Απι." 

δὲ Μεά ἰο Μεριάδάο, απ ἀϊεά ἐῤδεγε ἢ Οη 
τῆς 5ἰϊυδϊοη οὗ Μοεριάάο, 566 ποῖίΐβ οῃ τ Κ.ἥ 
ἵν. 12. Οη [δε ροββιδ]6 γεοοποιπηοηξ οὗἉ [15 
Ρᾶϑϑᾶξε ΜῈ 2 ΟἿΓ, ΧΧΙΙ. ο, 8.06 ἴῃ. ποῖδ οὔ 
[αἱ ραββαρϑ. 

28. “πώ δωγίεα ῥί»η ἐπ᾿ δὲ5 σορμίεῦγε «οἱ 
δ ),αἰδεγ..)Ὶ Οὐομραγα  ΟἾγ. χχὶϊ. 9, νυ ἤογ 
ἴῃς Δ]]οννηος οἵ Ὀυγία! ἴο ΑΠδαχία!, ἀοθρὶϊα 
ἢ]5 ζςοπποχίοη ἢ [Π6 ἐπ οὗἩἨ Απμαδῦ, ἰ8 
ἀϑογιρθαὰ ἴο [ἢ6 τεςο]θοϊίοη οὗ ἢδὶ5 ἀεβορηῖ 
ἔγομῃ ἴδε ξοοά Κίηῃς [ἐμοβῃδριιαῖ. 

29. 1π ἐδὲ οἰσυεπ!δ γοαγἢ Με τελὰ ἴῃ 
οἢ. Υἱῖ]. 2ς, ἴδ ΑΒδχία ἢ δοσοπάθα [ἢ 6 ΤΠ γΟΙΘ 
ἴῃ [επογαπὶβ πτυο ὁ γεατ. ΤΊ} ἀἰβογο ρΑΠΟΥ͂ 
ΤΏΔΥ ὃ6 Εχρ αϊποὰ 85 δγίβιηρ δἰ ποτ ἔγοτῃ ἵννο 
τηοάο5 οὗ σαἱσυϊαίίης ἴῃ 6 γε μηδ] γοαγβ οὗ Κίηρϑ. 
(Κ οι), οΥὁ ἔτοπι ἴννο νγβ8 οὗ τεοκοηίηρ ἴῃ6 
δοοοϑϑίοη οὗ Αμδχίδ, ννῇο 15 ΚΟΥ ἴο δᾶνα 
δεεη τορθηΐ ἔου [ἷ5 ἔα μοῦ ἀυσῆς δ ἰεαδῖ οὴς 
ΥΘΑΓ. (866 2 (ἢ γ. χχὶ. 19.) 

80. «εκεδεί... ραϊπιο δὲν ὕπο 1[1ιἰῖ6- 
ΤΑΙ, “Ρυϊξ ΠΕΡ ογθ5 ἴῃ δηςπιοηγ ἢ---ἰ, ε. ἀγεά 
1Π6 ὈΡΡΕΙ δπά υπάθγ δυο! 5 νυ ἢ ἃ Ρἱρπιοηῖ 
Ῥγεραγοὰ ἤϊοῸΠπὶ δΔηΓΠΠΟΠΥ͂, ἃ ΠΟΙ ΠΊΟΠ ῥγᾶς- 
τίος ἴῃ (6 Εαβῖ, ούθὴ δὲ ἴΠ6 ργόϑεηϊ ἀδυ. 
ΤὨς εβδεςϊ ἰ5 δ οποα ἴο ἱπογεᾶβα ἴῃ6 δρρᾶ-" 
τεηΐ 5'Ζθ οὗ (6 δγϑ, δηά ἴο ρίνθ ἰξ πππδἴυγαὶ 
ὈγΙΠ ἴληογ. Νὸ ἀουῦδῖ {πδ ῥγᾶςίίςς νγὰβ Ὑεῖγ 



4ὃ 

Ι ον, 
γκἀιανεδϑρι 
ἐσώι. 

1}. ΚΙΝάαϑ. ΙΧ. 

21 Απά δ8 εῆυ επτεγοά ἴῃ δὲ τῆς 
δῖε, 5ῆς 5414, Παά Ζ᾽1ηλτὶ ρεᾶςς, ν ῃῸ 
δεν 15 πιαϑῖογ 

22 Απὰ ἢε ᾿Πεά ὑρ ἢ18 ἔδεε ἴο τῆς 
ννηάονν, δηὰ αϊὰ, ΝΏΟ ᾿ς οὔ ΠΩ 
8146 ἡ ψνῆο ἡ Απά τῆετγα Ἰοοκαά ουῖ ἴο 
ἢ]ΠπΊ ἴννο ογ τῆγεςα [δα πς ἢ 8. 

23 Απὰά ἢε 5.14, Τγονν Πεῦ ἀοννη. 

[ν. 31--.37. 

45 Απά τῆεν νγεπῖ ἴο ὈυΓΥ ΒΕΓ: 
δυϊ τῆευ ἰουμα πο πιογε οὗ ἢδγ τῇδη 
τηε 51Κὺ}}, ἀπά τῆς ἔξεῖ, δά τῆε ρδ]π19 
οὗ δεν ἨλΠάβ. 

46 Ὑννμεγείογε {Πεὺ σᾶπὶε δραΐῃ, 
πὰ τοϊά ἢϊπι. Απά ἢὲ 84:4, ΤῊ! ἐς 
τὴε ννογτά οὗ τε Ι͂ΘκΡ, ψνῃϊο ἢ ἢδ 
ΒραΚα ἴΌΥ ἢ5 ϑβδεγναης ΕΠ] Δἢ τῆς 

50 ΤΠΕΥ ἴῆγενν ΠΕ ἀονγη : δηὰ :0ηῖ6 
οὗ Βεῦ δοοά νγᾶβ βργίπκίεά οἡ τῇς 
ννγ4}}, ἀπά οὐ ἴῃς Ποῖβ6β : δηά δε ττοάς 

ΤΊΒΗδΙῖο, βαγίηρ, ὁ1η τῆς ροττίοη οὗ ἡ Ηεδ, 
]εζτεεὶ ἐμ]! ἄἀορβ δαῦ τῆς βεβὴ οὗ ἀκα, 

᾿ ὃ. Κίη, ]62εθεὶ : Ἴ 
ἢδγ ὑπάοτ ἔοοϊ. 3 

Ὀ 34 Απά ψνῆεη δε ννᾶβ ςοπα ἴῃ, ἢθ 
ἀϊά εαἰ δηὰ ἀγίηκ, ἀπά 544, (ο, 8ε6 
ΠΟΥ [ἢ]15 σιιγβ6 4 τυοηση, ἈΠ ὈΌΓΥ ΠΕΓ : 
ἴογ 816 ἐς ἃ Κιηρ᾽β ἀδιιρῃϊεγ. 

Δηςσοηΐ ἀπιοηρ ἴπο Οτ᾽οηΐδὶ παϊίομβ. ΝίςοΪδϑ 
οὗ Ιδάγπλδϑοι, Ὠιοάογιβ δηὰ Δἴμοησιβ 85- 
στῖρο ἃ ἴο ϑαγάδπαρα! 5. Χοπορῇοῃ ποῖδ8 [5 
Ἐπιριουτηεηῖ ΟΥ̓ ἴη6 Ρογϑίδηβ (᾿ Ογγορ. νἱῖ]. 8, 
δ 2ο)ὴ. Κορτγοδοηίϊδίοηθ οἵ δγεβ ἴδ 61" 
6] 50 ἃ οοουγ οὐ ἴπὸ Αβϑυσίδῃ οι! ρίιυγεβ. 
(δες 1,ἀγαγά, “ Μοπυπιοηῖ5 οὗ Νιπενοῆ, 15ῖ 
ϑογῖθβ, ρ]. 92.) Ἐοίογοπος ἴο {δε οχἰβΐθηοο οὗ 
{πε ργδοῖίςς ἃπιοησ με [ἐνν5 νν}}} θὲ ἰουπά ἴῃ 
]6γ. ἵν. 39 δηὰ δε κΚ. ΧΧΙΝ, 40. 

απά ἡγε ῥὸν ῥοαά.} ἘἙογοβθεῖηρ ποῦ ἔδῖο, 
]εζεοῦεὶ ἀεϊογτιίποα ἴο Κεὲρ ὑὕρ ΠΕΡ τεραὶ 
δρίοπάοιγ ἴο τῆς ἰΔϑῖ, δηὰ ραϊηϊεα [δῦ ογὐθ8 
δης {ἰγοὰ μοῦ ποδά, δηά πο ἀοιιδί ρυΐ οπ ἢεΓ 
Τογαὶ τοῦοβ, ἴμαΐ 58Π6 πιρῃϊ ἀἶδ 45 ὈδολπΊα ἃ 
4ι6θη, ἴῃ ἴγυς τουδὶ ΔΥΓΑΥ͂. 

απα ἰοοξοά ομὐ αἱ α «υἱπάοτυ.] 
ὁ [86 νἱπάονν ᾽" (διὰ τ: θυρίδος, 1,ΧΧ.). 
ΤΗς μίτον πδὰ ῬγΟΌΔΟΙΥ, 858 τη οὗ 
ἴῆοϑε ἴῃ 6 Αϑϑουγίδῃ βειϊρίυγοβ, οη6 Πάν 
ΟὨΪΥ. 

31. Ηαά Ζὶ»ιγὶ ῥβεαες, 5 Μορῖ πιο- 
ἄεγηβ ἰγδηϑἰδῖα, οἰἴηεγ (4) ΔἸ γτηδίϊνεὶγ ---- 
“ΗΠ ἴο ἴΠ6 πονν Ζιηιγί, πιυσγάουοσ οὗ ἢ 15 
Ιογὰ ! ἢ οὐ (δὴ) ἱπιειτορδίίνεϊῖγ, θυϊ ἢ ἃ 
ἀϊγεςϊ δάάγεθα ἴο [6}}} 45 ἃ ΖΙιτηγ--- [5 1 
Ῥοᾶςε, Ο Ζίτησί, τυ γάογοσ οὗ ἢἷ5 ἰοσὰ )" Βιυῖ 
Ὠς Μνεῖῖε, Μαυτεσ, ἂπὰ ᾿ϑᾶῖπε ῥγοῖΐδγ τὴς 
Τεπάοτίης οὗ τῆς Επρ 5 νογϑίοη, νυ Ὡς ἢ ἰ5 
σογίδιν δεῖίογ 1ῃδη 6 βεοοπὰ οὗ ἴῃς δυξ- 
ξεβίοα τγαηϑίαιἰοηβ. Εοσ ἴΠπ6 ὨἰβίουΥ οὗἉ Ζιπιτί, 
866 δῦονς, τ Κ. χνὶ. 9-18. 

892. Ἦο ἱὶ οπ νῦ «ἰάε, «υὐδό ἢ 1 ΛεταΙΪυ, 
Ἔν 8ο (15) ἢ πιὸ, 80} Μογάβ, ἴῃ 
{Π6ῖγΓ ὈΓΕΥΠΥ δηὰ ᾿πιρεϊζι οϑ Υ, ΝΟΓΥ σμαγαςῖοῦ- 
ἰδῖίς οὗἩ [ἐδι. 

33. Ηε ἐνγοάε δὲγ ὠπάορ οο71 ΑἸ τῆς 
δηςσίεηϊ σψεγβίοηβ πᾶνε “ 7267 Ἰγοάθ δῈσ υπάεῦ 

ἘΔΙΠ ΠΟΥ 

ϑσθεσαικαρθαειαιιν. 

Αμά τῆε σάγοᾶβε οὐ |εΖεδεὶ 
808} Ὀ6 25 ἀπηρ προη τῆς ἕλος οὗ τῆε 
βε]ὰ ἴῃ τῆε ρογτίοη οὗ |εΖγεεϊ ; 40 
παῖ ΠΟΥ 5}8}]} ποῖ 88γ, 1ὴϊ8 ἢ: 
]εζεθεὶ. 

ἴοοῖ" Τε ἀἰϊβδγοηςσς 18. υϑἱπιρογίδηϊξ, 5ησ 6 
ἴῃ ΕἸΓΠΟΓ σᾶ5ὲ ἴ6 ψ}] οὐἁἨ 16ἤ, ἐογείητ [8 
ἤοΓ565 ἴο γα ρὶὸ ονοῦ ἴπε ὈΟΩΥ, 5 ᾿πιρ] θα, 

34. “πάΦ αὐῤὲπ δο αὐα.: εο»ν ἴπ, ῥὲ αἀϊά 
“αἰ ἀπά ἀπιπλ 1, εανὶηρς ἴῃς τππαησ]οα ὈΟΩΥ͂ 
οη ἴῃς θᾶγὸ γί, [ὁπ ννοπί (ο τῃ6 δαπηιϊοῖ, 
11 νᾶ5, πὸ ἀοιιῖ, ἱπηρογίδηϊ {παϊ ἣὸ 5ῃου α δἵ 
οὔος 5ῆονν ὨϊπΊϑ0 1 ἴο (6 (ὐοιιγῖ ἃ5 Κίηξ. 

ἐδ: εμγεφά «ὐονιαπκ.} ἴτπ οΔ] πη [6Ζεδεὶ 
“[ῃ15 οσυγοοὰ οης," [εἢπι τηοδη5 ἴο τοπιϊπεὶ 
ἢ]5 ΠΟΆΓΟΥΘ {Π4ι ἴπ6 οὐγοο οὗ σοάὰ μπαά θδειι 
ΡΓοποιηοθαὰ ὩΡρΟῚ ΒΟΥ ΟΥ̓ ΕἸ ἢ, (566 νογϑα 
16, Δῃηὰ σοπΊραγο 1: Κι. χχὶὶ 23,) δῃὰ 80 ἴο 
50} 15 οννῃ Τςοπάιιοῖϊ. 

,)ῶν δὲ ἱξ ἃ ἀπ᾽: ἀσμῥίεγ ΜοτγοΙ͂Υ 85 
{Π6 νἱάον οὗ Αἰιδὺ δηά πιοῖδοσ οὗ [Ὁ ῇόοσγᾶπι, 
16 ννουὰ ποῖ πᾶν Ἴοηδιἀοεγοαὰ 6 Ζθρεὶ 
ἐπίρα το Ὀυτγία!, Βι: 506 ννὰ5 ἴῃς ἀλικῃῖοῦ 
οἔὗ Ετμδαδὶ, Κὶπρ οὗ {πε δἰἀοηίδηβ (1 Κ.. χυί. 
31), ἀπ 50 ἃ ῥγίηςθθαὲς ὕοσγῃ. Τῆι5 τνουϊά 
ΘηΌ 116 ΠΟΥ ἴο ρσθαῖογ γοϑροοῖ, πὰ ν ΠΥ 
ἴο πᾶν ἀδηϊφα δοὺ Ὀυτγίαὶ ννοι]Ἱά ἤᾶνο Ὀδθη 
Γοραγάθδα 8ἃ5 δὴ Ὀπραγάομδθ]ε ᾿πϑιϊῖ ὈΥ 1Π6 
ΤοΙρπίης διἀοηΐδη πλοηδυοῆ. 

85. Τρε «ἀωεϊ] απά ἐδὲ Κεῖ ἀπά ἐδε ρα»: 
9 δον ῥαπά.ἢῚ “Ὅθε δαγα τ φαγῖβ8 οὗ [ῃ6 
Πυπιδη ἔγαπιο " (δίδηϊεγ). ὉΤῆ]5 ντιῖοῦ βὰν 
πε νὰ ἀορβ οἵ [Θζγεοὶ γον), δρουΐ ἴῃς 
“ γῃοῦηα45,᾽" τνῆογο ἴδε οἵαυαϊ 15 ςαϑὶ οιιϊδι6 [6 
βαῖοεβ οὗ τῇς ἴοννη. (' Βι ᾽ς] 1 οἰοπαγγ, 
δὰ νος. ὑεκχεδεί.) 

86. Τδεὲ «υογάΐ οὉΓ δε Ζογά εὐδιερ δὲ 
“ραζε.)ὺ Μ)»-  5εθπὶ ἴο πανὸ ἤθγὸ ἴΠ6 [0}} ὑσὸ"» 
ΡΒοογ, οὗ νὩῖοῖ ἴῃ ποῖϊςο ἰπ τ Κ. χχὶ. 23 18 
δὴ αὐ τονιαίίοη. οῦβο 17 ἰ8 ἴὸ 6 αἰϊδοῃοά 
ΟἸΟΒΟΙΥ ἴο πὸ ἰλίζεν γματὶ οὗ νεῦϑὸ 16, Ὀείῃν ἃ 
ςοπίηυδίοη οὗὨ ΕἸ. 5 ργορμοῖς τγοδῖ, 

-ῷ 



ΟἿ 
ποιρί"ἀ.- 

ν, 1--6. 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ Χ. 

1 δ εάπε, ὃν λὲς ἐχέέεγς, εατσεία τευορίν οὐ 44. λαδ᾽: 
εὐ ἰάγοε Ἰο δε ῥελεαίεά. 8. 4272 ἐχεμφείλ Τλέ 
,)πεί ὄν ἐᾷς 2γολλεν 9 Εἰ ϊγαλ. 12 4 4λε 
“ἠσαγηησ ἀσμσε ἀκ σἰαγοίδ πο ἀπά Τογίν οὔ 
“λατίαἀ᾽: ὁγείγεμ. τὸ 27 αξεί )ελοπασαὸ 
ἐπίο ἀϊε εοριβα»γ. 18 δὲν σμόί ἐν ἦς ὐέδέγον- 
ελ αὐ Ιλ τυογελίῤῥεγε οΓ δααί, 29 γεήε 
ο οτυείά δ)έγούοαν»': οι. 12 “ἤαταεί ορ- 
2γεολ Πγαεί, 34 )ελοαλας τμκεέεαάε )εήπ. 

ΝὨ ΑΠδῦ Πδὰ ββνεηῖγ 8οη8 ἰπῃ 
δαπιδῦα. Απὰά Ϊεῆυ νψτοῖε 

Ἰετῖεγβ, ἀπά βεηΐ ἴο ϑαπιδγίᾶ, υπῖο τῆς 
τυ] ετβ οὗ ΪεζΖγεεΐ, τὸ τῆε εἰάδγβ, ἀπά ἴο 
ῆεαλ τῆλι Ὀτουρῆς υρ ΑΠΔὉ᾽5 εὐξῥ- 
ἄγεη, βϑΆγὶηρ, 

2 Νοῖν 88 800ῃ 25 [ἢ}]15 ἰεῖτεῦ σοπιθῖῃ 
ἴο γουι, 5θαῖπρ ΥΟῸΓ Πγδβίθγ᾽ 8 5805 4γέ 
ἢ γοῦ, δὰ ἐδέγε αγέ ὙἱΝ γοὺ 
ςβγίοῖβ ἀπά ἤογϑβεβ, ἃ δβηςεά οἱ γ 50, 
Δηά δγπλοιιῦ ; 

2 Τιοοϊς ἐνεπ οὐὖἱ ἴῃς δεβὶ δηά 
τηδαίεβς οἵ γοιΓ πιλϑῖεγ᾽᾿ 8 80η8, Δηὦ 56ῖ 

-- ΠΟ ΤΣ 

ΟΗ͂ΑΡ. Χ. 1. “πὶ “αδ ῥαά «:δουεπὶῦ 
“ο5..] ΤῊδ νου] ποῖ ὃς ΔΠ ΘΧΙΓΟΠΊΘ Πυ ῸΓ 
οὗ δεῖυια] 50Π5 ἴῃ ἃ σοι ΠΥ ὙΠ 6 ΡΟΪΥ ΑΠΩΥ 
Ρτενδ θά, [|π ἴῃ6 φῬγεβοηΐ ρίδοθ, ἤόονύθνεσ, 
1η6 ἴοι “' 50η5 5 δυὐἹάοπΕν υδοὰ [ὉΓ ἀδ- 
δοοηάδηϊβ, 5ἰηςς {πεῖ οτος δηιοηρ δετὴ 
οἰϊ]άγεη οὗ [οἤοσαπι. (866 νΟΥΘ65 2,3, 6, 13.) 

ἐδε γυΐγ! ,Γ ὑεκγεε}] ἘἈδίδοσγ, “(ἢς 
Ῥτίποοα." [ἴ 15 ποί δϑύ ἴο υηάογϑίδπα ΨὮΥ 
ἴῃς ῥτίποθβ 97 ϑεκγεεῖ βῃοιϊὰ πᾶνε θθθῃ αἵ 
ϑαπηδλτγίδ, οσ,, ἢ ΤΟΥ ννογὸ ἴῆογο, ννῆδί βρεοϊδὶ 
δυϊδοῦν {ΠΟΥ σου]ά ἢανα Πδα ἰη {παῖ ἴοννῃ. 
ῬγοῦΔΟΙΥ νὰ οὐρῶϊ ἴο τοδὰ ἔοσ “|62γθε]," 
οἰ μοῦ “ ἰ5γδοὶ " ΟΥ̓ “ ϑαιηδγίδ." (ΤῊ Ἰδῖίεσ ἰ8 
16 τοδάϊης οὗἨ οὔθ Ηξεῦσγονν δῖ5., δπὰ ἢπδ5 
ἴῃς βυρροτί οὗ [πε ΠΧ Χ. πὰ οὗ [οϑερῃι5.) 

δὲ εἰώγ ἢ Οπ τς δυϊΐδογ οὗ τῃ6 
“ 6] ὁ γ5 " οὗ ἴοννηϑ8, 3866 αῦσγνο, 1 Κ. χχὶ. 8-13. 

Ὡ ΥὙΟὴιγ »παη γι “οὐἡ Δοῖυδὶ 5οπη5 οὗ 
]εῆογαπι, ὅ866 ΥΈΓ56 13. 

α Μεπεεά εἰἰγ.710 ΟΥ̓“ εηςςεα οἘ|65 (πόλεις 
ὀχυραί, 1,ΧΧ.; δἀπὰ 50 [Ὀ5Έἐρδιι5, ἀπὰ δἰπιοϑῖ 
4} 1τη6 οἰά νογϑίοῃμϑ). [11 ϑατηδγίδ δά σγοξιϑοά 
ἴο δοκπονίθοαάρο [δἢιι, ΠΙΔΩΥ ΟἴΠΕΓ [5γδοῖ τα 
ἴοννῃ5 ψομὰ ἤανο Ὀόδη διιγὸ ἴο ἔοϊ᾽ονν ἴῃ 6 
ΕΧδγΊρΡΪθ. 

8. Εἰ δὲ 3ῶγ γον γιας. γ᾿ δοισΦ.} Α58. τῆς 
τα οὗ Αμδὺ μαὰ ποῖ οδιδιηθα ἴῃς [ἤγοπΘ 
νΉΒουῖϊ ἃ ΨΥ οὗ 5ιςςοβδίοη (1 Κ. χυϊ. 21, 
22), 8580 [εἶ ἔξοϊβ (δῖ 6 πηΔῪ τα ἴο ἤρδῖ 
ἴον "8 σσοῦπ, Τῆς δουδὲ ψὨϊς ἢ Πδὰ ἔς 
πἰβϑηῃοὰ ἴουγ ϑυςσοοβεῖνα Κίηρβ, ἀπὰ σεϊρηεὰ 
ΨΠῊ υπυϑυλὶ βρίεμάουγ, οουἱὰ οὶ ἴδι]! ἴο 

γοι, 111. 

11. ΚΙΝΟ5. ΣΧ. 

λῖνι ὁπ ἢΪ5 ἐδ Ποτ᾿5 τῆγοπο, ἀπᾶὰ βρδὲ 
ἴογ γοιιγ τηδϑῖαγ᾿ 8 ἤοιιβε. 
4 Βυῖ τΠΕγ νγεγα Ἐχοθε! ηρ]Υ δἰγαϊά, 

Δπά 5414. Βε )ο]4, ἔννο Κίηρβ βἴοοά ποῖ 
Ὀεέοτα ϊπὶ : πον (ἤδη 83}.4]} νγε βἰαπά ἡ 

ς Απά ἢε τἢδῖ τὺσ: ονεγ τῆς ἤοιιβ6, 
ληά ἢς τῆι τῦᾶς ονεσγ [ες ςἰἴγ, τῆς 
ΕἸάεγβ δἷβο, δἀπὰ τῆς ὈγίΠρεγβ υρ ογ ἐδε 
εὐἰμίάγεη, βθπῖ ἴο Ϊεῆυ, βαγίηρ, Ὗς 
αγέ ΤῊΥ βεγνδηῖβ, πὰ νν}}} ἀο 4]] (ῃαῖ 
ἴδοι 5804]1 ὈΙΪ4 υ; ννὲ ννἡ]}}] ποῖ πηαΐκδ 
ΔΗΥ͂ Κιηρ : ἀο τδου ἐἠσέτυλίεἦ ἱς ροοά 
ἴῃ της αγς8. 

6 Τποη ἢς ψτοῖς ἃ ἰεῖῖεγ τῇ6 
βεςοηά {1π|6 ἴο (Πεη), βαγίηρ, [γε ὁξ 
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ἵπηπα, δηὰ 7 γε ψ1}} Βεάγκαη πηῖο 1 Η65. 
ΓᾺΥ νοῖςθ, ἴδίζα γε ἴῃς ἢεδάβ οὗ τὴς 
ΤΆΔ ὙΟΌΓ πηδϑίεγ᾽ 5 80Πη8, ἀπ ςοπλα ἴο 
π6 ἴο |6Ζγεεὶ ὉΥῪΥ ἴο πιοίγονν 1ἢ 8 
{ἰπ|. Νον τῆς Κίπρ᾽β 808, δείρφ' 
ΒΕ ΘΠΙΥ͂ ΡεΙβοη 8, τύέγέ ὙΠ τῆ6 ρστεδῖ 
τηθη οὔ τΠ6 οἰἔγ, νν ἢ ] ἢ Ὀγουρἢ Πα πι ῸρΡ. 

ἤν ΠΊΔΠΥ͂ ΡΑΓΓΪ52Π5, ὑνῆοῸ τις δ6 σχρεςίοάὰ 
ἴο Τϑ6 ἀρζαϊπδί ἴῃ ὑβυγρεσ. |6ἢὰ, ἱπιραϊοπί 
οἵ ἀεῖδγ, ἴἤσχενν οὐἵ {δὲ “ Ὀσϊὰὶ σΠ ΔΙ ]οπρο" οἔ 
ἴῃς ἰοχῖ, ΠΟΓΕΌΥ πιδίετβ νεσε Ὀγουφῃΐ ἴο ἃ 
ογβίβ, Ρ]δοίης [18 δάνεγβαγίἜβ' δἀναηΐαρθβ 
Ὀοΐοτο ἴποπὶ ἴῃ 186 τηοσῖ ἔδνουγδαῦ]ο ᾿ἰψῃῖ, 6 
οδ]ο ὑροη ἴΠοπὶ ἴο ἀφοῖάε ννβαΐ ἴεν ννουϊὰ 
ἀο. [1{ {Πεγ ἴοοῖκ ἢΡ δῖ5 σμδι]θησο ἴΠογς ννᾶ8 
ΨΆΓ δῖ οποα, νΒ} 6 ἴῃς ϑρί τς οὔ ἢ ἀσταΥ, νυν ἢ ἢ 
μιά ρῥγοοϊαϊπιθά πῖτ Κίηρ, οου]ὰ θὲ ἀερεπάθα 
οη. [Γ ΠΟΥ ἀφο! ποά, ΠΟΥ τηυδῖ πος ββασι 
τηλίκος 1Π6ῚΓ δι δηγβδίοη, δπάὰ θη δ6 ςου]ά 
τοαυϊγα [Πετ ἴο Ρεγέοστηῃ δη δεῖ ᾿νῖςἢ νου ]ά 
ἴηνόῖνο Ποῖ ἴῃ ἢ8 συ, δη 50 βεουγο {Π6ΙΓ 
διιδϑεσιθηΐ δά ο]γ. ΤΣ υπϑογαυρυ οι 5ο] 1 ῈΓ 
5ῆον"5 ϑῃγενγάηθϑ8 85 νν6}} ἃ5 σουγᾶζο, ἃ 5ϑῇδγρ 
ν 85 ψ»Ὸ]}} 85 ἃ ὈοϊΪά ποατγῖ, οἡ 1}]5 οσςδϑίοῃ. 

4. Τωο ἀὶπφ..) [1 ἸογαΙ γ, 186 ἴνο 
Κη» 5" (οἱ δνὸ βασιλεῖς, 0 ΧΧ.) ἐ.4. [ἐδογαπα 
δηὰ Αμιδιείδῃ. (2 Κ. ἴχ. 21-28.) 

5. Ἧε ἐδαὶ «υα.Ψ ουεν ἐδ ῥδοιμε.) 1.6. ἴὴ8 
οἴἶοοῦ ψὴὸ μδὲ ἴμ6 Ἵοὔαγρο οὗ ἴῃς ραϊᾶςδ. 
(ϑεε ποῖθ οἡ 1 Κ. ἴν. 6.) 

βε ἐῥαὶ πυα: συεέν ἐδ εἰΐγ.1 1.6. [Ὴ 6 σουθσηοῦ 
οὗ ἴδε ἴον. (ὅ8ες δῦονθ, τ Κ. χχίϊ. 2ό, δηὰ 
ποῖος δά ἰος.) Ὅ18 ΟΠ ΟΓ δπὰ ἴῃ ΣΟΥυΈΣΠΟΥ 
οὗ ἴῃς ραίδοθ ϑϑοπὶ ἴο οοσσεβϑροηὰ ἴο [86 
“ ῬγποΟ5 " οὗ ἴῃς ἢγχϑϊ νεγβϑ. 

Θ. 8» Ἰο-»πογγοαὺυ ἐδὶν ἐΐνμις.)ὺ 7[62Γ86] τυᾶβ 
80 ΠΟΥ ἴο ϑαπιδγία [πδὲὶ [δ ]5 ογθσ σουἹὰ ὃ6 
ΘΑΒΠΥ ἐχοςσυϊεά, δε ποῖς οἡ 1 Κ'. χχί. 8. 

ἐδ ἀἰπρ. 2ον:, δείπρ' “ευεη! ρῥεσο ΤὨΘ 
τογαὶ ἧς ϑοῃς οἵ πθοῖι ᾿νετὰ δοῖυδὶ 

Ἑ 

Ὁ» Μά, 



11. ΚΙΝΟ5. Χ. 
 Απὰ ἴξ ςἄπια ἴο ρᾶ383, ΨΏΘη 

τῆς Ἰετῖεγ σᾷπια ἴο ἴπεπι, τῆδλι {ΠΟΥ 
ἴοοκΚ τῆε Κιηρβ 8οῃβ8, ἂπὰ δ8]εν 
ΘΕν ΠΥ ΡΕΓβοη8, ἀπά ρυζ {ΠεῖΓ ἢ6Δλα5 
ἷπ Ὀδαβκεῖβ, δηά βεηΐῖ ἢϊπὶ ἐψεηι ἴο 
7εΖτεεὶ. 

8 4 Απὰά τπεγὲ οᾶπιε ἃ ΠΊΘΒΒΕΠΡΈΕΓ, 
δηὰ το] 4 Πίπι, βαγίπρ, ΤΠΕΥ ἢᾶνα 
δγοιρῆς τῆς μελάς οἵ τῆς [επρ᾽ 8 80}8. 
Απᾶὰ δε κά, [ψγΥ νε ἴἢεπὶ ἴῃ ὕνο 
Πεδρβ δ τῆς δηϊζεγίηρ 1 οὗ {πε ρδῖε 
Ὁ0 11] τὴ 6 πιογηίηρ. 

9 Απά [τ σᾶπια ἴο ρμᾶ885 'π ἴῃ6 
ταογηίηρ, ἴπας ἢε ννεηῖ οι, ἀπά 5τοοά, 
Δηὰ 5414 ἴο 4]}] ἴῃε ρεορὶε, Ὑε δε 
τὶρῃτεοιβ : Ρ6Πο]4, 1 σοπϑρίγεά ἀραὶ ηϑῖ 

8οη5 οὗ Γεογαπὶ, νν ἢ ϊ]Ὲ οἴοῦβ γΟΓΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
Η8 πορῆοννδ, ἅΔΓ6 ποὺν οδιοὰ ἴῃ ἃ ψεποῦδὶ 
ΨΑΥ “ἴδε Κιηξ 5 850η5." 

7. Ῥωὶ δεῖν ῥεασάς ἱπ ῥανεῖ: ἀνά :επὲὶ 
ῥὲ»ε ἐδῶπ ἢ ὌΠ ποδάβ οὗ σχίναὶϑ, ργεϊοπάθυϑβ, 
δηά οἴμεγ ονηοχίοιιϑ ρεῦβοῃϑ ΔΓῸ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ 
δίσυςοκ ΟΥ̓ τὴ ἴῃς Ελδϑῖ, ἀπά Ἴοηνογεά ἴο ἴῃς 
οἰμεῦ συΐοτ, 'πῃ ογάθυ παῖ 6 ΤἸΏΔΥ ὃδ6 ροϑὶ- 
ἘνΟΙΥ Το βοὰ (παῖ ἢ]5 Θποπλίεβ πᾶνς σελϑοά 
ἴο ᾿'νθ. Τῆδ Πεδά οὗ Ηἰ κι ννᾶ5 σοπνεγοά 
ἔἴτοση ἴπὸ οοαδὶ οὗ Αϑία Μίπογ ἴο διι5ὰ τῇ 
ογάογ παῖ ἃ τὶρμ θὲ δθθῆ ΟΥ̓ ΔΓ08. 
(Ηετοά. νὶ. 3.9) ὍΤῆὸ Ἐργρίδηβ ψῃὴο0 516 
ῬοΙΊΡΟΥ οδιτίοαὰ ἢἰ5 πεδὰ ἴο [1158 (5587. 
ἴηι της Αϑβϑυγίδῃ 586] ρῖγο5 γα ΟΟΠΘΙΔΠΕΥ͂ 
866 50] 116 γ5 σοηνουπηρ ἢδδάβ ὕγοτηῃ ρίδοθ ἴο 
Ῥίδοθ, ποῖ, οννενοσ, 'π Ὀαβκοῖβ, δυιὲ ἴῃ {ΠΟΙΓ 
διδπάς, ννἢϊς ἢ Βο]ὰ ἴῃς μοδὰ Ὀγ πὲ ἢδίγ. 

8. 1.) γε ἐδεγι ἱπ ἱαυο δεαβρ..71ὺ Τῆς Α45- 
ἴδῃ ϑοιυ]ρίιγοβ Ἔχ 1, ποῖ υπέγθα ΠΥ, 

“ ἢρᾶρ5" οὗ πολάξςξ, νυῃις ἢ, Ὠοννθυεσ, θεῖ ἴο 
Ὅς τὰ. Γ ἴποϑε οὗὁὨ δηθηλθ5 Κἰ]οὰ ἰπ Ὀαί]ς 
(ῃδη οὗἁ ρος] δάνογβαγιεβ. (866 1 ἀγαγα 5 
“ Μοηυτηοηῖδ, 2πα 56γῖ6β, ρ]αΐθϑ 29, 35, δηὰ 
45.) Τῆς “πο ΠΠιοᾶρβ Ψψ6γῸ Ῥγοῦδῦ]Υ 
Ῥίαςθὰ οηὲ οἡ εἰπε 5δἰάς οὗ ἴδε ρδίδνναυ, ἴο 
ΒίγΚ ἴεύσγοῦ ἰηῖο ἴΠ6 ραγίϑδη5 οὗ {Π6 ἰδΐθ 
ἀγπαϑίυ ἃ5 μευ ραβϑεὰ ἴῃ δπά οιἱ οὗ τῃς 
ἴονῃ. (ὐοἴγρᾶγαο ἴῃ6 ὈΪοοαΥ ἤαρπιεηῖβ 
Ὀεΐνεοη νΒ] ἢ ἴῃς Διτὴν οὗὨ Χογχοϑ τρδγομεὰ 
ουΐ ἔγοπι δαγάϊ5, (Ηεσοά. υἱῖ. 30.) 

98. 7. ὁὲ γίφῥίεοι" .Ὶ Ὑἤοθε ψογάς ἃ 
Ὠοΐ δῃ ἰγοπίοδὶ δά άγεβα ἴο ἴποθβε ννο μαὰ 
ὑγουρῆϊ τ Βοδάβ, δυῖ, 35 ἀρρϑαζβ ἔγομῃ ἴῃ 6 
ςοηϊοχῖ, ἃ βογίουβ δά άγεββ ἴο ἴβοϑε [6Ζγθεὶῖος 
νο Παὰ ροης οι οὗ [Πεῖὶγ ἴοννῃ ἴο 5εὲ {Π6 
δισῃῖ. “Ὑὁ ἃγὸ ᾿υπῖ, 5405 [εἢιι, “ δηὰ Ἵδῇ 
Ἰυάρε αὐἱσῃ. [πάρε Βεΐνγθθη τὸ δηά (86 
Ῥαγῖν οἵ ΑΠμδὺ νῆο δοοιιϑὲ τῆς. 1 ἱπάθεά 
δίεν ΤΑΥ͂ πηδλοῖεγ, Ὀυυῖ (ΠΟΥ ἢδνα ἰδίῃ {π686 
δευθηῖυ γου 5." [ἐὺ μέλι γ θορθ Ὀδοκ 

[ν. 7--- 12. 

ΓᾺΥ Πηδϑῖοτ, πὰ 581ενν πὶ: δυῖ νν ῆο 
βἷονν 411 τῆσϑο ἡ 

10 Κπονν πονν παῖ ἴπογα 50]1 (Δ]]} 
ἀπο ἴῃ δαγῖ ποιῃϊηρ οἵ τπε ννογὰ οὗ 
τὲ ΓΚ, ψ ῖςἢ τῆεὲ ΠΟΚ᾽ βρακε 
ςοποεγηΐηρ τῆς ἤοιβε οὗ Αἢδὺ : [Ὸγ 
τὴς ΓΟΚΡῸ μαῖῆ ἀοης ἐῤαὶ ψῃϊςἢ ἢς 
8ρΆΚε ἴῃ ἢϊ5 βδεγναηῖ ΕἸ] ἢ. ἔξ ε Κίη. 

11 80 σῇ 5[ανν 41] τῇδ γεπιαϊπϑὰ τ δ Ὁ 
οὔ ἴῃς δουβϑε οὔ Αδαδ ἴῃ [εζγεεὶ, δπά “5 
ἃ}1 Πἰ5. ργεδῖ πιθῆ, δηὰ δῖ5. ' Κί βίοι 8, " Οτν και 
πὰ ἢ]5 ρυδϑῖβ, 1ΠῸ}} ἢς εξ ἢϊπὶ ΠΟΙ ἄνες. 
ΓΕΠΊΔ Πρ. 

12 Τ Αμπά ἢε ἅγοβε δπᾶ ἀεραγῖε, 1 Ηεν. 
. ἄσνιϑ ὁ 

ΔΠὰ σδηγε ἴο ϑατηλγία. “πᾶ 35 ἢῈ τοῖς τλεραενάε 
αἴ τῆς ᾿5ῃδαγίῃρ ἤουδε ἴῃ τῇς ΨΨΑγ, 

{π6 ἃς [Παϊ δὲ δά σοτημηδηάοα ἴδ χοροὶ" 
τίοῃ. 

10. Κποευ που. “Κπονν, δοννενογ, {πα 
ΠΟΙΠΟΓ ΠΟΥ ΠΟΥ 1 σον ἄθδογνε ἴο δὲ τὸ- 
βατάθαὰ ἃ5 σι. ἈΝ ε ἂζὸ Ὀυῖ οχοοιίης 
ἴῃς 'ννογτὰ οὗ ἴῃς 1 ογά--ἰῃῇς βοηΐοησθ ῥσοὸς- 
πουπορά οη ἴῃ ἤουβὲ οὗ Αμδὺ Ὁγ Κ᾿ }}}4}.᾽ 
“ῥα ί γα Ιο δε εαγι δ. 1.6., "" 5)8}} γοπιδίῃ 

ὉΠΠ 6116." ((ὐοιηρατγε 1 5. 1}. 19.) 

11. 89 εῥὲ «ἰεω.] ἘἈαΐποτν, “Απὰ Ϊοδὰ 
δον." ὌὍε τεξεγεποθ 5 ποῖ ἴο ἴῃς ραϑβί, δυῖ 
ἴο ἔτεσι Ἵχϑου!οηβ ἢ [οἷ ᾿νᾶ5 ΠΟΥ 
εὐ] οϊἀθποὰ ἴο πᾶκθ. Ηλνὶηρ ϑοουγεα [Π6 
δαδμβοβίοη οὗ ἴπς σδριΐϊδὶ, δπά (οϑῖθα {πὸ ἔροὶϊ- 
ἴη55 οὗἨ ἴῃς ΪοΖγοο ἴε5 ὈΥ {π6 Ἄχδιδιοη οὗ 
{Π6 5ευ θη ἢοδάϑ, ἢς ργοσθθάςα οἡ ἢϊ5 Ὀἱοοάν 
σοιγβο, ποῖ ΠΊΟΓΕΙνΥ ἀθδίτοντησ ἴἢ6 γοτηδί πο Γ 
οὗ τῆς Κιπάτοά οἵ Αμδαῦ, ννῇο πρῃς δὲ ΓῸ- 
ξαγάεα 845 ᾿οπηηρ ὈΠΩΣΙ ἴδε βοηΐεπος ῥτὸ- 
πουποορὰ Ὀγ ΕἸΠ4ἢ, δυῖϊ ζυγοῦ ρυίηρ ἴο 
ἀθαῖῃ 41} ἴῃ6 τποϑδὲ ροννεσῆι οὗὁἨ Αμδὺ5 ρδγ- 
[|58Π5.-- ΓΟ Δ ὈΪΥ, ἀπιοης ἴῃς χοϑῖ, 1π6 ὙΟΥΥ͂ 
τη ννῆο Πδά τπουρῆῖ ἴο ρυγοπαβα ἢϊ5 ἔδυ υΓ 
ΌὈΥ {δὸ βδσσιῆςθ οὗἁὨ [Π6 ϑϑνεπίγ ῥγίποθϑ ν᾿ Ποπὶ 
ΠΟΥ ΟΓῈ ΘΘρΘΟΙΔΙΥ Ὀοιπὰ ἴο χυαγά. ((οπι- 
Ρᾶγὰ ἴπθ πιεηϊίοη οὗ ἴπὸ “ εγοδῖ πιθη," Ῥοίῃ 
ἴῃ [ἢ 5 νϑῦβϑο, ἀπά ἀὔους, γθῦϑο 6.) 

ῥὶς δικοί. Ἐδίπον, “ ἢ5. ἔτιθηᾶς ἢ οὗ 
(45 ἰη ἴἢε πιάγρῖη) “ ἢ]5 ἀοᾳυδιπίδηςε." ((οτ» 
Ρᾶτε {π 1ΧΧ., τοὺς γνωστυὺς αὐτοῦ.) 

δίς ῥγνίσμἡ Νοῖ ἴδε Βδδὶ ῥγίεβῖβ ρϑῃδ- 
ΤΑἸΪΥ, ννβοδα ρεγβοουζίοη σᾶπιὸ αἴεγνναγάβ (566 
γΟΓ56 19}, διιϊϊ ΟΥΪΥ διςὴ οὗ ἴπεπὶ ἃ5 ΨοσῈ 
αἰἴϊδοβοὰ ἴο ἴ6 σουμπ. ' 

12, α»μο ἰοὸ ϑαριαγία )]Ώ ἈἈδίδεγ, “πτοπῇ 
τονατὰβ." 

ἐδε «“δεαγίπρ-δοισε.7 1{,ὺπτεγαῖγ, “ ἴῆ6 Ὠοιιδα 
οἵ δἰπαίϊης οὗ ἴῃς ββερβεγάς." εγῆδῃβ 
ΔΙΓΟΔΟΥ ἃ ΡΓΟΡΕΙ͂ δίς, Βοίἢ -εκοα οὐ Βεῖἢ- 
ἐκοά-τοδίαν (Βοιθακάθ, 1,ΧΧ.), Ἰάἀεηποδὶ 

δέμδ εξ 
δῇςςρ. 



ΤῊἩεὃ. 
9} κά. 

τ Ἡεῦ. Ὁ 

τ φρὸ 

Υ. 13-1}.} 

12 [|επὰ ἵπιεῖ ἢ τῆς Ὀτγεῖῆγεη 
οὗ ΑμαδζΖίδῃ Κὶπρ οὐ Τυάλῃ, ἀπά 5αἱά, 
ὟΠο «γέ γεὺ Απά τῇεὺ δπϑνγεγεά, 
Ὗνε δγε ἴῆε Ὀγεῖῆγοη οὗ Αμαζίδῃ : 
δὰ νψὲ ρὸ ἄονη ἴζο 8δἰυῖε ἴῃς 
ομΠ]άγεῃ οὗ ἴῃ Κίπρ ἀπά τὰς ομ]άγθη 
οἔ τῆε 4ιδεη. 

14 Απά δε 5414. ΤἌΆκε {Πμ6πὶ αἰϊνε. 
Απά τῆεγ τοοὸῖκ τμεπὶ αἷϊνε, δηά 8[ενν 
τῆ αηὶ αἵ τῆς ρὶζ οὗ τῆς 5ῃεδγίπρ ἤοιιβ6, 
συέη ἴνχο Δηὰ ἔογν πλεη ; πείτμεγ ἰεβ 
ἢς ΔΠΥ οὗ τΠ6πη. 

Ις ΤΠ Απά ψῆεη πε ννὰβ ἀςραγῖεά 

[5 Βεῖι-Δκδα οἵ [ογοπὶς (' Οποπι..), νυ δὶς ἢ 
5 ἀεοςτιρεά 85 ἃ [ίαος δεΐννθθη [εζγεςὶ δηὰ 
ΘΑΠΊΔΤΙΔ, οἰυδῖϊοὰ οὐ ἴἢ6 Ϊ41η, τς Ἀοπιδη 
τῊ1165 ἀἰδίαπί ἔτοπὶ [ορῖο (Μοριἀἀο). [ἴ Πᾶ5 
ποῖ γεῖ Ὀεεη ἰἀεπῦβεα ν ἢ ΔΠΥ Κηοννη 5ϊἴα. 

18. 72: ὀγείῤγοη οὐ “δακὶαὐ. Νοῖ [πε δοΐυδὶ 
Ὁγοΐμοτϑ οὗ Αμδζιδῆ, νῆο δά δἱὶ Ὀδθη ἰδίῃ 
Ὀγ ἴῃς Ατδῦϑβ δεΐογε ἢἰ5 δοοοβϑϑίοη ἴο ἴῃς [ἤγοπΘ 
(: Οἢγ. χχὶ. 17, χχὶϊ α); δυῖ ἢ]5 πορῇῆονν5, [6 
50η5 Οὗἁ ἢ]5 ὈγοΐΠοΓβ, 85 ννὸ ἰδᾶσῃ ἴτοπὶ 2 ΟἾΓγ. 
Χχί!. 8. [Ιἴ 5 σειηδγκδῦὶς ἴῆδῖ ΤΕΥ 5ῃουϊὰ 
ἢᾶνς ρεποίγαϊοά 50 ἴῶσ ἰηΐο ἴῃς Κίιηράοπι οὗ 
ἴβγδεὶ τ πουΐ Βανίηρ πεοαγὰ οὗ ἔπε σενοϊ υἱοῦ. 

ἐδεὲ εἰ άγεπ ἡ 1ῤὲ ἀἰπρ ἀνά 1δὲ εὐ άγεη οὗ 
δὲ φμεεπ 1... “ἴῃς ϑοπ5 οὗ Ϊεϊογαπι, δπά 
τς Τδ]άγοη (50η8 ἀπά ρτδηάϑοηβ) οὗ (δε 
υδξοης-πιοίμογ, [62οῦς]. ϑοπὶθ οὗ θοῖδ ΣΠΔΥ͂ 
ψγ6}} πᾶτὰ μεοὴ δἵ [6Ζτεοὶ, (πουρἢ ἴῃ 6 γουπροῦ 
Ὀγάποδοβ οὗ ἴδ γτογδὶ ἔπ ΪΥ ννόγε αἱ ϑαγλαγίᾶ. 
(ϑες συεσϑα 1.) ᾿ 

14. 4 ἐῤέ ρὶὲ 7 δε τοί τφυμαι οΟτΥγ 
“δὶ ἴδε νὸ}} οὗ Βεῖ}-ΕΚοα," Τῆς νῈ}]} ἤἥγ- 
Ὠἰσῃ δα ἃ φοηνοηϊθηΐ σγοοορίδο]ς ἕο τῆς Ὀοάϊε5. 
(οπι [δς πιδβϑᾶςτε οὗ ΜΙΖρδὰ ( [6ἐγ΄ἕ Χ]!. 7), 
δηὰ διδίη {παῖ δἴ σδινηροσε. 

πεὶῥον ἰο δε ἀπῦ 97 1δώ»ι.1 ὝΠαθς ῥτίποοϑβ, 
ἴ πιυϑὲ Ὀς Γοπηοπιογοά, ννοῦς ἀδοοοπάδηϊβ οὗ 
Αδαρ τῆσουρὴ ΑἸΠ4] 14}, δηὰ 50 ἱποϊυάεὰ ἰη 
ΕἸ}}4}}}5 σεπΐίεηςε (1 Κ. χχί. 21). 

1δ. ϑεῤδοπαάαό, ἐδε “οπ 97 Ἀεεδαὁ.)] Οαϊϊεὰ 
]ουδάδο (}εγ. χχχνυ. ό, 14, 1ό, 19). [ἰΐ δρ- 
Ε ἴτοπὶ 1 ΟἾγ. |]. ςς [αὶ {115 ρεσϑοπδρο 

ἰοηρεά ἴο ἴδε ἴπῦε οὗ ἴπε6 Κοηϊῖοθ, οἠθ 
οὗ ἴῃε πηοϑί δηςϊεηΐ 'ἰῃ Ῥαϊεϑῖίπθ. (Οέεη. χν. 
19) ΤΠ ΕΙ͂Γ ογχίπ ἰ5 ὑπκπονη, Ὀυϊ [ΠΟΙΓ 
Πδὺι15 ὑοῦ σογΔ ΠΥ ἴποϑὸ οὗ Αγαῦβ8. ὙΠΟΥ͂ 
ὝΕΓΟ οοηκίδηϊξ ποπιδάς, δηὰ ἅγοὸ ἰουπὰ ἴῃ 
γάσίουϑ ραγίβ οὗ Ῥδ᾽εβξίίπο δἵ ἀϊβογοηΐ ρεγοάβ᾽ 
- απιοὴς ἴπε Μ|άϊδηϊ65 ᾿π {πὸ {ἰπ|6ὸ οὗ Μοϑβοϑ, 
ὙΠῸ ἴοοϊκ ἢὶ5 νς ἔγοπὶ ἴδεπὶ (ΕἾΧ. 11.15.21 
ςοπηρασγεὰ ἢ [υὐξ. 1. τ6 ; ἵν. 11}.---ἰη ΟδΔ]}- 
͵ος, ὑπάορ [56 δαγὶν Ἰυάξχοβ (πὰς. ἰν. το 17) 
--πιϊχοά ὑρ νἹ Ὲ Απιδίοκ, ἰη τῆς τείχη οὗἉ 84ι] 
(1: 85. χνυ. 6δ. ὠνῖπρ ἴο [Πεοῖγ ςοηποχίοη υυἱτἢ 
Μοϑεβ, {ΠΕ ἰοσπηεὰ ἃ ἤπεηάϑρ ὙΠῈῺ [86 

11. ΚΙΝΟ5. Χ. 

ἴδεπος, ἢς ΤΠΙρΗμτεά ὁπ Ἰεμόπαάαν τῃε 1 πὸ», 
8ϑοη οἔ εςομαῦ εσηηη ἴο πιεαῖ ἢ ΠῚ : 
δηά ἢς ἴβ8ϑδίιιϊοα ἢΐπι, Δηἀ 54 το πιπὶ, ἴ Ἧς 

) δίφεεφαϊ, 
5. τῆϊπς ιδαγί τίρι, 8ἃ8 ΠΥ Πελγί ἐς: 
νἢ τὴν μεαῖτ ἡ Απά [εποπδαδὺ 
ροῖνενκα, Ις- 158. 1 ἴτ Ῥς, ρίνα πιξ 
τῆς μαπά. ῚῸπά ἢ ρᾶνε δέηι ἢ 8 
Πμαηά ; δπά ἢε τοοῖς ᾿ϊπὶ ἃρ ἴο ἈΪπὶ 
ἱπῖο τῆς σμδγίοι. 

Ι6 Απά δε 544, (ὐοπιὸ ψιῇ πιὸ, 
ἃηἀ 8ε6 ΠΥ Ζεδὶ ἔογ ἴπε [οκΡ. 80 
ΠΕ πιδλάε Πϊπι τάς ἰῃ ἢ 58 σῃδποῖ. 

17 Απά Ψψῇεπ Πα σᾶπια ἴο δϑαπΊδγᾶ, 

[5γδε  ἴθ5, δοσοπιραηθα {πεπὶ ἰη {πε ὶΓ νναπάου- 
ἴη 5, δηὰ ΠΗΔΙΙῪ γοοεϊνοὰ ἃ ἰοσδίίοῃ ἴῃ ἴῃς 
νυ] ἀογποβ5 οὐ [υάδὰ (7 ἀς. 1. 16). ὙΒε οδᾶ- 
ΤΑςῖογ οὗ [Π15 ομιοῖ, [οπαάδρ, 15 Ὀθϑῖ βθθὴ ἴῃ 
ἴῃς τυ] νυ] ςἢ ἢδ ἐϑιδ 1 5ῃςα ἴον ἢ]5 ἀεβδοθπάς- 
δηΐβ ([εἐτ΄. χχχνυ. 6, 7)--ἃ τὺὶς βαιά ἴο ὃ6 511] 
οὐϑεγνεά αἵ [δε ργοβεηῖ ἀδὺ (ὟγΥ οἸΗῖ, ΡΊεγοῖ!). 
[τ ου]Ἱὰ 5οεπὶ (παί ἢδ 5Υπιραῖ θὰ οἴ ΓΟ ΣΙ 
σι [ἐπ Ῥγοσοοήϊηρβ, δηὰ ἀσϑιγοά ἴο ρὶνς 
ἴΠς σουπίεπδηςο οὗὨ ἢἰ5 δι ΠΟΥ, συ. ἃ5 ἴἴ 
ννὯ5, ἴο ἴῃς ποὸνν γοίρῃ. 

δὲ «αἰμίεά δὶ». Ι{ὺῚ τ! γ, ἦς δ] 6ϑϑοά 
᾿ϊπι." Αςοοτάϊης ἴο ἴ!ε Ηεδτγον ἴοχῖ, [εῆὰ 
54} 10 ἀ " (οτ δο556ε 4) [ἐποπαάδν. Αςοογάϊης 
ἴο ἴα ,ΧΧ. δηά [|οϑορῆυβ, [εδοπδδο 
“ βα]υϊεά "ἢ (ογ δ]ε556 4) ἴῃς Κίηξ. 

1: ἐρὶπο Ῥεαγὶ γσδι ἢ ὝΠοτε ᾿5 δῃ εΠ1|ρ96 
Πετο οὗ “ν ἢ πιο, οὐ “ΜΠ ΤΥ Βεατγῖ,; 
ὙΠΟ 5οπὴα Τομηποπίδῖοσβ νου ϑΌΡΡΙγ. 
(ϑεε ποῖς Α αἵ ἴδε επὰ οὗ ἴῃς ομαρῖθσ) Βυΐ 
ΠΟ Θπηδηάδίοη 18 ΠΟΟΘΞΘΔΤΥ. 
“4 υὑεῤοπαάαό απιαυεγεά, πα ἡ. 1 ᾿ 

ὅς, (} Τῆς Ηδεῦγον ἰοχῖ τυῃϑ -- “ Απὰ 
Ἰεμοπδάδο δηδινεγοά, [ἴ 15, ἃ ἰ5. Οἷνε πὶς 
ἊΥ μᾶαπὰ. Απά ἣε ρᾶνθ ἢιπὶ ἢϊ5 Πδηά, 
δηὰ ἴοοκ Πἰπὶ ᾧὕρ ἴο διπὶ ἱπῖο ἴῃς οσδδγιοῖ." 
ΤῊ 1,ΧΧ. πᾶνε --" Απα [οπδάδὺ δηϑύνεγοά, 
[τ 15. Απὰά [ἐδ 5416--Π 1 15, ρὶνς πὶ ΤῊ 
ἤδη, Απά ἰδ6 γᾶνθ δἰὶπὶ ἢϊ5 παπᾶ; δηΐὲὶ 
ἢ6 ἴοοκ δἰπι ὕνΡ ἴο πῖπὶ ἱπῖο ἴῃε οδαγιοῖ.ἢ 
Ουζτ ἰγδηϑίδίοσβ ἄρρεαγ ἴο πᾶνε ργοεξεγγοα ἴῃ 6 
δερίπαρὶπὶ ογο. Βυῖ ἴῃς Ηδῦτγενν 15 τποῦα 
Βτάρῆϊς, δηὰ υϊς 45 σοηδοηδηΐ ἢ Ἐϑίοσῃ 
ΤΩΔΏΠΕΙΞ. 

ἑπίο ἰδέ εραγὶο!} οὰ ψὰ5 πὸ ἀουδὲ 
εἰλὰ ἴο αν 6 ςουπίεπδηςε οὗ Ϊεποπδάδὺο 
ΟΠ ἢ᾽5 φυδὶ]ὶς ἐπίγαπος ἰηῖο ϑδιηδγια. Τῆς 
δ5ςεῖς ἃ τοερυϊδίίοῃ ἔογ 5δηςσΥ, νυ] ἢ 
σουϊὰ ποῖ 21] ἴο πιᾶκθ [8 σοπιραη! ΟΠ 5ΠΡ 
ἃηῃ Δδαάνδηΐϊδρε ἴο ἴῃε Ὀυῖ 8ι4]- ἜϑἰΔ0]15ῃ6 ἃ 
ΤῊΟΠΩΤΟἢ. 

10. Τῶν "παάε δὶνι γἀἢ Το ΤΧΧ. 
[85 ἴῃς νεγὺ ᾿'π ἴῃς 5ἰησιυϊαγ (“δος πηδάς Πἰπὶ 
το ἢ), ΙΓ ἢ ϑδεπ5 Ὀεϊίεσ. 

17. Ηρ “ἰεαυ αἰ ἐδαὶ τενιαίπμεά ἀπίο “δαὸ 
ΠῚ 

ὃ, 



11. ΚΙΝΟΒ. ΣΧ. ᾿σϑιτ 
ἢδ 5'ενν 41} τῇδϊ γεπιδίπεά ἀπῖὸ Αἰ αῦ 
ἴῃ ϑδπιδγία, }}} ἢς Ππδά ἀεϑβιγογεά ἢ᾿Πὶ, 
δοςογάϊηρ ἴο τῆ βαγίηρ οὗ τπε ολ, 
νης ἢ με βρᾶκε τὸ ΕἸ) δῇ. 

18 ΤΠ Απάὰ Ϊεῆυ ραιμεγεά 8}1 {πε 
Ρέορίε τοροῖπογ, δηά 8] πὑηῖο τπεπι, 
ΑΠΔὉ Ξεγνεὰ Βδδ] ἃ {ππτ|ὲ ; ὀὁχκέὲ [εἢὰ 
80.]}} Ξεγνε πῖπι πιυςῇ. 

19 Νον τΒεγείογε ο8}} ἀπο τὴς 1] 
[ἢ ργορῇεῖβ οἵ Βδδὶ, 4]] ἢ 5 βεγνδηζΐϑβ, 
Δηἀ 41} ἢὶβ ρτγίεβῖβ ; ἰεοεῖ ποῆὲ δὲ 
ννδητίηρ : ἔογ 1 ἤᾶνε ἃ ργεδῖ βδογίῆςε 

ἀϊά 12 ἴῃ δι θΌ]γ, τὸ τῆς ἱπίεπε τα 
ἢς πιρῆς ἀεβῖγου ἴῃς Ὑγουβῃίρρεῖβ οὗ 
Βδδὶ. 

20 Απά Ϊ|εδυ 54]4, ἴ Ῥτοοϊδίπλ ἃ 1 Ἠεῦ, 
80] 6 ΠῚ 4556 ΠΟΥ ἔογ Βδα]. Απά {πεν ἘΠῚ 
ῬτοοΪδι πιεα 1:. 

21 Απὰ Ϊεῆυ 8επὶ τῆγουρῃ ἃ4]] 
ἴβγδεὶ : δηά 4ἃ]1 τε ννογβῃιρροῦβ οὔ 
Βαδὶ οαπιὸ, 580 τῆλς ἴπεγε νγᾶβ ποῖ ἃ 
πιδῃ ἰεβ τπδῖ σδπΊῈ ποῖ. Απὰ τῇεγ 
σΆπ)ε ἰπῖο ἴῃε ἤοιιε οἔ Βαδὶ ; δηὰ τῃ8 ̓  ον, ,ο 
ἤουβε οὗ Βα] νναβ ᾽1}] ἔτγοπὶ ομς Ἂδπά μά, Βαϊ τῇ 

19 ἦὯο ἴο Βαλδὶ, ννῆοβοἊενεσγ 54] 6 ἴο δποῖδογ. : ἡρεθτωνή 
ννΔη τη ρ. Ἀ6 5Π4}} ποῖ ᾿νε. Βιυῖ ζεῃὰ 22 Απά ἢε 8αϊά υαμἴο Πίπι τῆλ τας πον αι 

ἐπ ϑω»παγία] (Οοπίραγε νοῦθθ 11. Τδι5 
νγἃ5 ἤΠΑΙΪΥ ςοιηρίεῖϊεά [πὸ ρος] τόνος 
Ἰυμ:οη ννϊςἢ ἰγδηβίοστοα τῆς τἤτγοης ἔσγοπῃ ἴπε 
δουϑο οὗ Οπιτὶ ἴο παῖ οὗ Νιπιϑῆι, τῆς ΝΠ οὗ 
τῆι τογαὶ ἔπ] 165 οὗὨ [5γδεὶ. 

σερογάϊηρ ὠπίο ἐδὲ “αγίπῷ Γ᾽ δὲ 7ονά. 
ΤἼῖ5 εἰηρηδίὶς τεϊϊογαϊοη (σοπραγθ νεῦβ6 
10) πιᾶγκϑ, ἢγοῖ, ονν ἴῃ [86 πιά οὗ τἰ6 
ΨΤΙΙΟΣ 4}} [815 ὨΙΒΊΟΥΥ 15 υἱοννθὰ ἃ5 ἀθγί νη 
ἰϊ5 βροςΐὶδὶ ἱπίεγοσβί ἔγογῃ [ἴ5 Ὀείηρ 50 1} ἂδπὰ 
ςοπιρὶεῖς Δῃ δοςσοιηρ ϑμπιεηΐ οὗ Ε]1]4 85 ὑγο- 
ῬθθοΙο5 ; δηά, ϑεσοῃάϊγ, πον αἵ ἴμῈ Ἐπὶς 
ει Ταγε Ὁ Υ ρυΐ ἰοτπιναγὰ τῇς ρίεα ἴμδῖ 
μι δαῖ ἢς αἰάὰ αὰ {Π]8 οὐὈ]οςῖ. [{ ἀοδ5 ποῖ 
ἰπάϊςδῖο τπδί ἃ βἰῃρὶθ-πλιηἀοα νυϊϑῆ ἴο ὀχεσυῖα 
Οοὐάϊβ νν}}} νψὰ5 [ὁπ 5 ργθαοπηηδηΐ τηοῖϊνο. 
Ῥγοθδοὶγ, ἐνθη ννβοσο Πα τηοβί ϑίγι Εν ΕΠ] Π]Ποὰ 
1η6 Ἰεῖζεῦ οὗ ργορῃοοῖθβ, 6 ννᾶ5 ννογκίηρ ἴῸΓ 
Βιπιϑοὶξ, ποῖ ἰοῦ Οοά: δη ἤϑῆος νδϑηροδηῆςσς 
ννᾶς ἀσποιποθα Ὀροη ἢὶ5 Ποιιδὸ ουθῃ ἴογ ἴπ6 
ΥΟΓΥ “ ὈΙοοά οὗ [ἐξγεεὶ" (Ηο8. Ἰ. 4). 

18. “Μπά υεδωεω χαϊῥεγεί αἱ 1δὲ ῥεορίε 
ἐοσεί δεν. ὙΒΟΟΡΉ ννῈ σαπηοῖ Δϑογῦε ἴο [εἢι 
ἃ 5ριγιΐ οὗ ἴγυς ΡῥΙεῖγ, νὰ οδὴ ννγὲ}}] ποι ἢ 
πιηἀεγοίδπα δον ἴῃς δοϊὰ δηὰ ἤδγαῪ ϑο]άϊεγ, 
ἰγαϊποαὰ ἴῃ ἴῆς ϑυσγίδῃ ννᾶγβ, 5ῃοι)ὰ ἢᾶνο γὸ- 
γοϊϊο δρδίποῖ [Π6 ὈΠΙΊΔΗΪΥ δηὰ το]ιρίυοι5 
ὙΟΥΒὮΪΡ οὗ ἴῃς [δᾶ ὅ0ζγα, δῃπὰ ἤανε υνὶϑῃθα 
ἴο ρὸ ὕδοκ ἴο ἴδε 5:π|ρ]6Ὲ ϑοἸθ βόσυοθ 
οἵ [εμοναῆῃ. ΨνΙουϊ ΔΩ 5ίτοης ταὶ ρίου5 
ἔδει ησ, [ἐδ ΤΊΔΥ νν6}} ανα ρεγοείνεὰ μαῖ 
τῆς 5εηϑυοιϑ ἰἀοἸΔίΤΥ ἰηϊγοάιςεα ΟΥ̓ ἴΠ6 που5ὸ 
οὗ ΟἸμγὶ ννᾶ8 ἐδης οὐ [ἴῃς Βοατῖ οὗ ἴῃς 
πδϊΐοη;; δῃά ΤΛΔΥ͂ πᾶνε Ὀδοῃ ἀσβίσοιιβ ἴο 566 
δοο ἰςποὰ ἴ[Πς ἀερτδαϊηρς σἰῖθ5 νυ ἢ] ἢ δἰνγα 5 δο- 
ςοπιραηὶςα Αϑἴδσίε ννόυσβῃ!ρ. ὕῆοϑβςε νίενν5 δῃηά 
δοϊηρ5 6 ἢδά, πο ἀοιυδῖ, ςοπορδὶοα δι Ποτίο ; 
δίηςο ἵὸ νου πᾶν Ὀδοη ἀληρότοιιβ ἴο ἀδοΐαγς 
[ποπὶ ἀυτγίης ἴῃς Ἰξετπὶ6 οὐἠἨ [ἐχοῦε]. Ενοη 
ΑἴοΓ ἤεγ ἀσδῖῃ [ἴ νγᾶ58 ὑγυάδηϊ [0 ἴοτηροτγίθο, 
ἴο νναῖῖ ὑπῈ}} ἴῃ ῬΑΓῪ οὗ ΑΠμδῦ νιᾶ5 σγυϑῃεά 
Ῥο ΠΕ Αγ, Ὀσΐογε Ὀγοδομῖπρ ἴῃς τε]! γίου5 41:65- 
Ὅοη, ἰεϑῖ {ἢ [2}Ππὴρῷ τῆτοπο 5ῃου]ά σϑοεῖνς [Π6 
διιρρογῖ, ποῖ ΠΊΟΤΕΙΥ οὗ [8 ΡΟ] 4] δά μβογθηῖβ, 

Ὀυΐϊ οὗ [6 ψΠοΪς ὈΟΩγ οὗ Βαδὶ-ννοσϑῃῖρΡΡΟΥΒ 
(γουρδουῖ ἴῃς Κιηράοπι. Νόον, δΒοννενογ, 
(ες ὈπὶῈ νν85 ςοτὴς ἴογῦ ᾿ῃγοννίησ ΟΥ̓ ἴῃ 6 πηᾶϑκ, 
ἢ ανῖηρ 5ἰλη 4}} {Π6 ἰϑϑιῖ οὔ Αμδὸ ἰη [ῃς 
Κιηράοπι οἵ [5γδο], πὰ 4}1} (ῃ6 ᾿ηθιυοηῖα] πηθῃ 
οὗ [Πε ΡΑΓΙΥ (γεγβθοθ. 7, 11, δηά 17}, [ἐδ ἔεὶξ 
1Παἴ ἢ τ ῃῖ θϑρῖη 15 τοογηδίίοη οὗ τε]! - 
εἰοη. Βιϊῖ ον θη πονν, ἢ [Π6 β4πιὸ ργυάθηϊ 
σδυϊΐοπ νη οἢ δδά ᾿Ποτῖο πιαγκοὰ 15 σουγϑο, 
ἢ υ865 “50 {1} σαῖμετ πη ΤὌρθη υἱὸς 
Ιεηπεθ. 80 ἢθ “ γδίμεγβ. ἴῃε ρεορὶς τορεῖδον, 
δηά τῆδκος ἴῃς ἀδφοϊαγαίίοη οἵ ἴδε ἰοχί, “ Αδδὺ 
βεσνθά Βδδὶ ἃ {Ππ||6 ; θυΐ [6ἢπ 5.41} ϑοῦνς ἢ: πὶ 
τυ ςἢ "--ἃ ἀδοϊαγαῖίοη σῇ πλχῆῖ τοδα 
Ὀς Ὀοϊονοά, δἰποθ ἔενν νουϊὰ Κηονν 5 ταὶ 
56 ΠΕΠΠἸΟΉ[5. 

19. ΜΜ δὲ ῥγοῤῥες ο.Κ, Βααὶ, αἰ δὰ 
σεγυαπί,, ἀπά αἱ ῥ'ὶ' ῥγιω ἢ [Ιἴ Ἀρρθᾶγβ 
ἔτοπι 1815 ρᾶβδᾶρε ἰμαΐ ἴπ6 ργορῃείβ δπὰ 
ῬΓεβίβ οἵ δαὶ νγεῦα ποῖ ἰάοπίιςα. Ὅς 
ἔοσγτηεσ ννουἹὰ ςογτεβροπὰ ἴο ἴδε ἀεγνῖϑῃο5, 
ἴῃς Ἰἰαῖῖοῦ ἴο ἴδ τηο] ϊδῃβ, οὐ Μαδοπηοίδη 
σουηίε8. ΒΥ {με “βεγνδηίβ" οὗ Βδδὶ γε 
τιοδηΐ ἴῃ6 οὐ ΠΑΓῪ Ὁ ΟΓΘΠΙΡΡ ΓΚ. 

40. ῥχγοείαϊρε ὦ «οἰφηπ αὐσεριδίν ἤγ βααί. 
7εθ ΔΡΡΙΙ68 ἴο ἢ5 ργοροβοά γρδίῃεγίηρ [ἢ 
βδογοα πδηλ6 δϑϑί πο 1η ἴῃ 6 ἰδνν ἴο ἴῃ 6 οἢϊείοσς 
είν οἵ [εἤοναῆ. (δεθ ἴον. χΧχῇ. 16; 
Νυπι., χχίχ. 15: Ὠουΐ. χνὶ. 8.) Ης πιρδὶ 
τη τπδὲ [Π15 ἀσβοογδίίοη οὗ [6 βδογθὰ ἴοττῃ 
ψουϊὰ περ ἴο σοηνίπος τπθῇ οὗ [8 5]η- 
ΠΟΓΥ. 

41. μ᾿ χονι ομέ ἐμ ἰὸ ἐῤε οὐδεν.) 
1, Ἰ16γα]γ, ““ Ὀγίπιξυ] "-- }} ἔγοπη Ὀγπὶ ἴο 
δτῖπι." ἴη οτάδογ ἴο υπάογϑίδπα πονν δυςἢ 
Πυάθογ5 σου ]α πὰ τοοπι, ννὸ τι 5ἴ ΓΟ ΘΓ 
(αἴ τῆ δποίεπὶ ἴοπιρὶοβ μαὰ ναϑῖ Ἴουγῖβ 
δουπά ἴδοπὶ, ψὨῖοἢ οουϊά οοπίδιῃ ΓΠΔΗΥ͂ 
τπουβδηάβ. 

22. Τῥὲ τεἪι1,γγ ὙὍΠΘ βαογοὰ τοῦοθς οὗ 
(ἢς Βα) ῥγιοδῖθ ἄγὸ τηρπιιοποὰ ΟΥ̓ 511}1}8 
1{4]1ςτ:8 (1. 22} δηὰ Ηοτγοάϊτπ (ν. 5). ὙΠΟΥ͂ 
86εῖὰ ἴο ἔαγνα Ὀξοη οΟὗὨ ̓ Ιπὸπ, πα ὑγετα Ργο Δ Ὁ} 

ἐ 



ν. 23-27.} 

ονεγ ἴῆς νεβῖγν, Βηπρ' ἰοσἢ νεβίπιθη δ 
ἔογ 411 τὴς ννογβῃρρεῖβ οὗ Βαδ2]. Απά 
ἢς Ὀγουρῆς τἢ6πὶ ἔογῃ νεϑιπλθηΐβ. 

223 Απά Ϊεδυ ψεπῖ, ἀπά Ϊεποπδάδὺ 
ἴῃς βοη οἵ Κεςδδῦ, ἱηῖο τῃς ἤουβε οὗ 
Βαλὶ, δπὰ ςαἰά υὑηῖο ἴῃς Ὑγουβ!ρΡρεΓβ 
οἔ Βαδὶ, ϑεάγἼοῆ, δηά ἰοοῖΐς παῖ τπεγα 
Ὅς ἤδγα ἢ γουὺ ποηδ οὗ ἴῃς βεγνδηϊβ 
οὔτε Ι͂οκρ, δῖ τῆς ννουβῃίρρεῖβ οὗ 
Βαδὶ οηΐγ. 

24 Απά ψῆεπ ΠΟΥ σγεπηῖ ἴπ ἴο 
οὔεσ βαςγίῆςεβ δηά διγηῖ οἰεσί Πρ. 
]εδὰ ἀρροϊπιεά ἔουγβοογε πλθπ ντἢ- 
ουἵῖ, Ὧπ4 5414, {7 Δὴγ οὗ τε πιεῃ 
ΜγΠοπὶ 1 πᾶνε Ὀτουρῆϊ πῖο γουγ ἢδηα8 
ἔβσᾶρο, ἠδ ἐμαὶ ἰρίἑεϊξ ἧπηι γσο, 5 
πῶ «λα ἐξ ἴον τῆς ἰδ οὗ Ὠϊπι. 

ψδιῖ6. [Ι{ 15 ἀουδί!, πονσονεσ, νυ βοῖδοσ τῆ δ᾽ 
γεσίγΥ ἤσγα πιεπίϊοποὰ ᾿ς ἴ(Π6 τοθθ.γοοπὶ οὗ 
ἴῃς τεπλρ 6, ἀπ ηοΐ ταῖθοσ (45 Τπϑηΐϊι5 500" 
ΡΟ565) ἴπε τοῦθ.  μαπηθοσ οὗ ἴῃς τογδὶ ραϊδοθ, 
ἔγοτα ᾿υπὶοἢ τς Κἰπρ ρᾶνο ἃ ἔδϑίδὶ ραττηεηΐ ἴὸ 
ἐλ ἢ} ὙΟΓΘΠΙΡΡΟΙ. [τ οδῃ ϑοδύςεὶν ὃς 51:00" 
Ροβοὰ τπλί ἴΠ6 [ἘπΊρ]ς νοϑῖγΥ ννουϊά ςοπίηϊη 
γεϑἴπγεηβ ἴοὺΓ τόσα ἴπδη ἴῃς ῥγιεβῖβ. Βιυϊΐ ἴῃς 
ΤΟΥΔΙ γοῦθτ  ΒΑπιθοῦ ἡλρἢϊζ ἔυγη δ ἰΠουπαηα5 
οὗ “ σὔδῃξοβ οὗ γδιπιθηῖ, βίηςθ ἀγθϑϑὺβ ϑνῸ ΓΟ 
δηοης ἴπ6 γῆ σοπΕπυδ! θοβδίοννεά οἡ 
ῬΕΓΘΟΠ5 45 ΠΛᾶΓΚ5 οὗ γογαὶ ἔδνοιγ. 

23. Τ7ῥὲ τυογερίρβεῦς οΥΓ Βααί οπίγ ἢ Τῆς 
Ῥτόβοηςς οὗ ροῦβϑοπϑ δο οηρΊηρ ἴο ἀποῖδογ σὰ]! - 
δῖοη 85 υ51:4}}ὉὙ τεραγάδα Ὺ ἴπῸ δποϊεπίβ ἃ5 
ἃ ῃγοίαπαϊίοη οὗ ἴῆς γῖοβ. [ἡ τῆς ᾿αβὸ οὗ {πε 
Οτεεκ πηγϑΐεγιοβ βυιςῖ ἱπίΓυβίοη 15 58] ἴο πᾶνε 
Ὀδεη ρυ 9 ηοα ὈΥ ἀεδῖῃ. (ὐοπβοαιυςηο [ἐδὰ 
ςου]ά εἶνε {656 ᾿π]υποῖϊίοηβ νυ πο ουΐ ἀγοιυβίηρ, 
ΔΠΥ͂ 5ιιϑρίεἰοη. ᾿ 

44, Ημ ἐγ «ὠα δὲ γῶν Ἰδὲ Δ οΥ ρί». 
(ἰοπΊραγε 1 Κ'. χχ. 39. 

25. “4: “005 α΄ ῥὲ ῥαά »παάς απ ἐπά οὗ 
οὔεγιπς.) δε ἅτὲὸ ποῖ ἴὸο βδιρροβο [δαί [6ἢπ 
οβογεὰ νι δῖ5 οννη Παηὰ, ΔΥ πιοτὸ (δῇ 
δΟΪοΠΟη (1 Κι. νἱ}}. 62, 63). Ὅῃ6 δεῖυκὶ) 
ΒΔΟΓ ἤοοῖ5 εγο πὸ ἀουδί (ἢ ῥγίοϑῖϑ οἵ Βδδὶ: 
διῖϊ [ἐδ 5 Ἄσοποιάεγοὰ ἴο ἧανς τηδάς τῆς 
οἴετγιπς, κίπος ἢς ἔιγη5η θα ἰῃς νἱς]Π|5. 

ἐδε σιαγά.} [{,ὺϑΈΓΔ} “1ῆς γυπποτβ. ὍΠΪ5 
ΠΔΙΠῚΘ 566 Π|5 ἴο ἴδνθ δέξῃ ρίνεη ἴο ἴῃς τογδὶ 
ὈοάγοξυλτΓά 45 ἐαγὶῪ 5 ἴῃς {{π|6 οὗ 54} (1 ϑἅγῃ. 
ΧΧΙΙ. 17). [{ν:25 τποῖγ ἀυγ ἴο γε ὈΥ ἴῃς 5.6 
οὗ πε Κίη ν᾽ 5 σμαγίοϊ 85 6 τηονϑά ἕγοπι ρῖδοα 
ἴο ρΐἷδςοὺ. 

ξο 17 Τα γυλγά δοοπὶβ ἴο δᾶνς Ὀεεπ 
ΒΙΠοτῖο σἰδίϊοποα οιϊδιάθ [6 ςοιιτὶ οὗ {π6 
[ΕΠΊΡ]6, ΡγοῦΔΟΪΥ αἱ {πὸ μαῖθϑ. 

ἐα5: ἐδεη οἱ απά αὐεη].)] [Ιἰ 6 Ὀεϊίογ, ἢ 

1. ΚΙΝΟ5. Χ. 

2ς Απά ἴἴ ςλπιεὲ ἴο ρᾶ88, ἃ8 ϑ00ῇ 858 
Βε Πδά πιδάε δη επὰὰ οἔ οβετγίηρ τῆς 
δυγπς οἰογίηρ, τς [ελ βαιά τὸ (Πε 
συλγά δηά το {πε ςαρίαίη8. (ο ἰπ, σπα 
ΒΥ τῃεηὶ; ἰδεῖ ποῆθ σοπια ἰογίῃ. 
Απά τπὸὺ 5πιοῖε τπεπὶ νι Τῆς μέ Αλην 

ἈΜΟΝ. 

εάρε οὗ τε βϑυνογά ; δπὰ τῆς συδγὰ 
πὰ (ἢς σαρίδϊηβ8 οσαϑὲ ἐῤέγι ουΐ, δπά 
νεῖ ἴο 1ῃ6 ΤΥ οὗ τῇς πουβε οὗ 
Β}]. 

26 Απά {τἢεγ Ὀγουρῆςζ ἔοστῃ τῆ6 
᾿πιάρεθ οὐδ οὗ τῃ6 Ποιιβε οὗ Βδδὶ, ἴεν. 
δηὰ Ὀυγηεα τΠεη]. 

22 Απὰ τῆρν ὕγακε ἄοννη τῇδ 
ἵπιαρα οὗ Βαδλὶ, ἀπά ὃγακε ἄοννη τῆς 
δοιιβε οἵ Βδαὶ, δὰ πιδάς ἰξ ἃ ἀγαυρῆξ 
ἤουδε υπίο [Π]ς ἄγ. 

Ῥαίγὶοκ δηά ὙΤ βοπίυϑ, ἴο ἰγδηβὶδίο, “τῆς ρυλγὰ 
δηὰ ἴΠε σαρίδιπ5 δασεά δηὰ ννεπῖ," οΥὗ “ννεηΐ 
ῥατν." ΤΙΝ5 ἰ5 ἃ πηδδηΐης ΜΒιοἢ ἴῃς ΗἩΘΌΓΟΥ 
Ψ}} Ὀοᾶγ, ἀπά ἴθθ δθῆβο ἰ5 5 γεπάοσγοά 
βϑιἰϑἰδοίοσυ. ὙΠαῖ ἴΠ6 ϑο] ἴθ γϑ 5ῃοι!ά πᾶν 
(τοι διε Ἐποπηβοῖνοϑ ἴο οδϑῖ (ἢς Ὀοαΐε5 οὗ ἴῃς 
οἰδίει ουΐ οὗἉ ἴπ6 τοπιρ]6 ἐποϊοϑυγὲ ἰ5. ΥΈΣΥ υῃ- 
᾿ιΚεὶγ. 

ἐδ εἰξγ φίῤε δοιμε 9 Βαα.] Μοβῖ πιοάεγῃ 
ςοππλοηίδίογϑ ἄρστοοὸ [ἢδῖ ὈΥ {Π15 Ἔχργοϑϑίοη ἴΠ6 
[ ΠΊΡΙὸ [56] 45 ἐἸβ( πρὶ 15Ππ0 4 ἔγοτμῃ ἴῃ6 οουτ 
ἴῃ ὨΙ ἢ ἰἴ οἱοοά, ἰ5. ἱπίεοπάθρά. ὙὍὙΠὸ συδγά 
Πανίηρ 5ἰδίη 4}} ννῇο ννεγα ἰπ ἴῃς σουγί, τυιϑποὰ 
οπ ἃπά οηϊογοὰ {Π6 βαποιδγυ, ἴπογε πὸ ἀοιδῖ 
σοπιρίοεπς ἴδ πηάβϑδοτο, δηὰ ἔσγίθογ (οαγηρ; 
ἄοννῃ δπὰ δτίπρίηρ οὐἵ 86 βδοσγοὰ οδ)οςῖβ 
τηοηποησὰ ἴῃ [ἢ ποχί νΟΓσ6. 

26. Τρεὶ»ιασεν.] ΟΥ “ ῬΠΠ4γ5." Πόλη ϑ[δη]οΥ 
ΒΏΡΡΟΞΘ65 [παὶ ἴῃ 56 “᾿πηᾶ.τὸ5 ννΈΓΟ “ ἤρογοβ οὗ 
(Π6 Ρησηὶςίδη ἀοι(165 σαγνθά ἴῃ ννοοά, Ξοδϊθὰ 
ΟΥ̓ Γαϊβε οἡ ρι]]δγϑ " «(᾿ ̓νμοσίογοβ,᾿ νο]. 11. Ρ. 288). 
Βιιῖ, 50 ἔατ ἃ5 νὰ ἤανθ ΔηΥ ον άσπος οἡ ἴδ6 
διδ)οςῖ, ἴ νου ]ά δοόσῃ {παῖ τῇς Ῥῃσηιοίδη 
ΡΠΠΙΑΓ ᾿άο]5 (κίονες, πιοῖθε), ΨΕΓΘ ΤΟΙ σΟΪ Πγη5, 
ΟὔΕ 5 Κ5, οΥ ροϑῖβ, ἀθϑδιτὰῖε οὗὈἨ δΔηΥ ϑῃδρίην 
ἰπῖο (ἢ6 δειηδίδηςο οὗ πυπηδηγ. (δε Τδοϊῖ, 
“Η!51.᾽ ὅ11..3; φτλδϑβς. ἀρ. Ῥμοῖ. ὁ ΒΙδ.᾽ Ρ. 1ο61: 
Μαχ. Τυτ. "1)155.᾿᾽ ΧΧχνῆ. ἢ. 384, ἂς,, δηά 
οοιηραγο ποΐε οἡ τ Κ. χὶν. 239) 

απά ὀωυγπεά ἐδ. ὍὙΠθθε ψοσγὴς 5ῆονν 
(παῖ 186 “ ἱπιᾶρὲϑ᾽ οΥἹ “ ΡΠ ΑΓθ Ὁ 1η 15 ολϑα 
ψΓῈ οὗ ννοοα. 

7. “μα ἐδὸγ ὀγαῤφε ἄοαυπ {δὲ ἱνιασε Οὗ 
Βαα( ὙὍὙῆς οἴδπογ ἱπηασοβ, ἃ ἀρροάγϑθ, "νεγὸ 
ποῖ ἱτηᾶροβ οἵ Βδδὶ, διιῖ οὐ ἱπίοσιοσ ἀοι165 
--τἰις αἰἱοπὲρι υμαίοπμέδ (].ε. σοὰβ πὰ ροά- 
ἀθ5565) οὗ (δγῖπαρε (Ρ]διιΐ. “Ραη. ν᾿ 1ς 1). 
ΤῊ ἱπιᾶρὸ οὗ Βαδὶ, νυ ἢ ννᾶ5 “" Ὀγόκθη 
ἄοννη," δηᾷ ποῖ Ὀυγηῖ, ννου]ὰ 5εεπὶ ἴὸ πᾶν 
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28 Τὺ [εἢ ἀεβίγογεά Β44] ουῖ 
οἔ Ιϑβγδεὶ. 

290 ΦΗονδεῖς ἥγοσι τῇς 51π8 οὗ 
]ετοδοαπὶ τῇς βοὴ οὗ Νεῦδαῖ, ννῆο 
πιά ἰβϑγδεὶ ἴο 5'η, [εῆυ ἀερατγιεά ποῖ 
ἔτοπι δἴϊεγ ἐμεηλ, ἐσ τυἱ!, τῆε ροϊάξῃ 
σαΐνεβ τῆδλῖ τῦέγεέ ἰῃ Βεῖμ-οὶ, δηά 
[Πδῖ ὠὐεγε ἴῃ Ὠλη. 

20 Αμά τῆε ΓῸΚΡ 8414 ἀπὸ [ἐδ 
Βεζσαυβα τῆου ἢαθῖ ἄοπμαε νγεὶ ἴῃ 
ἐχβοιίηρ ἐσὲ τυλίελ τς τῖρμς ἴῃ πλῖης 
εγαβ, σπά ἢαλϑῖ ἀοης ὑπο πε ἤουβα 
οἔ ΑΠδὴ δοςογάϊηρ ἴο 1] τῃμδῖ τυᾶ: ἴῃ 
πληα Πεδγῖ, τὴν σἢΠ]άγεη οὗ τε ἐουγῃ 
Ζεπογα 9. 50.8}} 511 οὐ τῆεα τἤτοης οὗ 
ἰϑβγαδεὶ. 

Ὀδοη οὗ 5ἴοης, |ἰκῈὸ 16 »ποξα οἵ ᾿Αϑίατίο δἱ 
Ῥάδρῆοβ (Τὰς.  Ηἰκιῖ.᾽ 1. 5. 5.) Εννα]ά ςσοπίοςο- 
ἴυγοβ ἴπδί ᾿ξ νγᾶβ ογοοίοὰ ἴῃ ἔγοπὶ οἵ (ῃ6 
[οιηρὶο. 

για. 1 ὦ ἀγαμσῥίιδοισε.} Οοτρᾶσο Εχγα 
ΥὙ]. 11; Ὠλδῃ. 11, 5; ἢ]. 20. 

49. ἔχον ἐῤε σἱῃ: 977 ὕεγοδοανε.. .. οι 
“:ρῥανίε πο!.}] Το δδο] δῆ ἴῃ Το] ξεν οσϑῃρ 
νν» 5 ἃ ἴβοιρῃξῖ ψὨὶοὰ Πδὰ ῬγοῦδθὶΥ πΠονεγ 
οσουτγτοά ἴο ει. Ηε ἢδιὶ ργοννπ ὑρ ιἱηάογ 
1, πὰ ΠΊΔΥ ἢᾶνε τοραγάθα 1 ἃ5 οϑϑθηζίαὶ ἴο 
ἴἢῆς πδῖἴϊοπμαὶ ἱπάθροηάρφηος οὗ ἴϑγαο. Ηδ 
μιδὰ τεὶ!ξίουβ. ἔδε!νρ ἐποιιρῆ, ἀπά ραίγ οἵ Ἰθπὶ 
ἐποιιρῃ, ἴο ἀείεσίι ἴῃς υἱτοῦ]γ ἀοδαβίην Αϑῖαγίθ 
Ὑνοσϑῆρ; δυῖ [ῃ6 ρυγε ουϑῃΐρ οὗἨ Ἐπονδὰ 
ν᾽85 δἰϊοβρείμεγ Ὀεγοηά δπὰ δῦονς δϊπὶ. 

90. “πα δὲ 1ογά «αἰά μηίο ψεδμ Ῥτο- 
ὈΔθὶγ Ὀγ με πιουῖτῃ οὗὨ ΕἸ15π4. [οἢυ πδὰ θθθη 
ΘΟΧΡΓΟΒΒΙΥ οτάεγεὰ ἴο “δπηϊῖς ἴπε ἤουβο οὗ 
ΑΒΔ (2 Κ. ἰχ. 7); δηά ἴδιι5 ἴο ἃ ςεγίδίη 
εχῖθηϊ ἢ]5 Ὀ]ΟΟαΥ πηθάϑιγοϑ νοσῈ ἂςῖβ οὗ οδο- 
ἄϊεηςς, ἕοσ ννῃϊςῆ Οοά παρῆϊ 56ε6 δὲ ἴο δϑϑίρῃ 
δ᾽πὶ ἃ ἴοι ροσαὶ σχονναγά, 

ἐδγ εράγεπ ἰο 1δὲ ζουγὴδ ξεπεγαίίον σῥαϊ 
“δ ὁπ ἐῤὲ ἐῤτοπε 9,Κἡ7 1γαοί ἢ ΤὙὌἈὶθ νυᾶ5 
ΔΟςσοΙρ] 5ηθὰ ἴῃ ἰῆς ἀμάμαιρν οἵ [ἐποδῆδΖ 
(2 Κα. χα. χα), [οαϑῇ (Ὁ. γοσβα 9), εγοῦοδπι 
(χῖν. 16), ἃπὰ Ζαοϊασχίδιι (χν. 8), ἴδε 580ῃ, 
Εταπάϑοῃ, πεν ποῦν δΔηὰ ρτεαΐ-ρτεδλῖ- 
ἐταηάβθοη οὗ [ἐἢ. [{ 18 ποιίςοδῦϊς τδδῖ ἢο 
ΟἴΠΟΥ ἔΑΠΉΪΥ σαὶ ὕροη πε ἴμγοης οὗ [5γᾶ6] 50 
Ἰοῆξ. Ὑὲ Βουδὲ οὗ Οτησί, νυδίοἢ ἔυγηϊσμοὰ 
ἴουγ Κίηρβ, μεϊὰ τῆς σγοννῇ ἕοσ ἴγος βεπεγα- 
Ὀοηϑβ ΟἿΪΥ δηὰ ἴογ ἰεϑ5 δὴ ΠΗ͂Υ γεᾶγϑ---ἰμδὶ 
οὗ ]εῆυ τεϊρηοά ἴοσγ ἤνε ψεπογαϊϊοηβ δηὰ ἔου 
ἃῦονὸ ἃ ῃυηάτγες γοαγβ. 

82. Τὸὲ 1ογά δεραη ἰο εὑ ἱιγαεὶ “δον!.} 
1 ἰογα}  “ ἴο εὐ ΟἿ ἴῃ [5τα6],᾿ ὁ. 4.) ἴο ἴᾶκα 
ΑΥΨΑΥ ἴτοπι [βγῶθὶ ῬογίΊΟἢ5 οὗ [18 τοΥΓΙΟΥΎ. 
ὙΒΟΙῈ ἰ6 20 πεεὰά οἵ ἴδε οἰδηχε οὗ γοδάϊης 

1. ΚΙΝΟΞΘ. Χ, ἰ ν. 28---- 34. 

1 Βυῖ Ϊεῆυ ἴτοοκ πο Πεςά το "Ηεδ. 
νναῖκ ἰπ τὰς ἶανν οὔ τὴς οκὺ Οοά οὔ ζῶ, 
ἴβγδεὶ ψ τ 41} Πὶβ Πεαγ ; ἔωγ ἢς 
ἀεραγῖεὰ ποῖ ἔγοπι τῆς 5ἰῃ8 οὗ Ϊεγο- 
Ὀόλπι, νν σῇ πγαὰς [ϑγᾶε] ἴο 511. 

12 Δ Ἶη τἴοθς ἀὰλγθ τῇῆε ΙΟΚΡ 
θερὶημ ἴτο σου {ει βϑῃογῖ : δηά 1 ἯςΡ. 
ΗλΖλε] ϑπιοῖς τῆθπὶ ἴῃ 411} τς ςοαϑῖϑ ΡΜ Α 
οἔ [βγδεὶ 

33. ἔτοπι Πογάλη ᾿εαϑενναγά, 11 τῃε Ηρ. 
ἰλμὰ οἱ (σελ, τῆς (ὐδαΐτθβ, δά πὸ μὰς σὺ 
Ἀειυδεηΐτεβ, ἀπά τὴε Μαμπαβϑίτεβ, ἔτοηι 2 κκ 
Ατόογ, ννῃϊοῆ ᾿ς ὈγῪ τῆς τίνεσ Ασῃοη, 
να (ΤιἸολά αμὰ Βαϑῆδη. τ ἀρ ϑὴ 19 (ἐἐοιά 

34 Νὸν τῆε ταβϑῖ οὗ τῃ6 δοῖβ οὗ “μέ μα 
]εἢυ, διά 411 λας μὲ ἀϊά, δηά 1] ἢ 58 

Ῥτοροβεά δγ Ηἰζζὶρ. (ϑ8εε ποῖε Β δἵ ἴδε επὰ 
Ὁΐ ἴῃς σμαρῖοτ.) 

Ἡαπαεί “»νιοίς ἐδερι.ἢ 80 ἤ]Ά]Πης [Β6 ἐτο- 
ῬἤδΟΥ οὗ ΕἸ 5ηα (2 Κ.. νιν 1 2). 

38. ΑΜ δὲ ἰαμά 9. Οἰοα 47 ὙΤῊς 1ο55 
οὗ ἴῃς ὀπίγε ἴγδη8- [ογάδηϊς τΟΥΥ ΟΓΥ 566 15 
ἴο δε ἱπίοηάοα, οὐ δῖ ΔΠῪ ταῖς 1ϊ5 οογιριοῖα 
τυΐϊη ἀπά ἀοναοίδίίοη. ((ὐοπήραγο Απι. ἰ. 3.) 
ΤῊ5 ννὰ5 ἴῃς δοῖηὴὸ οὗ ἴῃς {πἰδο8 οὗ Ἀδυῦεοη 
διὰ Οδά, δηᾷ οὔ ἴπ ἢδὶῇ τοῖο οὗ Μδηδϑεθοὶ. 
(088. ΧΧΙΙ. 1-ὸ.})ὺ Ιἴ ννᾶς πιοῖθ δοςςϑϑθὶθ 
ΓΟ ΠΑ Δ5ου5 πάη ἴῃς τερίοη ννεβὲ οὗ [86 

ΓΊΝΟΥ. 

Ἥγοον, «υδίερ 5 ὁγ ἐδὲ γῆθεν Ἄγποπ ΤΉΘΓΘ 
ΕΘ 5ΈΡΟΙΤΔΪ οἷδοθβ οὗ τῃ]5 δῖ. Τῇ 
οὔθ πεῖς τηρπθοηθα 15 (Π6 πηοϑῖ ἔππιοι8. 
((ἀογίραγο ἴδυζ. 11. 36; 11. 12; ἵν. 48; [οϑῇ. 
ΧΙΙ, 2: ΧΙ. 9, τό; [υάν. χὶ. 26; τ (ἢν. νυ. 8; 
]ετ. ΧΙΝΗΪ, 19, δηὰ οσ ἴδε ϑἵε 5εὲ ῃοῖς οὔ 
Ἰλευζ. 1... 36.) 

ἔυέπ Οἰἰκαδ «ἀπά Βαιῤαπ. ΟΥ “ δοίϑ 
ΟἸϊεδὰ πὰ Βαϑιδη," (καὶ τὴν Γαλαὰδ καὶ 
τὴν Βασάν. 1.ΧΧ.. ὙΠῸ νυτιῖοῦ μά ὑτὸ- 
ὙΥἹΟΟΒΙΥ ΤοΔ]]εα τε ψνῇο]6 τουτιτοσΥ “ Οἰϊεδά : ἢ 
ὯΟΥ ἢδ, 845 ἴἴ νοῦ, γοςοϊ]οςῖς. Ηἰπιϑο ἢ, ἀπὰ 
ἀπ !πρι 5}.68 ἴἴ, τηλοτα δοσυγαίοὶν, ἰηῖο ΟἸἸοδά, 
(Π6 ϑουτῃογη, δη Βαϑῆδη, [6 πογίβογῃη σορίοῃ. 
(δες ποῖεϑ οῃ 1: Κ. ἵν. 12 δῃά 19.) 

84. “δὶ: πιϊσδέ. [ἴ 15 τοπιλγκδῦϊς τδλὲ 
1815 οχργοββίοη, νυ ἢ ἰδ ποῖ υϑοὰ ὈΥ τῇς 
Δυῖδβογ οὗ Κρ ἴῃ σοππεσίίοη ΜΠ ΔΠΥ ΟἾΠΟΣ 
Κὶπς οὗ 1γαεί, Ξῃου]ὰ θὲ δἀρροὰ ἴο [ε 
νυ οβο 1] δυισσθϑ5 ἰπ ἢἰ5. ϑἴσιισρίε ἢ Ηδχδο 
[45 1.51 Ὀδεη ποίεε, δηὰ ννοπὶ ννῈ Κπονν αἷβὸ 
ἴο δᾶνὲ ϑυδη το τὸ ἴπ6 ΔΑϑϑγγίδπη5 ἀηαὰ ᾿οη- 
δεηίε ἴο Ὀεσοπὶς ἃ {γιιϊΐωσγγ. (“" Απείεπι 
Μομδγοῆ!οβ,᾽ νοὶ. 1... Ρ. 164.) ογῃᾶρβ ἴδ8 
γννογά χέῤώγαθ τπιθᾶπϑ πο ταῖποῦ “ μογδοῃδὶ 
οουγα ο" [Δ “ αὐρὶνς " οΣ “ ρον οῦ" 
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ταῖρῆτ, ἀγε ΤΕΥ ποῖ τ τθη ἴῃ τῆς 
Ῥοοῖκ οὗ τῆε ςἤγοπιςο]οβ οὗ ἴῃς Κίπρβ οὗ 
[5γδε] Ὁ 

3ς Απά [ει 5]ερὲ τῇ δ ἔῃ οῖ : 
δηά τὰεν Ὀυπεά ἈΠ ἴῃ ϑδηιαπίδ. 

11. ΚΙΝαΞϑ. ΣΧ. ΧΙ. 

Απά Ϊεποδδαζ ἢ 5 βθοη τγεϊρπθά ἴῃ ἢ 18 
δἴοδα. 
26 Απά ἴεδε τἶπιε τῆς Ϊεδυ τεϊρπεά 

ΟΥνεγ ἴβγδεὶ ἰπ ϑαπηδγα τοῖς ἴνΧΘΠΙΥ 
ἀπά εἰρῃϊ γελτβ. 

αγέ ἐδεφῦ ποί αὐγὶ!ν.}] ὍΘ ΧΧ. δάὰ 
ἃ εἶδιϑὸ ἤογθὸ ψ ῃϊοἢ οὐσουῖθ αἶϑο ἰηῃ ἴδ6 
ΒυΠΊΠΊΔΓΥ οὗ Ζίτηγι᾽ 5 γεῖίψῃ (1 Κ. χυῖ. 20), 
ὙΏΟΓΟ τ τηϑᾶη8 “δηὰ ἴπ6 ἴγϑάϑοῃ νυν ἢϊο ἢ Πα 
ὙτοῦΡρΗΙ, οὐ “" δπὰ ἴῃς σοπϑρίγαοῦ ὑνΒιο Πα 
τηδάο. 

86. 1 ϑαπαγία.] Ὅῆθ ἔδπὶν οὗ ΑΠπδὺ 
διά τλδάδ [6 ΖΓθεὶ ἃ σοῦ οὗ δεσοῃὰ σδριίδὶ, ἀπά 
ῃδὰ τεϊρπεὰ ἴπετγο, δ ᾿θαϑὲ ἴῃ ραγί (1 Κ. χχί. 
1; 2 ΚΟΙΊχ. 15-10). [εἰ δηά [ἰ5 ἀοβοεηάδηϊβ 
566 ἴο πᾶνε ἤχϑα {μοῖγ γοϑιάθησα νυ ΒΟ] δὲ 
ϑαιηδλσία. (866 Κι. ΧΙ] 1, το; χῖν. 23; ΧΥ, 8.) 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΒ οἱ νεῖβεβ τῷ δηᾶά 32. 

ΝΟΤῈ Α οὔ νεῦϑβε 15---ἰς [8 [ΠΥ πολτῖ 
τσ)" 

Ἡουδίξαπί ρτοροβοὰ ἴο τοδὰ "50 Πιδὲ ὉΠ 

τον Ἴ22, ἱπβίοδα οὐ "δ" Ἴ2:» ΠΕΣ Φ0Π. 
Βίβδορ Ἡοσβίευ τπουξηῖ [λ6 ραββϑᾶξε γεαυϊγεὰ 
ἃ 51}}} στϑαῖοσγ δἰϊοσαϊίοη, δηὰ βιρρεϑίθα (Βαῖ 1ἴ 

δου! ἀ δὲ τεδὰ στ ἽΝ ὍΦ᾽ Ἴ220 ΠΝ Ὁ} 
ὅν. Βιυῖ πο οβδηρε ἰ5 σβϑ!} Υ ΠΕ ΒΑΓ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙ. 

1 )ελοαςᾷ, ΩΣ σαυκα ὧν φιελοιλεδα Δὶς σαπμμὲ 

ΝΟΤῈΕ Β οῃ νεῖβὲ 32--- Τῆς 1 ογὰ θερδη 
ἴο ουϊ [5Γ46] 5ῃοτί." 

Η ἰἰχὶρ᾿5 σοη]δεοΐαγε 15 ἱπροηίουβ Ὀυϊ υη- 
ΠΕΟΟΟΒΘΑΤΥ. Ηδ ργοόοροβϑβ ἴο γοδὰ ΥΡῸ ἔγοπι 
ΚΡ, ““ἴο 6 ΔηΡΤΥ," ᾿ηδιοδὰ οὗ ΓΥΡῸ ἔτοπι 

ΠΥ͂Ρ, “ἴο δε ουϊ ο΄, ὙΠεοηΐυ5 Ἄρργονυοβ ἴπ6 
δυρρεβύοη, θεσδυβα ΠνΡ ὁβου!ὰ Ὀς ἐο]]ον 

ΕΥ͂ ΝΡ Ὁ, ἀπά ποῖ ὉῪ ὈιΣ ἽἼΦ,2. 

ΝῺ νῆἤσδη 4“ Αὐδδιδῇ τῆς πιοῖπογ ἦ 3 Οισοα 
22. 1Ο. 

οἔ ΑΠμαζίδῃ 8ανν ἴπαὶς ἢδγ ϑοῃ 
ννᾺ5 ἀςΔ4, 5ῃῆ6 ἄγοβε πα ἀεβιίγογβά δ]] 
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τ Ἡοῦ. ἐΐε 
ἀγ)ε νιεῖε. 

,ονι “ιδλαϊαλ᾿η᾽ἢῃ»ασαεγε οὔίδε τεκα γογαΐ, ἐξ 
ἀπ εἰχ γέαγι ἐπὶ τς ἄμε οΥ Οὐαί, 4. γελοία, 
φτίμρ ογανγ 19 1λὲ «αῤίαϊμς, ἐπ (Δς τευ 

Ὶ ΤῊΣ. τῆς ᾿βϑεβά γογαὶ. τορά 47 ἐδ 
2 Βυῖ [εἐλόβῆεθα, (πε ἀδυρηῖεγ οὗ ἐἰκφάσιε. 

γα» αποῤμἰείά δὲν ἀἔμρ. 1 Αἰ λαϊα ἐς 
σίαΐμ, 17 δελοίαάα γερίογείά 44ε τυογελὶ οὗ 

ΟΠΑΡ. ΧΙ. 1. “δαῤίαΡ. ΑἸΒαΙ Δ πα 
ἱππογίιοα τῆς ορίϊ οἵ [626 ῦε] ἢδῈΓ τηοῖθοσ, 
Α5 νᾶ οὗἨ [ογᾶπὶ δηά τηοῖδεῦ οὗ Αμδζίδῃ 5ἢς 
δαά κυϊάεά δοῖῃ [ἢ Ἰηΐογηδὶ δηὰ ἴῃς ἐχίευμαὶ 
ΡΟΙΪΙΟΥ͂ οὗ τὰς [ἐνν 5 Κιηράοπι; 56 ἢδά ργο- 
εὐτοὰ [Ππ6 ΞΔ} |5Ππλεπί οὗ ἴῃ 6 ἸΟΥΒΠΙΡ οὗ Βδδὶ 
ἱπ [άπ (2 Κ. νἱῖ!. 18, 27), ἀπὰ Πδά πιδίῃ- 
ἰλϊποά ἃ εἶοβο δ᾽] Ἰδπος ἢ τὴς 5ἰϑῖοσ Κιηρ- 
ἄοπὶ (ἴδ. νοῦϑο 29; χ. 13). ΤῊς τενοϊυξίοη 
ἐβεοϊοὰ ΟΥ |[εἐδιὶ τουσμοά ἢδγ πολυγ. [ἢ 
δίσγυςκ ΑΥΑΥ ἔἴτοπὶ ΠΟΙ ἴῃς οπίγε ϑυρροσί 
ὙΠΙΓἢ 586 ἀογίνεα ἔγοπι ἴδ6 Ροννὸῦ δηὰ ὑσδπ- 
ἄσυγ οὗὨ ΒΕΙ τοϊδιϊνοβ δηὰ {μεὶγ γα πο85 ἴο 
Βεῖρ δοσ δὲ ποοά. [ἰ ἰδοϊαϊθα ἢοσ γε]! ρίοιιβ 57γ5- 
στη, 56 τουπρς ἴδ 6 σοτηπιυηϊσαϊίοη νυ ΡΠ ἢ] - 
εἷἰΔ. Μογεουεγ, ἴῃς ἀθδίῃ οὗ Αμαχζίδῃ ἀεργινοά 
ΒΕΥ οὔ μοῦ ἰοραὶ ϑἰδίιβ ἰπ [υἀ58, νν ἰςς νγᾶ8 
[πλὶ οὗ Οξῥίγαδ, οὐ Ουθεη-ΠοῖΠεΓ (5εε τ Κ. 
ΧΥ. 113, ἀπά ποῖθ), δηὰ ἰγδηβίοστοα ἴπαΐῖ ροϑὶ- 
ὕοπ ἴο τῆς Το νε οὗὨ ΠεΙ ἀεςεαβοα 90η. 
τ μάον ἢ 656 οἰγουτηδίδηςεβ, νυν] ἢ πὶ Πΐ ̓νε ]]} 
Βανο ἀδιπῖοα ὁτθὴ ἃ Ὑνοπιδῃ οὗ πῖογε ἴδῃ 
ογάϊμαγν ἐούγασο, ΑἰΠΑ 4}. 5 ΒΟΥ ΑΓΎ ϑριγὶϊ 

Κιίηρ Ϊογδῆι, 5ἰβῖεγ οὗ Αμαζίδῃ, ἴοοκ 
Ϊοδβϑῆ τλ6 8ὁοη οὗ Αδμαζίδῃ, δηά 8ἴοϊςε 

δὰ ἜΠΕΙΓΡῪ δϑϑοσίοα 1156}. [πϑιοδαὰ οὗ γἱεϊάϊησ 
ἴο {πε βἴογτῃ, ΟΥ̓ ΤΏΘΓΕΙΥ δίδηάϊησ οὐ ἴῃς ἐ6- 
ἔδηϑίνο, 56 γοβοϊνοὰ ἴο ὑδοοιης [6 δϑϑαϊϊδηΐ, 
δηά, θείογο ΔηΥ ρίδῃϑ8 οουϊὰ δε ἔογττηθά δραίπϑὶ 
ΒΕΓ, ἴο 5[ΓΚ6. [ἡ ἴὴ6 αὔϑοπος οὗ ΠῸσ 80ῃ, 
ΕΘ νγᾶ8 ῬγοΟῦΔΟΪΥ ἴπΠῸ ΓΒΙΕΥ͂ Δ ΒΟΥ δὲ 
ογυβαίοθ. ὅΠὲ υδεὰ ἴ ἴο οομηπιαηά τῃ6 

Ἰπηςάϊαῖε ἀεδίγυςτίοη οὗ 8}} {πε 5εθὰ γογδὶ]-- 
τα 15, οὗ δὶ Αμπαζίδῃβ ϑοη8, πορῆσδννβ, δηᾶ 
ῬΟΓΒΔΡ5 σταπά-πορῆονν5, ἴλ 5 (45 586 Ὀε]ενεά) 
ΘΠΕΙγΟΙν οχίοστηϊπδίίηρς ἴδὸ ἔλπγ οἵ δ ανά, 
ννῆ ἢ παὰ θδεπ δἰγεδαυν τπϊηηδαά δ ρῥγονίουβ 
ΤΑΆΞΘΆΓΤΕΒ (2 ΟἿ, Χχί. 4, 17; 1 Κι. Χ, 14). 
886 ἴδεη 5εἸ|Ζεὰ (ἢς [γοηΠΘ. 

Ω. "ον ἢ Οὐ. ““ [Ἐποσμαθθδῖ," ἃ» 
586 ἰ5 ολἰ δά πῃ (γοηῖςοϊθβ. (2 ΟἾγ. χχὶἹ 1.) 

“εἰν ΟΥ Δῥακία δ. “ ἨΔ] -5ἰϑίον," δοοογάϊης 
ἴο Ϊοβερῆυϑ (΄ Απί. [ι.᾿ 1χ. 7, ὃ 2)--ἀδυ κῆῖεῦ 
οὗ [ογαπι, ποῖ ὈΥ̓͂ ΑἸΒΑΙΔΉ, δυξ ΕΥ̓͂ ΔΠοΟΙΠΕΥ 
νυ. 516 νγἂβ πιδιτίεὰ ἴο Το ποϊδαα ἴῃς ἢ] ἢ» 
Ῥτγίοδε (2 Οἢγ. χχὶϊ 11), δηὰ νγῶϑ ἴπι}5 ἰῇ ἃ 
Ῥοϑιίτἰοη ἴο 88νὸ ἀπά Ἷοησοδὶ ποῦ ἤθρΠονν. 
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δ (Βγου. 
2Ὧ3.1 

1. ΚΙΝ65. ΣΙ. 
Ἀϊπὶ ἔοπὶ δίποησ ἴδε ΚΙηρ᾿Β 80η8 
τὐλιοἢ τυέγό 5ἰλίῃ 2 πα {πεν διά Ἠϊπὶ, 
φυέη ᾿ϊπὶ ἀπά ἢ 8 πυγβα, ἰη ἴδε Ὀ6ά- 
σμαπιδοῦ ἔγτοπη ΑἸΠαἰϊδῃ. 80 παῖ ὃς 
Ὁγ45 ποῖ 5Ϊαϊη. 

2 Απὰ δε νγᾶβ νι ἢεγ ΠΙά ἴῃ ἴῃ 6 
Ὠουβς οὗ τῆς ΙΟΚΡῸ δἰχ γεδῖβ.0 Απά 
ΑἸ α] δἢ ἀϊά τείρῃ ονεγ τῆς ἰδπά, 

4  Απά ὀτῆε βδενεπῖῃ γεᾶγ ε- 
Βοιϊλάα β8επὶ δηά ἐεϊοηεα τῆε συϊεῖβ 

ἐπ ἐδε ὀεάεξανιδεν ἢ 1,ἸΈΟΓΑΙΥ, “πη (ἢς 
σΠΑπι ΕΓ οὗ τηδΓε5565 "᾿--ΡΓΟ Δ] ἃ 5ἴογε- 
Τοοπὶ ἴῃ ὑν ἢ] σοἢ τηδίϊγοϑβοα υνοσα Κορί. ϑοπῆα 
Τοραγὰ ἰἴ Ὧ5 οης οὗ τῆς γοοπὶβ δἴδοποὰ ἴο ἴΠ6 
Τειρίὶο (ι Κ'ἰ. νὶ. 5-1ο); οἴδογϑ, ν  πλοσα ὕτος 
ὈΔΒΠγ, 45 ἃ τοοπῇ ἴῃ πε ραϊδςθ, νυ βεσα ᾿ἴ ννλ5 
ἔουηά πχοβῖ σοηνεπίεηξ ἴο σοποοαὶ ἴῃς ΠΠΠ]ὰ αἵ 
ἔγϑι ἴου ἃ ἔδνν ἀδγϑ δεΐογε ἢθ σου]ὰ 6 56 γεῖ Ὁ 
Γοιηονοα ἴο ἴῃς Τοπιρία. 

8. δεῦρ δογ 1.6. Ἰομοβοῦα: ψῆο, 48 
νυ οὗ {πε ΔΙ; αΡγθϑῖ, μδὰ γον δοοθβ5 ἴο 
16 Τοιρίο. 

σὶχ γέαγ..}] Ιἴ ἀρρξᾶγϑ, ἔτοπὶ ἃ σοιηραγίϑοῃ 
οὗ {ῃ]5 βἰδϊεπχεηΐ νν ἢ νεῦϑα 21, ἴΠδῇ [οδϑἢ νν88 
Ὀυϊ ἃ γοᾶγ οἱά αἵ 8 π|Ὲὲ ννῆθη δ ννᾶβ βανδὰ 
ἔγοτῃ [ἢ ΠγΆβϑδοσο. 

απάὰ “ρῥαίίαῤ ἀϊά γείσπ ουεν δε ἰαπά.} [Ιῃ 
{Π656 ννογ5. ἴῃ 6 νυυογ ἀϊδηχ5565 (ἢ6 Ἐπιγ 
τοῖρῃ οὗ ΑἰΒα δῖ, νυ πεγθοῦ μ6 ϑοοόστϑ ἴο 5ρεδὶν, 
νὲ γραῖδβεγ ᾿ποιἀθηΐδν ἕγοπὶ 2 Κ. χιϊ. 5-12, 
ΠοΙΡΑΓοα ἢ 2 Ο(Ἶγ. χχὶν. 7, ἴδδῖ Α(ΠΔ]Δἢ 
υϑεὰ Πα ροννεῦ ἴο ὁδί] 15} (Π6 ἐχωΐσίυε νοῦς 
βῃϊρ οὗ Βαδὶ τπῃγουρὰ τὰς Κίπησάοπι οἵ [υάδῇ, 
δπά ἴο σγιιϑἢ τΠδἱ οὗ [εἐπονδῆ. 886 βἰορρεά [6 
ΤοΡΙε ϑόγνυῖςθ, γᾶν οὐοσ ἴῃ 6 ϑδογεὰ νθ9556]58 
οὔ [86 βδηοΐυδγυ ἴο (Π 6 υ86 οὗ ἴπ6 Β44] ῥγεϑίϑβ, 
δηά οἰπρ᾿ογεά τὰς Τεπιρῖο [1561 25 ἃ ἡυδυτΥ 
ἔγοπι ννῖςἢ πηδίογιδὶβ της 6 ἴδίθη ἴοσγ 
1πΠ6 Τςοπδίγυσίίοη οὗ ἃ στεοδὶ ἴοπιρὶς ἴο δὶ, 
δ τος Ιο56 ἴῃ [πα ἱτηπιεαϊδία ποίσμθουγ- 

4. υὑεῤοίσάα “πὶ απάὦ είοῥεά ἐδε γμίογ: 
ουεν ῥμπάγεά.. εποιαάδ, ἱ. ς. 56 πΐ 56 .ΓΕΙΥ 
δηά ἰηνίτεὰ ἴο ἃ ςοπέογθηςς ἴδ6 ἤνε σοπίυγίοηβ 
ΟΥ οςδρίδίη5 οὗ ἴῃ6 συδγά, ννἤοθθ πδλθϑ ἃζὸ 
εΕἴνεη ἴῃ (ἈΠ γοηΐϊςοΪε5 (1 (γ᾿ χχ δ. 1). 

«υἱὲ δὲ εαῤ᾿αἰπ..1ὺ ὙΠ6 ψνοσγὰ μογὸ υκοὰ, 
δαξ-ἀαγί, 15 ΓΟΏΡΙΥ ἰγδηϑαϊεα “ ςαρίδιπβ." [1 
ἀεϑϊεηδῖεβ ἃ Ἄςεγίδίη ρατί οὗ ἴπ6 τουδὶ συδτγά, 
ΠΟΤ τπαῖ νυ οἷν 1η [ἢ 6 ΘΓ ΘΓ {ΠΠ|65 ννᾶβ 
ΠΟ ὑπηάογ [ἢ πᾶπὶὸ οὗ (πογείϊζεβ (1 Κὶ. 

ϊ.. 18). Οὐδ ϑεηϊυ8 ἜΧρ δπ5 [ἢ ννογά 85 βἰ β τ" - 
ἴῃς “ἴῃς δχθουτοπεῦβ,, ἴτοπὶ ἀαγαό, “ ἴο 
Ὀοτε," οὐ “ ϑἴδο." Οτδοῖξ (185 [θδη δίδῃ]ογ) 
506 ἰη {86 ἴεγηι 8Δη εἰμηὶς πδπλε .--- (αγίδη5,᾽" 
ΤΗΘ Ογίδῃς 566 πὶ σΟΓΔΙ ΠΥ ἴο μάνα Ὀδοη 
πλυςἢ ᾿πο] δὰ ἴο ἴδκο βούνιος 85 ΠΟΥ ΘΠ ΠΔΓ 65 
ἔτοπι δὴ δ }Ὺ ἐδῖθ. Ἄν ἤπὰ τπεπὶ ἴῃ 1815 

[ν. 3--. 

ονογ δυιηπάγεάς, νχἢ τῆς σαρῖδὶπβ δηά 
τλ6 ριυαγά, ἀπά Ὀγουσῆῖ τῆεπλ το ἢϊπὶ 
ἱπῖο τῆς πουβε οὗ τῆε ΙοΚΡ, δηά 
ταδάς ἃ σονοηληῖ ννἢ τΠεπὶ, ἀπά ἴοοῖ 
Δ2Π ολῖὴ οὗὨ δεῖ ἰὼ τῆς Πουβε οὗ ἴῃς 
[κὉ, ἀπά ββενγεά τπεπὶ τῆς [κῃ ρ᾽ 8 
80}. 

ς Απά δε ςοπιπηδηάεά {ΠεπΠ|, βαγίπρ, 
ΤῊΙ5 ἐς τῆς τῆϊηρ τῆλ γε 584} ἀο ; ἃ 
{Πγὰ ραγ οὗ γου τῇδ δηῖογ ἴῃ οἡ 

ΠΑΡΔΟΙῪ ἰη Εργρῖ ἔοπι ἴῃς {πιὸ οὗ Ῥβδπλπιο- 
τἰσῆυβ (Β.Ο. 664); δηὰ ἰη Οτεεδος [ΠΕεῖγ δά άϊς- 
(ἰοη ἴο πε οςουραΐϊίοη παὰ ρμᾶβϑοὰ ἱπῖο ἃ 
ΡῬγονοσῦ αἱ τῇς ρεγιοά ννῇεη Ασὐοδ]οσῆι8 
ψτοῖς (ΒΟ. γοο-όδο). Αρσοογάϊης ἴο βοῖὴθ 
βοῃοἶδίβ ἃ ρᾶϑϑᾶρε ἰη Ηοπιεγ (᾿ [ΠἰΔ,᾿ ᾿χ. 178), 
ἰγτιριῖος. ἴπαῖ ὄνεξη ἴῃ 15 ΟδΥ ἴποΥ παὰ θερυη 
τΕς ργδςξςα. 

απά ἐῤὲ χσιμαγά. 1,1|ΟΓΑῚΥ “τῆς ΓυΠΠΕΓΒ," 
ἃ5 ἰῃῆ 2 Κ΄ χ. 25. Τῆς ΧΧ. τεραγὰ δοῖἢ 
(8153 ννογὰ δηὰά [Ἃῖἢες ρῥγεσεήϊης ἃ5 ὕγΟ ΕΣ 
Ὠδηπιο5. ὙΠΟΥ ἰγδηβίδῖα ἀπέστειλεν ᾿Ιωδαὲ καὶ 
ἔλαβε τοὺς ἑκατοντάρχους τῶν Χοῤῥὶ καὶ τῶν 
Ῥασίμ. ἴξἴ ννοιϊά ρῬογπᾶρα ὃς Ὀεκῖ ἴο τεπάςῦ 
[6 ννοὶς Ῥαββαρθ {1115 --“ Απάὰ ἴῃ {Π6 δενεπῖῃ 
γέλγ [ἐῃοίϊδάδ βδεπὶ δηὰ εἰς ῃεά 86 οϑῃῖυ- 
σοι β οὗ [89 Οδσὶδηδ δῃὼὰ [89 συδχὰθ- 
Δ θ 1.᾽ 

απά «ῥοτυεά ἐδενι ἐδὸ ἀίπσ σοη 5 ὙὍΠὸ 
ὀχ ϑίθηςο οὗ [οδϑὶν μα, [ ννου ἃ δοοπὶ, τ Βογίο 
Ὀοοη Κορί βοςτσοῖ. 

δ. “ τρὶγά ρανὶ Γ᾽ γομ δαί ἐπίδγ ἱπ ὁπ ἐδὲ 
ϑαῤῥα!ῥ Α5 ἤνε οδρίδιπηβ οὗ (ῃ6 ρυδγά ἃγὰ 
τιθητοποα ἴῃ (ἤγοηίςϊοβ (2 Οἢγσ. χχῆΐ. τ), 50 
ἔνε ἀϊνίβίοπϑ οὗ ἴπε ρυδτὰ ἃζὸ ἀπ πρυ 5ῃθὰ 
ἴοτο--- δὴ “ υπάοοισησά οσοἰποϊάφδηςς " ἀσβεσγνίηρ 
οΥ̓ ῃοῖϊςς. Τῆγτος οὗ ἴῃς ἔνε αἰνιϑίοπς τὰ 
τηοποπεοα ἃ95 Ὀδοϊοηοίης ἴο ἴπε ραγὶ οἵ {86 
ξυλτὰ ννηϊοἢ “ οπίογοὰ ἢ" οἡ ἴδε ϑαδθαίῃ ; 
τῆς οἴδοτ ἴνο 85 δοϊοηρίης ἴο παῖ ραγὶ υνῃιο ἢ 
“ νγοηΐ ἔοσῖῃ ̓" οἡ ἴῃς δαῦυδίῃ (νοῦβα 7). ΒΥ͂ 
Π6 ΦΌΓΤΩΕΙ ρἤγαβο ϑθοὴβ ἴο δὲ πιοδηΐ {16 
ταουπίϊηρ ρυαγὰ δἱ (πε τογδὶ ραϊδος, ΕΥ̓ ἴδ6 
Ἰδίζου (ῃ6 βογνίηρ οὗ δβοογί ἴο [μὲ βονυεγείγῃ 
Ὀεγοπὰ ἴπε ραίδοε Ὀουπάβ. [εποϊδάα ογάθτϑ 
(παὲ οὗἨ ἴποϑὲ ννῆοβε θυβίηε58 ἰἴ ψου]ά ὃς ἴο 
ξυλτὰ ἴῃς ρΡάϊαςοε οἡ ἴῃς δηϑιυΐὶηρ ϑαρθαίῃ, οπ6 
ΘΟΙΊΡΔΠΥ ογ οοδοτί 5ῃουϊα ρεγίοστη (Πδῖ ἴδϑκ ἴῃ 
ἴῃς ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ ΥΑΥ͂, νυ 116 δηοῖῃογ 5που]ά ννδῖο ἢ 
(με γχαΐο οὗ ϑυγ--ἰῃαΐ ΌὉΥ ννΒϊοἢ ἴῃς μαϊδος 
νν85 υϑι.8 } 7 αυἰτοὰ ἔοτ ἴΠ6 Τεπλρὶς, δηὰ ἃ 
(Ὠἰγάὰ 5δβουϊὰ νψδῖοἢ δἀποῖμπεγ οὗ ἴῃς ραϊδος 
ξαῖοβ, οδιιεὰ “τὰς ρμαῖς οὗ ἴῃς συδτγὰ " (566 
ὙΟΓΘ6 19). ΤὮΘ ἴννο σοϊηραη] 65 ΠΟ86 ὈΓΟΡΟΓ 
Ὀυπίηεπ5 1 ψου]Ἱά δὲ ἴο βδεγνε 85 ἴῃς τουδὶ 
οβοοτί θογοηά ἴῃς ραίδοθ νν4}15, ἢς οτάφιβ ἴο 
οηῖογ ἴις Τεγλρὶςο, δηὰ ϑυγτοιηὰ [ἴῃς ρεζϑοη 
οὗ [6 γουπρ Κίηρ. 



2 Οε, εριν- 
πῖξε. 
Ἡεῦ. 

δακάε. 

νυ. 6---τ1.] 

τε Ξα δῖ 5}4}} ενεπ Ὀὲ Κεερεῖβ οὗ 
τΠε νγαῖοὴ οὗ τῇε Κιπρ᾿β πουβὲ ; 

δ Απὰά ἃ τλιγά ραᾶγὶ τἠαίΐ δὲ αἵ τδε 
ραῖς οὗ δυγ; δηά δ {πἰγά ρδῖῖ δὲ τῇς 
δῖε Ῥεμιπά τῆε ρσιυδτά : 850 5}2]} γα 
᾿Αβὶ τῆς νναῖςἢ οὗ τῆς. ποιυβε, ἔτπδὲ ἱἴ 
δε ποῖ Ῥγοκεη ἀοννη. 

7 Απά ἴνο ἱἵραγίς οὗ 411 γου τῇδι 
ὅο ἔογιἢ οὐ ἴῆε βαρθαῖῃ, ἄνθη ΤΠΕΥ 
804}] Κεορ τῇῆε ννδῖςἢ οὗ τδε πουβε οὗ 
τῆς ΠΟΚΡ δδουῖζ τῆς Κίηρ. 

8 Απά γε 5}4]} σοπιρδαβ8 ἴῃς Κίπρ 
Ιουπά δδϑοιῖ, δυεῖν τπὰᾶὴ ἢ ἢ]8 
ὙΨΕΔΡΟΙΒ ἴῃ Πὶβ Πμαηά : δπὰ πε τἢδῖ 
Γςοιλετῃ νυ πη της στάηρα8, ἰδεῖ ἢϊπὶ δ6 
δἰδίη : ἀπά δὲ γε νι τῆς Κιπρ 45 Π6 
δοοῖῃ οὐ ἀπά 45 ἢ6 ςοπιεῖῇῃ ἰη. 

9 Απά τε ςαρταίη8 ονογ ἴῃς δυη- 
ἀγεάβ ἀϊὰ δοςογαϊηρ ἴο 4]} ἐλίπρε τῇδί 

1δε ἀΐπρ᾽: δοισ..1 1.6. [6 τογδῖ ραίαςε, [88 
τΤοσϊάφηςο δὲ 1}15 Ὀπιὸ οὗ ΑἰΠδ] δῇ. 

Θ. δὲ χαίε 9," ϑιγ ἴη 2 ΟἾγ. χχὶϊ. ς 
{Π|5 γαῖο βεεπὴβ ἴὸ Ὀ6 οδ]] δα “ἴπ6 μαῖος οὗ [ἢ 6 
ἰουπάαιϊοη. (Οη 186 ὕννο τοδάϊηρϑ, 8.66 ποΐθ 
Α αἵ ἴῃς οηά οἵ ἴῃς σδαρῖεγ) 

ἐδε γαΐϊς ὀεῥίιπά ἰδὲ συαγι ῬῬτοΟΌΔΟΙΥ 
ἰάδηϊςα] νὰ “1Π6 ραΐο οὗ (6 νυαγάὰ ’ 
τηεπίοηοὰ ἰῇ σψεῖβα τος. ΤῊ μαῖο τηιϑῖ 
πᾶνε Ὀδθῆ οπ ἴῃς οαβὶ 546 οὗ τῆς ραΐδος, 
τονναγάϑ {86 νδιὶου οὗ ἴῃς Τγτορα πι. 

ἐδε δοισς.} 1.6. ἴῃς ραΐδος, [ἢ6 ΟἿΪΥ “ Βουο 
βὰν ἀν ν ψ ννῆϊςοἢ “(6 Ποιι56 οὗ (6 

ἃἀ᾽ ἰ6 'π ἴῃο ποχί νογβὸ σοηϊγ3:οά, 

ἐδαὶ 11 δὲ ποὶ ὀγοῖοπ ἀοτυπ ῦῶ7 ὙὍῆθὸ νοτγὰ 
Βετε υϑοὰ ("πασαο Ὁ) οσουγβ ποννῆογα οἶβο ; 
ἃπὰ ἰἴ5 πιοδηίηρ ἰ5 ὑοῦ ἀουδίῆι!. ἘΕννα!ά 
υληϑἰαῖο5 “ δΔοςογϊηρς ἴο εσυκῖοπι;" Κοὶ! “ ἴῃ 
ἀεέεηςε ;" Εὔγϑοι “ δἰϊογηδίοϊγ." Κι της δηὰ 
Βυχίοτγξ, ΙἰΚκὸ οἱγ ἰγδηβίαῖογβ, σοηπθοῖ τῃ6 
νοσὰ νἱἢ 18. τοοῖ πασεῦ, “ἴο ἀοβίσγου," 
δηά [γδηβϑἰχῖο “γε 5}}4}} Κοὲρ [86 μοι ἔτοπὶ 
ἀεκιγυςιοη.᾽" 

8. Ἠκ δαὶ εονποίρ «υεδίπ δὲ γαπρε:. 
Ἀδίμοτ “ἢ [πὲ επογεῖῃ Ἀν ΠΙΠ ΥΟῺῸΣ σὴ ἶκ 8. 
[Γ ΔΠΥ οπο ἴτε ἴο Ὀγεακ [πγουρῇ ἴδ 5ο] ἀϊε ϑ᾽ 
ΤᾺΠΚ5 ἴο ἴΠ6 ΚΙηζ, οὐ ὄνθη ἴο ἀϊδίυγθ πον 
ογάοσ, "6 ννᾶ5 ἴο ὃς ἱπιπιεαϊδίο!Υ 5ἰδίπ, 

ὦ: ῥὲ χοείῥ ομἱ ἀπά α΄ δὲ εοηριοί δ ̓π 11 δ. 
Α5. δα ῥγοςθοάβ πὶ οπς ρατί οὗἩ {π6 (οπιρὶς 
δυ]ἀϊππθ ἴο δῃοῖποτ --- Ὑἤοσευοσ ἢ βοεβ 
ἀυπης ἴῃς ἄδγ. 

9. “πά εανιὸ [9 «εδοία4.} Νοῖ 8}} οἵ 
ἴδεπι, θυΐϊ οπν ἴΠ6 ἵννο οφρίαϊηβ οὗ (ἢε ἵνο 
ΟΟΙΏΡΔΠΙΟ5 ν Βοσα αἰ [1 νγυ85 ἴο “ γὸ ουῖξ ου 

11. ΚΙΝΟΞ". ΧΙ. 

]εδοῖδάα τῆε ργίεβε σοπχηηδπάεά : δηά 
ΠΟΥ ἴοοκ δνεσΥ τηᾶη ἢὶ5 πλεη τἢδέ 
ψνΕΓΕ ἴο ζοιης ἴῃ οἡ ἴῃς βαῦθδιῃ, τῇ 
τε πὰ τῇδῖ 5ῃου!ά ρὸ οὐζ οη τῆς 54Ὁ- 
θδῖῃ, δηά σάπια ἴο [εποϊδάδ τῃε ῥγιεβῖ. 

ΙΟ Απά [ο {δε Τσαρίδίῃβ8 ονεῦ ἢυη- 
ἀτεάς ἀϊά τῆς ργίεβὲ ρῖνε Κὶπρ [αν 8 
βρεᾶγβ ἂπά 81.145, τῆπδῖ τοῦγό 'π τῇς 
τεπιρὶς οὗ τς [οΚὉ. 

11 Αμπὰ τῇδε ρυλγά βιοοά, δνεῖῦ 
πιλῃ ΜΙ ἢ]5 ννεδροηβ ἱπ 8 ἢδπα, 
τουπά δδουῖ τῆς Κίηρ, ποπὶ τῆς τρῆξ 

57 

ἴρογηεσ οὗ ἴτῆε τεπιρὶς το τῆς ἰεᾷ ΤΡ τεθις 
σΟΥΠΟΓ οὗ τῆς ἴαπλρία, αίρης Ὁ ἴδε 
αἰϊαγ δπὰ τῇς τεπιρῖε. 

12 Δπά ε Ῥτουρῆς ἔοπῇ τῆς Κίπρ᾿ 8 
8οη, Δπά ρυῖ τῆ6 σγοννπ ἀροὸπ Β]ΠῚ, 
ἀπά σαὺς ἤϊγι ἴ6 τΕβ ΠΊΟΩΥ ; ἂπά 
{ΠΥ πιλάς Πἰπὶ Κίηρ, δηά δποιϊηϊεά 

᾿παατααταστεσμς, 

1ὴ6 δαῦθΑ[Ὦἢ ᾿" (666 νοῦβθ 7). Τῆς οἴοῦ [ἢ γοο 
οδρίδ! Π5 πὸ ἀοιιδῖ ἴοοκ υρ ἴδιο 5ἰδίίοπς δϑοϊξποὰ 
1πε6πὶ δδουΐ [πε ραΐδςθ (νυ γβο5 ς Δηα 6) νυἱιδοιιϊῖ 
ςοπιίης ἴο Ϊοποϊδάαᾷ. Βι:ϊ (ἢ6 παγγδίογ, νυ ἱἢ 
ἢ 15 υὑδι14] ὈΓΕΥΠΥ, ἰσανθ5 πλυςῇ ἴο ἴμ6 σοτηπηοη- 
56η56 οὗ ἢς τοδάου. 

10. Αίηρ Ῥαυϊα᾽  ῥεαγ,. Νοὸ ἀουδί [ἴ ννᾶ9 
ποι μς (δαὶ ἃ δ]εβϑίπρς ννοι]Ἱὰ δἴϊοπα {δοὶσ 
1156 ἴῃ {ἢ βεσνῖος οὗ αν ̓ς ἤουβα. 

σῥίεἰάΔ.7 Οἡ σῥδίαξί»ι, (Ὴς ννοσά ἤσόγα υϑεὰ, 
566 ῃοῖδς Οὗ 2 5. ΥἹ1}. 7. ϑοπὶα βιΡροβθα 1ῃ6 
σδξίαινι οἵ Ἠδάφάοζεγ ἴο θ6 ἤεσα Ἰηϊεπάςά : 
Ὀυϊ [815 15 υποοστίδιη, 

11. γον δε γί δὶ φογποῦ 9 δὲ ἐοριρίφ 1 
δὲ ἰς ἢ εογπογ ἢ Ἐδῖδογ, “ ἔγοτῃ τῆς σ ῃΐ δὲ 49 
οὗ [ἢε ΤΎοπιρΙ]ς θυ ]άϊπρϑβ ἴο {πε Ἰεδ δὲ ἃ 6"---ἐ 
τσ Δοσοβ5 ἴῃς Τεωρὶε σουγὶ ἔγοσι [Π6 οπο 
5δ'άς ἴο ἴπε οἴπεγ. 

αἱοηρ ὁγ δὲ αἰλαν' ἀπά δὲ Ἱεριρίς. 1.2. "" ΒΥ 
ἴῆς δ]ίαγ οἵ Ὀυγηΐ οἤετγίηρθ ἀπ [6 (δπιρ]6.᾽ 
ΤὨὶ5 δἰΐϊασ οἱοοά ὄχον ἰῃ ἔτοπίὶ οὗ τῃὸ 
Τερ]ς-ρόσγοῃ. Ἡξτγε πὸ Κίης ν᾽ 85 βίδιοποα, 
ΟΠ ἃ 5ἰαπὰ οἵ ΠΣ (νοῦθθ 14), ἀπὰ Ὀεοΐοτγο 
πἰπὶ δπὰ δεμίπά πἰπὶ (ἀπά τπογείοσο “ σουπὰ 
ρου" ΒΪπ}) 5ἰοοά ἴδε 53ο]άϊογβ, ἀγαννη ὡΡ 
ΒΟΥΟΓΆΪ ΤᾺΠΚ5 ἀδορ Ἄσγοβα ἴδε οηζσε Ἴουτῖ, 
ἦυκῖ ἴῃ ἔτοπί οὗ τῆς βαςσγοὰ δυϊάϊηρ. 

12. “μά σαῦυε ῥένι ἐδε ἰσηύηοπγ. ὙΡΟΓΟ 
5 πο “χᾶνε ἢἰπι᾿ ἴῃ [6 οτἰρίπαὶ. Τῆς 5ἰαῖο- 
τηρεῖ πιδάς 15 [παῖ [εποϊδαδ “ ρυϊ οπ ]υδβἢ 
“(ἢς στον δηὰ ἴπα ἰεβΕ ΠΟΥ." [ΙΕ ἰς ρεπο- 
ΤΑΙ ἀρτεθὰ [Παΐ [ἢ 5 “ τοϑ ΠΊΟΗΥ ᾽ ννᾶ5 “ 1Π6 
Βοοῖκ οὔ ἴῃς 1ἁνν νυδίοςι ννὰ5 Κορί ἴπ {6 ἂὺκ 
οὗ [πε Τσονεπδηῖ, (δι. χχχὶ. 26.) ΤΙ 5 
]εμοίδάδ ρἰδοθά οὐ πὰ Κίπρβ μεδὰ δ τῃ6 
τοοϊηεηῖ οἵ Τφογοηδίίοη, βεσῆαρα ἰο ἱπάϊςαϊος 



11. ΚΙΝΟ5. ΧΙ. 

Ηἰπὶ; δηά {ῆεῈῪ εἰλρρεὰ {πεῖὶγ Πδπάϑ8. 
ληὰ 5214. Γ(σοά βανε τῆς Κίηρ. 

121 ΤΠ Απά νῆεη Ατβδ] ἢ Πεαγά 
(ἢς ποῖβε οὗ τῆς ρσυλγά απά οὗ τῆς 
Ρεορίε, 886 ᾿ᾶπιὲ ἴο τῆς ρεορὶε ἱπῖο 
πε ταπιρὶε οἵ τὴς ΙοΚ . 

14 Απά νῆξη 8Π6 ἰοοκεά, Ὀεἢο]ά, 
(ἢς Κίῃρ 5ἴοοά ὈΥ ἃ ρ]14γ, 45 τῆς 
ΠΙΆΠΠΕΓ τας, Δα τῆε ρτγίποεβ ἀπά {πε 
{Γαπηρεῖειϑ ὉῚ τῆς Κιηρ, δηά 41 (868 
Ρεορὶε οὗ τῆς Ἰαπά τγαϊοιςβά, δπὰ δἷενν 
ἢ} τγυπηρεῖβ : ἂδπὰ Αὐμδ ἢ τοηΐ 
Ποῖ οἰοῖμεβ, δπὰ ογίεά, Ττεδβθοη, Ττοδ- 
80Π. 

Ις Βυῖ εποϊδάδ τῆς ρῥγίεϑε σοπ- 
τηληἀεά της ςλρῖαϊηβ οὗ {πε πυπάγεάς, 

-“- 

{μαι τὴ6 Κιηῃρ ννᾶ5 ποῖ ἴο 6 δδουβ, να 
Ὀαπόαῖῃ ἴῃς ἰὰνν οὗ ἢ158 σουηΐγγ." (δίδπϊου, 
“1,δσζιιΓοϑ,᾽ ἢ]. 397.) ΤῊς σΕΓΟΠΊΟΠΥ ννᾶ5, 50 ἔδγ 
ἃ5 ννὸ Κπονν, ἃ ἢδθνν οὔθ. 

Οοά ταὖῈὸ ἐῤὲ ἀἰησ. [1,11 γᾺ}}}γ, “1,εἰ τῆς 
κίηρ ᾿ἵνε "---τῆς ννογάβ. ΌῪ νυἢϊοῖ 4 ποεῖν Κίησ 
ν᾽ 85 ΟΥΓΟΙΠΑΓΪΥ ρτεεῖθα, (1 8. χ. λᾷ; 2 8. ΧΥῚ. 
1Ιό6: 1 Κα. 1. 2ς, 39.) 

18. Τῶὸ ποίτς οὔ ἐδ σμαγ (ΟΟπρᾶΓΟ 1 
ΚΟῚ, 40, 41, ΠΟΓΕ ἃ 5: Π}}}1Γ ποΐϑο νγᾶβ ιοᾶσγὰ 
ἃἴ δὴ δα] οὗ ργοαδῖοσ ἀϊδίδηςθ. 

απο “ῥέε ῥεορἰκ.Ἶ [Ιπ ἴδε ργοϑθηΐῖ ἴοχί ποτα 
ἶθ πῃο “δηά; δυῖΐ ἃ πΟΟΘΒΘΑΥΎ ἐπιεπάδίίοη 
ΒΌΡΡΙΙΕ5 ᾿ἴ, (866 ποῖς Β αδἱ ἴδε Ἂοπά οὗ ἰδς 
ςδδρῖογ.) 

14. Τρε ἀἰπῳ «Ἱοο ὁγ α ραν Ἐδῖδοσ, 
“ὌΡΟΣ [89 Ρ11Δτ᾽---(ἐπὶ τοῦ στύλον. 1,ΧΧ.) 
ὕμπαεν {πὸ ἰαῖο πιοπδγοῦΥ [ἢ6 [εὐννϑἢ Κίηρ 
56 6 ΠῚ5 ἴο ἴᾶνὸ ἢδά ἃ ϑςρεςῖαὶ ρἷδοθ δεϑιρηοᾶ ἢϊπὶ 
ἴη πε Τεπιρίε-οουγί, ἔγοπι ὑνἢϊς ἢ ΟΠ οσοδᾶ- 
δίοπβ ἢδ δα ἀγεβϑδεά ἴπε ρβεορὶς (2 Κ. χχῆ. 2; 
2 ΟἾγ. ΧΧΙΪ. 113: Χχχίν. 11). 715 ννᾶ8 ὕγο- 
ῬΑ ὉΪγΥ ἃ ϑοτί οὗ οἴδηά, οὐ ριυι]ρὶῖ, ταϊθοὰ οἡ ἃ 
Ρ τ ([,66, δίφηϊου), ἀπά νὰ Κποννη ἃ5 δα- 
δηγγιμα, “ ΤὴΘ οἴδηα ἢ ΟΥ̓ “(Π6 ρ]]]αγ." ϑδοπὶθ 
ἰἀοπ ἣν {ἢ 15. “ σἰδπά ᾿ ἢ ϑοϊ]οπιοη᾿β “ δοδί- 
[ο]4 " (2 αἸιν. νὶ. 12), δυῖ ντδουῖ συ βδηςϊοης 
ΤοΆΞΟΏ. 

ἐδε ῥγίπεβ.ἢ ἘἈδίδεσ, “ἴθε οδρίαΐπε," 
Ὑ ο56 [011 ὉΠῸῈ ἰὼ πὸ Ἡεὗτενν 15 “ ῥγίηςοϑβ οἵ 
δυπάγοας.᾽ 

ἐδε τρωσιρείογ.] 1{ὑὉ{Έγαῖγ, “δος ἰγυχιρεῖΞ.᾽ 

αἱέ ἐδο ῥεορέε 977 δε ἰαη κα. 1. 6. 411 σσἴο νγοσα 
γτεβοηῖ-- ἃ τυ τας νυν ϊςἢ Π]1οἀ 1ῃ6 Τ ΘΠῚΡ]6- 
οουπ. ὍΠε ἰηϊεπίοηβ οὗὨ [εποϊδα Ππαὰ ργὸ- 
ὈΔΌΥ ἴο ϑοπιὸ ἐχίοπι θθοοπὶο Κηοννη, δηὰ [ἢ ς 
ΡΕΟρ]ς δὰ ργονϊ ἀδὰ {ποπιϑεῖνοα ψἱτἢ {Γυπιρεῖϑβ, 
το ΘΓ ἴο τηδγὶς {ΠΕΣ ἄρρσγονδὶ οὗἉ ἴῃς ᾿ἰῃ- 
δυφυγαῦοη. 

[ ν. 13--1:7. 

τἢε οἴἶήοεῖς οὗ τῆς Ποβῖ, δῃηά βαὰ ὑπὸ 
ἴῃεπι, Ηλνε πε ἔπ νους τῆς 
ΓΆΠΡΟΒ : ἀπά ἢϊπὶ τῃδΐ [ΟΠ] ονγεῖῃ ΠΟΓ 
ΚΠΙ νι της ϑυνογτά. Εογ τῆς ρηεβὲ 
Πιδά 5414. [,εἴ ΠδῚ ποῖ ὃὲ 5ἰδὶπ ἴῃ ἴΠπ6 
Βουβε οἵ τῆς ΟΚ. 

16 Απά τῆεν ἰδιὰ μαπάβ8 οἡ ἢεγ ; 
Δηὰ 806 νγεπὶ ΟΥ̓ ἴῆε ννᾶὰὺ ΟΥ τῆς 
ἢ τῇ ἤοῖβαεβ οῖς ἰηῖο ἴδ6 
Κίπρβ ἤουδε: δηά ἴῆεγτε νγῶᾶ8 886 
521}. 

17 ΦΑΠπά 7εΠοϊδάλ πιδάς ἃ ςο- 
νεπδηῖ δεῖνγεεη ἴπΠῈ ΓΟΚῸ δηά πα 
Κίπρ ἀπά τῆς ρβορΐβ, τπδλὲ {ΠῈγ 5ῃουϊά 
δε τῆς ΠΟΚΡ᾽ 8 Ρεορΐε; Ὀεΐνγεεη τμα 
Κίπρ 4]80 Ἀηἀ τῆς ρβορίδ. 

“Μιδαϊαρ τόρ δὲγ οἰοίδ ἢ ὙὍῆε αυξεξη 
δᾶνν δῖ ἃ ρίδηςς {δὶ 811 ννὰ5 ἰοσῖ. ὅ8ῃ6 ῃδά 
ῬΓοϑϑοα ἔογνναγά ἱπίο ἴῃς Τρ -οουσί ὑπδῖ- 
ἱεπάρὰ  58ῆ6 {Πόγθ βᾶνν ΠΕΡ συδγάβ ἴῃ ορεῃ 
τόνος, δηὰ ἴῃς ρεορὶς Ἄχῃι δι π ἐν ΓΥ σισῃ οὗ 
ἦογοιιβ ἄρργοναὶ. ὅ8ὅῃ6 Κπενν ᾿οσβεὶ ἴπ ΠῸΓ 
ΘΠΟΠΊΟδ᾽ ΡΟνΟΓ, δηὰ μαὰ πὸ δορε ἴῃδῖ 516 
Μουϊὰ θὲ ϑοραγο, Ηδγ δείίοη ἂπά ΠῸῚ ΟΥὟ 
γεγο ἰηβιηςῖνο, 86 Ἴοουἱὰ πᾶν δορεὰ 
ποίπίη - ἔγοπη {Π|6 Π1. 

ἐγεασομ.) 1,|ΟΓΑΙΪΥ, “ ΟΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂ ! Ὁ νν ἢ ἢ 
ΟἿ ἰγδηϑίδῖογο πᾶν σίνθη ἴῃ ἴπε τλδγχίη οὗ ἃ 
ΟἾγ. ΧΧΙΝ, χ1-ἰῆε ρᾶγα} ]6ὶ ρᾶϑϑᾶρο ἴο { ̓ξ. 

156. ἥαυε ῥὲνρ γογι «υἱρομέ ἐδὲ γαπφες.] 
Ἀαΐδογ, “δοπ ποῖ ΔῸΣ οὐἵ ὈΘΓ 06. ΥΟῸΓΡ 
ΓΑΙ 8. Ουδτγά ΠΟΥ, 22. οἡ 8] οἰάθϑ, (παῖ [86 
ΡΘΟΡΪῈ πᾶν ποῖ [8] ροη ΠεΥ ἀπά ΚΙ] ἤοὺ 45 586 
Ρᾶ5565 [ῃγουρῃ [86 οουτῖ, [ΠεΓ ὈΥ ΡΟ] ]υζίης [6 
Τογλρ]ο. 

νὸν τε ῥγίοεί ῥαά σαἰά.}] ἰεϊοϊδάδ, 1.6. βαὰ 
Ξ2γευϊοιοίγ ἀδοϊΑγοα ἢϊ5. νυιδῇ ἴ8δὲ (ἢς 4166 π᾿8 
Ἔχθοιπίοη βῃουϊὰ ποῖ ἴᾶκε ρἷδος νη [6 
Τεπιρὶς ρῥγοςοϊηςῖ5, 

16. “μ4 εκ ἰαίά δαπάς οπ δὲεγ} ΤῊΪ8 
56 16 ἰταηϑίδίίοη οὔ [6 ϑορίυδγιπ δηὰ 
ψυϊραῖς ; Ὀαῖ αἰπιοβῖ 11] πηλοάθγῃ οτιτς5 ὑπ ογ- 
βἰδηά ἴῃς ραϑβϑαρε αἰ βεγοηγ. ὙΠΕΙΓ ΓΟ θείης 
ἰβ --- δηὰ ΠΟΥ ζανθ 9. ΒΡδοο᾽-- ΠΟῪ οἰεαγοά 
ΔΌΑΥ ἴον ΠΟΥ, {παῖ 15, ἀηά 4] ονγεα ΟῚ ἴο ννδὶῖκ 
ουΐ οὗ ἴῃς Τεηρίς ποῖ ΟἿ υὑπματτηεὰ ὃδυῖ 
υπίουςδοά, 

ἐῤὲ αὐαν ὃγ δε «τυῤίεδ᾽ ἐδὲ ῥογϑε: ἐαηιὸ ἐπίο 
ἐδε ἀπ᾽, ῥοισθ.7 |Ὀϑορῆι8 πιακο5 ΑἰΠα] δὴ 
ἤγϑὶ σοηάιιςοῖοά ἱπῖο ἴῃς Κεάγοπ νυδι]εῦ, δηὰ 
ἴποπος Ὁγουρῆΐ ἴο “ἴῃθ ραΐθ οὗ ἴπ6 Κιηρβ 
ΤῊ} 165 ἔογ Ἄσχοουΐοη; Ὀυζ 1ἴ δεοῖηὴβ ὕη]1ΚῸ}} 
(Πα 50 αἰγουϊίουβ ἃ τοιϊΐο βου] δνε Ὀεθη 
[Δ οη. 

17. “εῤοίαάα »ιαὐφ ὦ εουεπαπί. 
οτγὶςίηδὶ ἰξ ἰ5. “" 4δο σονεπδηῖ ; " 

Ιη τῆς 
ὙὙΠΟΓΕΌΥ ἰἴ ἂρ- 



τ Ἡοῦ. 
«,εσι. 

γ. 18---21.} 

18 Απά 41] τς ρδορὶς οὗ πε ἰδλπὰ 
τες ἰηῖο ἴ[Π6 ἤουδε οὗ δδὶ, δηά 
Ὀγᾶκε ἴἴ ἀονη ; ἢ᾽8 αἱϊδιβ διά " 
ἱπιᾶσοϑ Ὀγακο παν ἰῃ ρίθσοα8 ΓΠΟΓΟυρΡΉΪΥ, 
εὐεν βἷενν χέρι τῆς ρῥγαβῖ ΟΕ Ἷ Ἀν 
Ὀείοτε τῆς αἰϊδῖβ0 ῚΑπά τῇῆ6 ργίεβϑζ 
δρροϊηϊεά ΤοΗοοΙΒ ονοῦ ἴ[ἢ6 Πουβε οὗ 
τς ΓΟΚ Ὁ. 

Ι9 Απά δε τοοῖ {μὲ συΐεῖβ ονεῦ 
Ὠυπαγεάβ, Δηά τῆε ςαρίδιη8, ἀπά τῇς 
συλτγά, ἀπά 41] τῆς ρεορὶε οἵ τῆς ἰΔληά ; 

[δῖ δυιςἢ ἃ σονεηδηΐ εἰἴΠῸΓ ννᾶ5 δΙγεδαῦ 
δη ἘΔ] ϑμοὰ ρατί οὗἩ ἃ ςογοπδίίοῃ, οσ δὲ Ἰεδϑῖ 
ὈεοδπΊ6 5 ἢ αἴϊογυναγάβ Δα δᾶνε ἢο ΟἿΠΕΓ 
ΕΧΡΓΟΘ5 Τποπίοη οὗ ἃ ᾿ογοπδίίοη Ἴονοπδηΐ 
ἐχοορίηρ ἴῃ ἴῃς ςὯ56 οὗ αν, πο τηδάς 
οὴς νἢ [6 οἰάετθ οὗ ἰϑγδεὶ ἴῃ Ἠεύτοῃ. 
(2 5. ν. 3.) 

18. “Δ δὲ ῥεορίο ἡ 1δε ἰαπά. ὅς νεοῦβὲ 
14, Δῃηά ποῖΐδ δά ἰος. 

ἠδὲ ῥοιως 977) Βααί) ἨἩδετε ᾿ς 566 1ἰῃδλῖ δη 
δεῖ] ἰεπιρίς δὰ ὕθθη δι} ἴο ΒΔ) δἵ [ἐγὰ- 
δλιοῖη ᾿ἴ56}} ὈῪ ΑἸΒδιδῃ, Αμαχζίδῃ, οσ [Θοσᾶπι. 
ἈΑςοοσάϊηρ ἴο [οϑερῆυ5, [ἴ ννα5 σοῃοϊγυςίεα ἴῃ 
ἴδε τείξπ οὗ [εμογαπι. (΄ Αηΐ. Ἰυἀ. ἴχ. 7, 8. 4.) 
[15 Ἔχδςοί ροβιίίοη 15 Ἐποογίδίῃ. 

ὑπασε.. ὍὌΠὸ νογά υδεὰ Πετο 5. ποῖ [παῖ 
{γαηϑϊδῖθα “ ᾿πλᾶραϑ" ἴῃ (ἢς ἰαϑὲ σπαρίοσ (νε β6 
26), θυῖ ἃ ννοτὰ νυ Βιοἢ ἰπηρ 165 ΠΚεηθ55. Τ δῖ 
(ἢς Ῥπα ηϊοίδης πδὰ δϑηϊοπεὰ ἱπιᾶροβ, Ὀοϑί 65 
{πο Ὶγ υηΐδϑηϊοπεα Ρ]]δγεϊο]β, 15 ρ]δίη ἔγοηι 
Ἡρτχσοά. 11}. 37. 

ἐδὲ ῥγίσε! αῤῥοϊπίεά οἷἶἊκεγ, ουέγ ἐδὲ ῥοῖσε οὗ 
ἐδε Σογά.7 Ὅ8ε Τεμρίς νγογβῆρ πανίης θη 
ἀϊδοοπιιπυεὰ ἀυγίης ΑἸΠΔ]18}}}8 συΐϊθ, τ ἀδ- 
γοϊνοὰ οὐ Ϊεποϊδάδ ἤονν ἴο του ϑίδ Ὁ] δὴ ἴῃς 
᾿ουΐθεβ οὗ [6 1, ονος, ννῆϊςἢ Ιλανὰ μδά 
ἀρροϊπεεὰ ἴογ ἴῃς βεγυῖςε οὗ ἴΠῸ ϑαπεοῖίιυδγγυ. 
(δεε  Οἶγ. χχι!ς 18, ἃηἀ Τοοπιρᾶγε τ Οἶτ. 
ΧΧΙΙ, 6.32.) Ης διδὰ ΔΙγεδαῦ ϑυμπηπιοηοα {Π6 
Ι,ενε8 ουϊ οὗὨ }] {πε «165 οὗ [υάδῇ (2 ΟἸτ. 
ΧΧΙΙ, 2), δηά δά τροδάς ιι56 οὗ ἴῆεπι 1π [86 
ἐνοηΐβ οὗ ἴ[ηὴ6 ἀδὺ. (ΟΠϑΕΠ ΘΠ [ΠΟΥ ννοσα 
δ Βαηά ; δπὰ ἢδ ὑγοςθθάεα δ οποὸ ἴο δϑϑίψῃ 
[ἢ)6 οὐυϑίοαγ οἵ εἶθ Τεηρὶς ἴο ἃ ραχίςιδγ 
οουγϑθο, Ὀεΐογο σοηδυςίηρ ἴδ6 γουηρ ἰἰηξς ἴο 
τῆς ρμαΐδςοε. 

11. ΚΙΝΟ5ϑ. ΧΙ. 

ἀπά τὰν Ὀγοιρῆς ἄοννη τῆε Κίη 
ἔτγοπι ἴῃ ἤουβε οὗ {πε Ι͂ΟΚῸ, δη 
οδπὶθ ΟΥ̓ τἢ6 ὙΨΑΥ οὗ τῆε ραῖς οὗὁὨ τῆς 
δυαγὰ το τπ6 ΚΙπρβ ἤουβε. Απά ἢ6 
8ᾶῖ ου ἴῆε τἤγοπε οὔ τῆς Κίηρβ. 

20 Αμπά ἃ4}]} τῃς ρεορίε εἶ, τῆς ἰληά 
Γε]οϊςεά, ἀπά τῆς ΟΥ̓ ννῶ8 ἴῃ αυϊεῖ: 
ἃηρὰ ποὺ 8.ὲενν Ατῇδ]λῃ ἢ τὴα 
ϑδυγογά δέσιάδ τῆς Κιηρ᾿8 ἤουβε. 

21 ϑαένθὴ γεδγβ οἷά τσ: [εῃοδϑῇ 
ννῆδη Πα θερδη ἴο τγείρηῃ. 

19. Τδε εαρίαἱκ..1 Ἀλῖδογ, “τῆς δαΣσὶδη.ὔ 
566 ποῖς Οἢ γ6γ86 4. 

ὀγοωσό! ἀραυπ.) ὙΕΥ Ἴσοηάυςῖοά [Β6 Κίηρ 
ἄοτυπ ἴτοτῃ 1ῃς ἼΤ ἐπρὶ]ς Π1]], ογος5 16 νδ]]ὸ 
οὗ ἴῃε Τγτοραυπι, ἀπὰ ὃρΡ ἴπε ορροϑῖῖς ἈΝ 
ἴο πε τογδὶ Ῥαϊδςθ, Ἂπίεγιηρς ἃ ποῖ ὈῪ ἴδπ6 
ὁ ΒοΙΒ6 -τ ραῖθ" (νεῦβεα 16), ψἤοσο ΑἸΠΔ]ἸΔἢ 
Πδά 7υ5ῖ Ὀόοη 5ἰδίπ, δῖ ΌῪ τῃς6 “ καῖθ οἵ ἴῃ6 
Ευλγὰ " (5ες γεῖβε 6), υνῃϊςἢ ννᾶθ ὑγοθδΟὶῦ 
πε τηδίη μκαΐς οὗ ἴπῸ ραϊδος οἡ ἴῃς θδϑίθσῃ 
βἰάς, (8δεὲ 2 (ἢγ. χχιὶὶ. 20.) ὙΠ πιοητίοη οὗ 
[ΠοῖΣ ἄεσεεπὶ ἴτοτη ἴῃς Τεπιρὶε ἰ5 ἃ 5βίἴγσοηξ 
Γσυπιοπί ἀραϊηβί ἴΠ6 ΠΕΟΙΥ οὗὁὨ 5οπιθ, ἴδμδὲ 
ἴῃς ὑγάρε δογοββ ἴπ6 Ὑγτοραυπὶ Αἰ γοΔΟΥ͂ 
οχίϑῖοά, μανίπρ Ὀθεη δ] ὈΥ δοϊοπιοη. 

20. ΑΜ τδε ρεορίε φῇ τδε ἰανά πρίοίοδά, 
ὧς.) ὙΠε τεγνοϊυϊίοη ννᾶβ βαεπογδὶγ, ἢ ποῖ 
ὈΠΙΝΟΓΞΔΙΎ, δοςερίδθ]6, 76γυϑαίοπὶ γοπιδϊποὰ 
υϊεῖ, Νὸ οπε Γαϊϑοά δὴν ἀϊδίυγθαποθ Οἢ δ0- 
οὐυηῖ οὗ Αἰ] αἢ 5 ἀφαῖῃ. Αρραγοηίίγ, ἴδ 
ΒΔ] ννοσβῆρ δὰ ἴδίεη ἢο μοϊά ου ἴπε ρϑορὶβ, 
Ὀυῖ Ππαὰ ἀερεηάςά δἱϊοροῖ μοῦ οα ἴῃ 6 5ιιρροτῖ 
οὗ τῇς ουπ. Τμδῖὶ συρροτὶ τἱἰτμάγαννη, ἰξ 
ςοἸΪαρβοὰ δῖ οὔςθ. 

ἐδεν σἰεαυ “εραίία φυδ ἐδε “πυον 4] ΤῊΪ5 
ἰ5 οὴβ οὗ ἴδε πιδηὴν {ππ||6 γοροιτοης τυ ἢ ἢ 
ΤΠΑΓΚ {πε τπᾶπποΥ οὗ ἴδε νντιἴογ, ννβοπι ΠΟΥ 
ἀο ποῖ 5ίγίκε 45 οδ)θςϊοηδῦϊθ. ὙΠΕΥ ρβθηθ- 
ΓΑΪΥ ςοηίδίη ϑοτλθ 42 ἐς ροϊπξ νῃςἢ ἢδ5 ποῖ 
Ὀδθη πιοπιοηθά Ὀείοσθ. (ὅς “ ἱπιγοάιιοείοη, 
δ΄, ποῖς γ.) Ηεξτο νὰ ἤᾶνθ ἴπο »ηοάς οὗ 
ΔΙΒΔΠ ἢ 5. ἀεδίἢ βἰδίθα, νυ μῖς ἢ ννὰ5 ποὶ τοϊὰ 
0.5 1ῃ γε γε τό. 

41. ὕεῤοα:ὁ. Οτ “ Ποαϑῇ," ὙΤῈς ἔοστηοσ ἰ5 
(86 ἔ0}}, ἴῃς ἰαϊζογ τὰς οοηϊγαςϊοα ἔοττη. 

ΝΟΤΕ Α οὔ τστοῖβο ὅ. 
ϑιυγχ." 

ΤΉο τεδάϊης οἵ 2 (ἢγ. χχὶϊὶ ς, ἜἼ ν, 
ἷς ρῥγείεσγδαθ!ς ἴο 1πδὲ οὗ {6 ργεβεηϊ ραϑϑᾶγρο, 

Ὁ νοῦ, Ὀεσδυδὲ ἼΦ᾽ [495 δὴ ἱπίο]]} Ὁ ]6 

εἰγπιοίορυ, ποῦ ἫΦ δα8 ποῖ. δε ΠΙΔΥῪ 
ΒΌΡΡοΘΔε ἴπδὲ ἴῃς Ὑτῖογ οἵ Καὶ πρ5 ςδ]]οὰ τῆς 

ξαῖα ἼἼΟ᾽ "Ὁ, ἀπά παῖ τῆς γοά δανίης 
ἔδλαοά, Ἴ ννᾶ5 τοδὰ 85 Ό. 

ΦΤΠ6 γμαῖς οὗ ΝΟΤΕ Β οὔ τνοῖβο 13. “ὙΝο ποῖφο οὗ 
[8 συαγὰ ἀπά οὗ [6 ρϑθορὶο. 

ΎΠοΓα οδη ὃς ΠπΠ|6Ὲ ἀουδὲ παῖ ννὸ βῃρυϊά 

τεδὰ Βετε, ὑυἢ ΤῊςηΐα5, ΡΤ ΝΥ ΠῚ ΟΡ ΤΙΝ, 
ἰπβίοδά οὔ ὮΣΠ ΥἼΠ ΡΝ. ὙΟΥὨς ἰδῖς 
Ῥίαταὶ ἔοστῃ ἰῃ --- 1) --- ἀοεβ. ποὶ γϑα!γ Ὀεϊοης 
ἴο ἴῃς ὕπιε οὗ ἴῃς διιῖμογ οἵ Κίηρϑ, γῃο εἶϑθ- 
ὙΠΕΡ αἰννᾶγδ π85 ΟΥ̓ (2 Κ. χὶ. 4, ό, 11, 19, 
ἄς. ΝΥ ον ὈΥΤΠΔῪ δὲ )υπιῆθα Βγ ἴῃς Δπᾶ- 
Ἰογ οὔτε σοῃπεςίεαά ἴεγτη ΥἹ (τ ῦϑο5 4 δηὰ 10}. 



όο 11. ΚΙΝΟ5. ΧΙ. ἐιχξϑὼ 
ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΙ]. [Δ Κεη ἀνγαῦ : ἴῃς ρβορὶε 5311}} βδοτ ἤςεά 

1 ϑελοαεὰ κεϊρνιοίλ τοῦ! αἱ! ἐλε ἄν: οΥ ϑελοίαάα. πὰ Ὀυγηξ ἰπσεηβε ἴῃ τῆς Πρ ρίδςαβ. 
4 47} σιτείλ ογαςγ οΥ 1ἠε γεβαῖν οΥ “ἦε ἐορε δίς, 4 4 Απά ΣΝ δὰ τὸ τ(ἢδ 
17) “αταεί ἐς αὐτεγίεα γγονε )εγισαίρηι ὧν ἃ - " ᾿ς Τ Οτγ, ἀσῦ 
2γϑωϊ ογ 4Ὧε ἀαδσισεα ἐγεασεγῶ. το )ελοαςτὰ ΠΕΡΙ; ΑἹ! ἴῃς ΠΟΤ οἔ ἴδε ἀεάὶ ἤπια 
ὀείισ ταύ ὧν ἀὲς σογυαηῖς, Ανιαζίαλ τμεεεεά- ςδῖεα τΠΙηρϑ τῆλε 5 ὑγουρῆῖ ἰηῖο τῆς 1 ΠΡ ΤΗ͂Ν 
εἰἦ χένε. Ποιιβε οὗ τῆε ΓΟΚ, ευεπ τῆ6 ΠΊΟΠΕΥ ͵ 

ἘῈ ΟΙΝνα: Ν αιῆε βενοπῖῆ γεᾶγ οὐ Ϊεῆι οὗ ἐνεσγὺ οπε τῇδ ρδϑϑεῖῃ ἐἠδ σεεοιπέ, 
ΠΕ ΠΊΟΠΕΥ (παῖ ἜνεγΥ πηδη ἰ8 8εῖ δῖ, ' ον. ἐσ ]εμοδϑῆ θερᾶη ἴο τείρῃ ; δπά ε ἄτη Ἐν κα 
σπά 4}} τῆς πιοῆεγ τῆλε 1 σοπιεῖῃ ἰηῖο “πε: ἔΟΓΥ γεδγβ γεϊρῃεά πε ἰπ [εγιβαίεπι. 

Απά 5 πηοῖμετβ πᾶπης τας ΖΙΡΙΔἢ ΔΠΥ τηδη᾿5 πεατ το διίῃρ ἱπῖο τῇς ἀρρϑα 
οὗ Βεεγσϑῆθθδ. ΟΒουβα οἔτῆς ΓΟΚΡ, ΤΕΡ ὦ 

2 Απά Τεἰιολϑὴ ἀϊά ἐλαὲ τυλιοῦ τος ς [εἴ τῇς ρῥγίδϑιβ ἴακε ἐξ ἴο τῆεπι, κδοη ἐάε 
: : ᾿ : . αν οΓ 
τρῆς ἴῃ τῆε βρῆς οὗ τὴε ΠΟᾺΡ 411] δνεγὺ πιδη οὗ ἢϊ5 δοφυδιπῖδηςε : Ἀπὰ α« "ταν , 
ἢ15 ἀαγ8 νδεγεῖη [εῃοϊλάα τῃε ρῥηεβῖ 
᾿πϑῖγαςτεά ἈΪπ|. 

4 Βυῖ τδὲ δίρῇ ρίδοεβ ὑνεγε ποῖ 

ἰες τεπὶ τεραὶγ ἴῃε Ὀγεᾶσοῆες οὗ τῆε 
ἤουβε, ὙνΠεγαβοανεσ ΔΠῪ Ὀγεδοὴ 5}4]] 
Ὁς ἑουπά. 

ΟΙΠΑΡ. ΧΙ]. 1. Βεεγεδεδα. Οηἡ ἴδε 5ἰἴυα- 
ὕοη οὗὨἨ [115 ῥίδος, 5εῈὲ ποῖθ οἡ ἵ: Κ. χίχ. 3. 

ΩΦ. ΑΜ δὶ: 4αγ..75 Νοῖ “4}} ἴῃς ἀδγ5 οὗ 
ἢ]5 1: δυῖ ΟἿΪΥ “50 Ἰοῃρ δ5 ε!ιοϊδάᾶ 
νγ»25 [158 δάνιϑοσ." (οπίρασο  ἋἾγ. χχίῖν. 
15-22. 

«υδεγεὶπ εῤοίαα ἐδε ῥγίει ἱπείγωείεα ῥίνη. 
Νοῖμιηρ πιοσ ἰ5 το] ι.5 οἵ [6 πλϊΠοΥ Υ ο 
]υοδϑη. Βιυῖ ννὲ πιᾶγ ξαῖμεῦ ἔτοπὶ 815, {πδῖ 
[εἰοϊδάδ ννᾶϑ5, Ῥγδοῖ! δι γ ϑροακίηρ, τορθηῖ 
ὙΠῸ [ἴ ἰλοῖο. πὶ ἱπογοᾶβο οὗ ρονοσ ἴο [ἢ 6 
ΡΓΙΟΘΕΎ ογάοῦ ννὰ5 ἴῃς παῖιιγαὶ σοηβθηϊθηος 
οὗ {Π15 πϑιν ροϑιτίοη οἵ [6 σπιοϊςργιοϑῖ οὗ τῇδ 
παϊίρη. λλ' ὁ 5.4}} ἢπὰ [.δμοϊδεϊα βῃογΥ (566 
νΟΓ56 10) δεδγίην ἴΠ6 τούνινοά δηὰ ἱπηροτγίδηϊ 
(π|6 οΥἨ “ΗἰἸΣΒ.Ρυεϑῖ Ὁ δηὰ ἴδὸ Πονπςδὶ, 
οΥοσ Ψν}] θῈ δύῃ ἔσγοπι [815 τἰπὶς ἴο Ὀ6 ΠΊΟΓΟ 
Ταϊχοὰ ἃρ ἢ ρΡυδ!ὶς αθαὶγθ δπὰ ἴο δδνθ 
Ετεδῖογ ᾿Ἰππυοησε ἴπᾶη Ῥγονιουϑὶγ. Ὅς [ἘΠ |6 
οὔ “ΗἸ ἢ" ογ “ Ομιεῖ Ῥυιοϑῦ" 15 ραϑϑοὰ οἡ ἴο 
]εδοϊδα δ᾽ 5 ϑυςσοιθϑοῦβ (2 (Ἶγ. χχν]. 20; χχχὶ. 
Ι1Ιο; Χχχῖὶν. 9, ἄς), 0 {γτάσο τποῖγ οΠοο ἴο 
ἈΙπὶ ταῖθοῦγ τἴπΠὰπ ἴο Αἄγοῃ ([6γ. χχίχ. 26). 
]οδοίδαα πιυδῖὲ ἤᾶνα Ὀέθη τεροηΐ ἔογ δῖ Ἰοδϑῖ 
ἴδῃ οὐ ἴννεῖνο γοᾶγθ. Οπδ οἴ δΒἰ5 ἰδϑῖ ξονοῦῃ- 
Τηοπία! δεῖθ, ἈρρΡαγο ΠΟΥ, ννᾶ5 ἴο “ἴακο ἴογ 
7εβοδϑῇ ἵννο νυ ῖνεϑ᾽ (2 (γ. χχῖν. 2), [εἐποδ- 
ἀλη οὗ [ογιυιαϊεπὶ δηὰ ἀηοῖμοτ. Ὅς πιδγτγίαρο 
νὰ [εμοδάάδη πιιιϑὲ ἤν ἴακοη ρἷδος δἵἱ 
Ἰεᾶϑί ἃ5 ΘΑΥΪῪ ἃ5 [Ἐοδϑἢ 5 ̓γεηϊγ-ῆγϑὶ γὙεᾶγ, 
βίησα Ατηδλιδὴ τνᾶθ ὈοΟΓῃ ὙΠΘη [ιἷἰ5 ΠΟΥ 
ννᾶ5 ᾿υνεηϊγοῖννο. ((οιηραζε  Κ. χα ἢ 
χὶν. 2.) 

8. διὰ ἰδὲ δίσο ῥίαςο; «ὑεγε ποὶ ἰαζεν 
ατυαγ.1 866 ἴδε 5ᾶπ|ὸ ἴογτηι)]Ἱδ ϑεὰ τ Κ. χν. 
14: Χχὶϊ. 41; Κι χίν. 4; χυ, 4, 35. Τῆς 
ὙνΟΥΘΒΙΡ 56 6ΠῚ8 ἴο πᾶνε σοπεπηιιεα ᾿ΠΙΠἴογτιρ- 
τοῦϊγ ἴο {πὸ {πιὸ οὗ Η ὁζεκίδη, ννῆο δϑο ϑῃηοά 
ἰ (2 Κ΄. χυὶὶ. 4). [ἴ ννᾶ5, μοννουθσ, ἀρδίη 
Θϑῖ Δ Ὁ] 156 Όγ Μίδηαββθῖ, ἢ15 5οη (2 Κ. χχὶ. 3). 
Τῆς τσγοϑῖϑ δ [815 {π|6ὸ σδηποῖ δᾶνε σεσαγάοα 

ἴι 25 ἰἀοϊδἔγοιιβ, ογ [ἐποϊδάδ ννου]ά πανς ρυΐϊ "ὶ 
ἄοννῃ ἀυτγίης Πἰ5 ΓΟΡΈ ΠΟΥ. 

4. “πά υεῤοαν «αἱά ἰο ἐῤε ρῥγιε..2 ἃ 5 
τοιλαγκαῦϊς παῖ τ ἤτϑὶ πιονοιηθηΐ ἰονναγάς 
Γοσίοτιης ἴπὸ ἕδῦτις οὗ (6 Τ᾽ πιρ]ο σμουϊά μαναὰ 
σοΙΏο, ποῖ ἔγοπι [εΠοίϊδάδ, δι ἔγοπι [6 οΔϑἢ ---- 
ποῖ ἔτοπι ἴπε ῥγιθϑῖ, θυ τοπὶ ἴδε Κίηρ. ((οηι- 
ρᾶΓα 2 Οἢγ. χχὶν. 4.) [6 ποϊδάα πδά, 1ἴ βεεπιβ, 
Δἰοννοὰ {Π6 τ βοῃοε ἄοπὸ ἴῃ Α(ΠΑ]ΠΔ}᾿5 {{π|6 
ἴω τοιηδίη πηγεραϊγοὰ ἀυγίηρ [86 νυν Βο]ο ἴεγηὶ οὗ 
ἢ]5 ξονογῃμηςηΐ. 

αἰ τὸ »ποιᾷῦ Γ᾽ ἐδ ἀράεαϊεί ἐδἰπρ-. 
1 Ἰς ΧΑ], “ 41} τπ6 πιοηου οὗ (ἢ Πο]165"-- 
1. ἐ. “ 4] [ἢ ΠΟΙΥ (ΟΥ σοποεογαῖθα) πλοποΥ." 

ἐῤέ »οη Ὁ ευθρῦ οπῊ δαί ρα εῤ ἐδὲ 
αεερομπί, 51 ὌΆΉγεο Κιπάς οὗ βδογεά ΠλΟΠΕΥ͂ 
ἃΓς Πεγὸ αἰ! Πρ 5Π6ἀ---γοῖ, τὰς ΒΔ] 5ῃοκοὶ 
Γεφιϊγρὰ ἰη {πὸ 1ἂνν (ἔχ. χχχ 13) ἴο ὃ6 
Ραϊὰ ΌΥ ΘΥ̓ΟΤῪ οὔθ ἄῦονθ ἵννθῃῖῦ ὙοΑΣ5 οὗ ἅζ6 
ψΠοη δὲ ραβοθὰ [6 ηυπιδογίην ; 5οσοπαϊΥ, [6 
ΤΊΟΠΕΥ ἴο 6 ραιὰ ὈΥ βυςῇ 45 μαὰ ἀονοῖερα 
{ποηβείνοβ, οὐ ἴῆοβο δοϊοηρίηρ ἴο ἴπεπὶ, ΌῪ 
γον ἴο Ϊεονδῆ, νυῖςἢ ννᾶβ. ἃ υδγδθῦ]ς ϑιπὶ 
ἀεροηάεδηϊ οὐ ἃν 6, 56χ, δηὰ ῥγορεγῖγ (1.6ν. 
ΧΧΥΙΙ. 2.8); δηά {πα ]Υ, [Π6 ΤΠΟΠΟΥ οἴἶεγοά ἰη 
Π6 ννὰὺ οἵ ἔἴγεθ-νν}}} οβογίηρβ. 

ἡδὲ γποπῶῦ ἐδαΐ φεῦ ὁπὸ ἢ «εἰ «17 ΟτΥ 
“να]υεὰ δἱ." ὙΠο 1,ἂνν [561 να] θὰ τῆ οβα 
ΠΟ Παά πηδάς νονν5 δῖ σεγίδίη γαῖεϑ ἀσςογάϊπρ 
ἴο ᾶἃξὸ δηὰ 90χ. [ζἃ τῆδη ννᾶ5 ἴοο ροοῦ ἴο 
ΡΑΥ αἵ ἴῃς ταῖς ἴῃι5 ἤχεά, ἴΠ6 ῥγίεδ νυᾶβ 
ἴο νάϊυς πὶ. ([μδν. Ἰ. 5. ς) 

δ. τεῦ νιᾶν οὗ δι σεφμαϊπίαπες.) ΤῊς 
ΓςοἸἸεσίίοπ ννᾶ5 ποῖ ἴο δ6 πιδάθ αἵ [6τγιιβα]θπ 
ΟΠΙΥ, Ὀυΐ ἴῃ “ 411} τῆς οἰ[]65 οὗ [ἀδΔῃ" (2 (ἢν. 
Χχίν, 5), 1Π6 νᾶῦοιβ Ὀγιοσῖα δηπά Ϊ,ονιῖε5 
θείης ςοἸ]]εςἴογϑ ἰπ {Πποῖσγ οὐτη περ ουγῃοοάϑ. 

ὀνγεαεδε:. “ Βγθδσῃοβ᾽" 5 ὯΔη οὐδ -ϑίσοπς 
ἴογπὶ ἤόγο, νΒογο δες ΟἰΘΑΓΙΥ ἱπο] 65 ἘΥΕΙΥ͂ 
κιηὰ δηὰ ἄερτος οὗ τυΐῃ οΥ αἰϊαριἀδίοη. 



ΤΉ. 
ἡσειάρίά, 

ν. 6---τ 3. 

6 Βιυῖ ᾿'ἴ ννᾶβ .0. ἐλαΐί ἴἰπ τῆε (ἢγες 
ἃ πὰ τὐγεητίεῖἢ γεαγ οὗ Κίηρ [εἢοδβϑὴ 
τς ργίεβῖβ ἢδιὶ ποῖ γαραϊγεὰ ἴῃ Ὀγθᾶς 65 
οἔτιε μουβε. 

7η Τβεη Κίηρ [6ποδϑὴ τ] ]εὰ ἴον 
]εμοῖδάα τῇς ργίεβῖ, δηὰ τὰε οέλεγ 
ΡΠεβῖβ, ἂπὰ 814 υὑπίο τπε, ὙΝἊΥ 
ΓΕΡΑΙΓ γε ποῖ τῆς Ὀγεάσῇαβ οὐ (δε 
ἤουβε ἡ πονν τπεγεΐοτε τγεσεῖνα πῸ 
ΠΟΥ ἸὨΟΠΟΥ͂ οὗ γουγ λοαυλίηΐδηςα, 
δῖ ἀείίνεγ τὸ ἔογ τῆς Ὀγεᾶςπεβ οὗ τῇς 
Ποιι5ς. 

8 Απά «τε ρτγίεβϑίβ Ἴοηβεηϊεὰ ἴο 
Γεσαῖνα ΠΟ ΜΟΥ ὁ ΤΟ ΕΥ̓ οὗ τῆς ρΡεορΐδ, 
ΠΟΙΓΠΕΓ το γερδὶγ ἴπῈ Ὀγεδσῆαβ οὗ τῆς 
ἤοι5ε. 

9 Βυχῖ Ϊεποϊαάδα τε ργίεϑὲ ἴοοὸκ ἃ 
σἤεϑῖ, δηά Ὀογεὰ 4 ποὶε ἰῃ ἴδε ]ἰά οὗ 
ἰϊ, δηά εἴ 1 Ὀεβίἀς τῆς δἰζδσ, οπ τῆς 
Πρῆς 5146 8ἃ8 οὔς Τοπιεῖῃ ἰηΐο τῆς 
ἤουδε οὗ τὴῆε ΄οΚῸ : δηά τῇῆε ργεβῖϑ 
ἴπδῖ Κερὲ τῆς ἰάοογ ρυῖ τΠεγείη 41} τῆς 

Θ. 7δε ῥγίοι!ς δαδ ποῖ γεῤῥαϊγεά ἐρε ὀγεαερε..) 
Τῆς ννόσγκ οὗ τοραγαϊίΐοη μδὰ ςοαϑθά. (δεὲ ἴῃς 
Ὠεχῖ γνεσϑ6.) ΝΟΊΤΙΏΩΟΠΕΟΥ͂ ΠιΔα [ὉΓ 50π|6 {ἰπ|6ὲ δεθῃ 
Ὀγουξαῦ π΄ (2 ΟἾγτ. χχίν. 6). Ρεγιιρβ ἰΐ 
νὰ5 ΟἰΠσυ ἔογῦ ἴπῸ ῥγίεϑῖβ δηὰ [,ου 68 
ἴο Κπονν ὌΧϑΟῖΥ ννμαῖ ῥγορογίοη οἵ (δε 
ΣΠΟΏΕΥ ραϊὰ ἴο ἵδβεπὶ νγᾶβ (δι Δρρ]!οαῦ]ε 
ἴο ἴδε ΤΎΠΙΡΙε ϑοσγνίος δηὰ ἴο ΠΟΥ οὐ 510» 
Ῥοτῖ; ἀπά ννῃδῖ, σοπϑουςη νυ, ννᾶ5 ἴῃς Ὀαϊδηςα 
ὙΓΠΙΟὮ ΠΟῪ οὐκ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ἴδ ΓΟΡΔΙΓβ. 

7. Βυῤ ἀείϊυεν 1 12. “ ΑἸϊονν ἴἃ ἴο ὃς 
ἀε]ϊνοτοά." 

9. υεῤοίαάα Ἰοοῦ α ερε:. Αἱ τῆς Κιηρβ 
οοπιπηδηάτηει (1 (ἢν. χχίν. 8). 

δεσί ἦε δὲ αἰἰαγ ΤΕ δἰίαγ οὗ δαγπι-οδεγὶπς 
ἷ5 τιοδηῖ, ΠΟΙ ννᾶ5 ἰῃ ἴπς οσουγ οὗ ἴπὸ 
Τεῖηρὶε ορροβίϊε ἴδε ρούομ. (δες ποῖρ οὔ Ἂἢ. 
ΧΙ ΤΙ. 

ἐδ ῥγίϑ!: ἐδα! δο! ἐδο ἀοογυ ἢ ὙΤῆδ ποιίῃ 
ἄοογ ἱηῖο [με ρτγίεβίῖβ᾽ οουγὶ (ΕΖεκ. χὶ, 235-41) 
δεο8 ἴο δὲ ᾿ηϊοηάοε, ποΐ 86 ἀοοῦ οὗ ἴῃς 
Τεπῖρὶε θυ] άϊηρ. ὉΠ οἰοδῖ πυδῖ πᾶνο Ὀδθη 
ϑαπῆς ἃ ΠῚ ἴο ἴῃς τῖρπὲ οὗ [15 πογῖῃ ἀοοσ, 

νγοοη ᾿ἃ δηὰ ἴῃς αἰΐδσ οἵ Ὀυγηϊ-οογίην, 50 
[πδὲ (6 ρεορὶς οου]ὰ 566 11 ἔγοτῃ ἴῃ ἀοογνναγ. 
Το ρόορὶς νοσα ἢοΐ ΟΥΟΪΏΔΤΙΠΥ δἰϊοννθά ἴο ἕο 
ψη ἴη6 ἀΟΟΥΝΑΥ ἱπίο [{|5 σουτῖ, νυ ἢ 
Ὀεϊοπρεάὰ ἴο {86 ῥχγίεϑίβ ἀπά [,ον]ε5 ΟἹΪγ. 

10. Τδὲ δινα᾽, «“εγὶδε.] ΟΥ̓" ϑεοσζοίδσγ." 
δες ποῖς οη 1: Κ. ἵν. 2. ϑυςῖὶ ΡοΓϑοῃβ ἃΓς 
δες οἴξσῃ ἴῃ ἴΠ6 ΑΞϑϑγγίδη βου]ρίυγεβ, ἢ ἃ 
ΤΟΙ], ἀρρδγεηῖ οὗ ρΡαγοππιοηΐῖ, ἴῃ οὔ δαπά 

[1.- ΚΙΝΟΞΒ. ΣΙ]. 

ΠΊΟΠΕΥ ἐλαὶ τοῦς Ὀτουςσῆς ἱπῖο {δε 
ἢοι56 οὗ τῆς ἈΚ. 

ΙΟ Αμπά ἰξ ννᾶ5 “0, ὑνῇδῃ {ΠΥ 8ᾶνν 
ἴῆδς ἐὐεγέ τυᾶς Ὠλυσἢ ΤΠΟΠΕΥ ἴῃ ἴδε 
σμεβῖ, τῆλε τῆς Κιπρ᾿β 'βογίρε δηά τῆς "ότι 
ΠΙΡΕ ργίεθε σάπια ὰρ, ἀπά {ΠΕ ἵραϊ ἃρ 1 Ηεὶ ; 
ἴῃ θΔρ5, δηά το]ά {Ππ6 πιοποΥ τῆλ νγᾶ5 
ἐουπὰ ἴῃ ἴλε μουβε οὗ ἴπε 1 ΟΚ. 

11 Απάᾶ {ΠΕ ρᾶνε τῇῆες ΠΊΟΠΕΥ, 
Ὀεῖηρ το, ἴπῖο τῆς μαπάβ οὗ τῃεπὶ 
τῆλε ἀἰά τῆς ννογκ, τπαῖ ἢδαὰ τῆε ονεγ- 
βίρῃῖ οὗ τῆς μουβε οὗ τε ΓῸΚῸ : ἂδπά 
που Τἰαίά ἴς οὐ τὸ τῇὴ6 σγρεηΐεῖβ δηά ἴ 

οὗ τῆς ἴκοΚ Ρ, 
12 Απὰ το πηᾶβϑοηβ, ἀπά ἤοννεῖβ οὗ 

βίοηα, ἃἀηά το Ὀὺγ τἰπιδεγ ἀπά μενγεά 
βῖοης ἴο ταραὶγ τῆς Ὀτγεδσοῆεβ οὐ {πα 
ἤουβε οὗ τῆς ΓΟΚ, πα ἔογ ]] {δῖ 
ἴνγαβ [δὰ οὐυὖἦ ἔυγ τε ἤουβε ἴο τεραὶγ Τ Ηςβ. 

«υδηΐ 

“ονίά. 11. 
12 Ἡονθεῖς τῆογα ὑνεγα ποῖ πγδάς 

οὕ» 

Δηά ἃ δὴ ἴῃ (ἢς οἵδεν, (δ κιηρ δοςοιηῖ ἴοσ 
ἴπὸ Κίπρ οὗ ἴῃς 5001} θγουρῃξ ἢ ἔτοπι ἔογοίρη 
ἐχροιῃοηβ, ἄς, (Αποίοηὶ Μοπδσγοίθϑ, νοἱ. 11. 
Ῥ. 6.) 

ἐδε δισ ὁ ῥγίω ΤῊ] 5 ἘΠ|6 δά θθοη ἀτορροὰ 
δίπορ ἴῆς ἔπι οὗ ἄδγοῃ (εν. χχί. το; Νυπὶ. 
ΧΧΧΥ. 24) ΟΥ δΐ ΔΠΥ σαῖς βίπος [ῃδῖ οὗ ΕἸθαζαΣ 
([οϑἢ. χχ 6). [ἴὰ ἰ5 πονν σονϊνοὰ δηὰ Ἷοῃ- 
Ὅηυε5. (866 ἄθονυβ, γνϑῦβα 2, ῃοῖβ.) 

εαρς “.}] [Ιἴ ἀρρθδγϑ ἔγοπιὶ 2 (ἢ. χχίν. 1ἱ 
ἴΠδὲ 1( τῆς. ΠΡ Πτρτοϑὶ σουϊὰ ποῖ πἰϊοηὰ ἴῃ 
λα [ πῃ ϑεηὰ ἢ15 “ ἀδρυτγ" ἴο λςΐ ἔοσγ 

ἐδεῦ ῥὼὰ ὦρ π᾿ δὰ! ἀπά 1οἰά ἐδὲ "ποπέ). 
ι μᾶ5 ᾿μεἱδ Ῥτγοροβοά ἴο δἱῖοσγ ἴῃς ἴοχὶ :: 
(3εε ποῖος αἵ ἴπ6 δηὰ οὗ ἴῃς ἌΤπαρίογ), θθοᾶιιϑ6 
ἴδε “{Ε]]} Πρ πλυϑῖ μάνα ργεοθάεά τῆς “Ρδοὶπα 
ἴῃ δαρ5. Βιυιῖ 5υσῇῇ δὴ ἱηνεγοίοη οὗ [ῃ6 
ςοττεςῖ ΟΥ̓ΘΥ 15 Δὴ ᾿ἱποχδοίηςϑϑ [Δ }}}}18Γ δηου ἢ 
ἴο ἴῃς δης!εηΐβ. 

11. Βείης 1οἰΔ41 Ἀδίδεσ, “ Ὀεΐῃς ννεῖβοα" 
ΟΥ ““τιρδϑιγοά οὐυἱ. Ὁδὸ νογὺ 15 ἀϊβογοηΐ 
ἔγοπι 1μδῖ ιιϑοὰ ἰῃ [πο ἰδεῖ υϑσβο. 

18. Ηοτυδεὶξ ἐδόγε τυὐεγε ποΐ »ριαάδ.. 
σεηοἰ5.2 ὝΠοτΓε ἰ5 ἃ ουτίοιιβ νοτῦα] ςοηϊγδάϊο- 
Ὅοη Ὀεΐννδοη 1}18 βἰδίεπιθπίὶ δηὰ παῖ οὗ 2 ( ἢγ. 
Χχῖν. 14-.Ὑ ΠΟΥ Ὀτγουρῆξς τς τοϑὶ οὗὨ τὴ6 
ΤΊΟΠΟΥ δεΐοτε [ἢ Κίηρ δηὰ [εποίδάδ, φυῤεγεοῦ 
«ὑεγε »ιαός νϑϑϑβοὶς, ἄς." Βιιῖ [6 ἴννο νυτιζοῦβ 
ἅτε ποῖ τειν ορροβϑεά. ΑἹ] {πᾶὶ {πε διιῖμπογ 
οἵ Κίηρβ ἀδβιγοθ ἴο ἱπΊργοβ5 ΟἹ ἢϊ8 τοδάθγϑ ἰ5, 
παῖ 1Π6 τερδὶγβ νγεγε ποῖ ἀεϊδγθὰ ΟΥ̓ ΔΥ ἀθ- 
ἀυςίίοηθ ἔτοπι ἴπς τῆοηον παῖ ἤονοά ἰηῃ 

δ ὁ ,«Ὰμ, .Ὶ 

δυϊΐάετβ, τμας ννγουρῆς ἀροι τπς ἤοιιβο γε, 



11. ΚΙΝΟΞΒ. ΧΙΗἧΠ. 

ἴον τῆς. ἢουνε οὗ τῇς κ᾽ Ὀονν]8 οὗ 
βίΪνεγ, 5Βπυ εγβ, ὈΆ90η5, ΓΓΙΠΊροῖβ, ΔΗΥ͂ 
γε 5365 οἵ ροϊά, οὔ νεβ86]5 οὗ 5|]νϑύ, οὗ 
τῆς πιοηεὺ ἐῤαὶ τυᾶς Ὀτουρῆς ἱπῖο τῆς 
Βουβε οἔὔτῃε ἴοκ:. 

14 Βιυὲ τῆεὺ ρᾶνε τῆαῖ τὸ τῆε 
τγόγκπηειι, ἀπά γεραιγεὰ τπεγανντῃ τῆς 
μοιβς οἵ ἴῃε [ΟΚὉ. 

Ις Μογεονεγ {πεὺ τεοκοποὰ ποῖ 
νὴ ἢ τῆς πιεη, πο ψῆοβϑε δαπά {πον 
ἀεἰϊνεγεά τῆς ΠΙΟΠΕΥ͂ ἴο δὲ Ὀαϑίοννεα 
Οἢ ΨογΚηλεη : ογ {πεν ἀεαὶς ἐαιτἢ- 
}}γ. 

(γουρῃ τῆς σἰοσῖ οἡ δοσοιιπΐ οὗὨ νεβϑεὶς οὕ 
οὐπμαπιοηΐ5 οὗ [6 ἢουϑ6. ΨΥ παῖ Ὀεοᾶπιθ οὗ 
[ἢ φυγρίυ ἰπ ἴῃς σμοϑὲ αἴεγ τὰς ἰαϑῖ τοραῖγϑ 
ψογο σοιηρ εϊεὰ ἢς ἀοοδδ ποῖ Ἄσᾶτε ἴο [ς}} 1.5. 
Βυϊ [ἴ ἰ5 ἐχαςῖν τη ϊ5, τὴς δρρ!οδίίοη οὗ ννβὶςἢ 
5 πιορηϊϊοποά ὉῚ ἴῃ6 ψτῖογ οὗἨ (Ὁ γοηίςο]α5. 

δοαυΐ: 9, εἰἰσεν, σπιζόγι, Θ᾽. ὍΠε πεεά οὗ 
ΒΌΡΡΙ γί ἔγεϑὰ θονν]5, σηυἶεγϑ, ἄζς., ἄΓοσ6 ἔγοπι 
[ῃς ρο!]υἱίοπ οὗ ἴποϑα ργου!ουϑν υϑεὰ ἴῃ [ῃς 
[ΘΙ Ρ]6 βογνῖςς ΟΥ̓ ΤΠΕΙΓ ἀρρ]ςαἴίοη ἴο ἴῃς ΒΔ] 
ὉΟΥΒΕΙΡ ἀυγίπρ ἴῃς τεὶρπβ οὗὁἨ Αμδζίδῃ δηὰ 
Αἰδαὶδῆ. (866  ἢνγ. χχίῖν. 7.) 

16. ΤΩ γοζλοπεά ποί «υἱ ἐδὲ »πεπ.] 
Οομραγο 2 Κ.ὄ χχὶὶ. 7. [ξ{πεϑ6 πε ννεῦο, 85 
86 6Π|5 ἴο ἔοϊ!ονν ἔγοπι 2 Κ. χὶ. 18, χὶ!. τι, δηᾶ 
2 (ἢ γ. χχῖν. 12, ὑγίϑοῖὶβ δπὰ [,ονθ5, ἴἃ ννου]ὰ 
δε ενἱάφης ἔπαϊ {ΠῸ Ποπεσῦ οὐ ἴῃς ῥγίεβι 
ογάογ ν"25 ποῖ ἴῃ αιιδϑίίοπ, 

16. Τὸε ἐγεεβα49 πιοποῦ ἀπά ἐῤὲ «ἷπ νμιοπ.] 
ἴῃ 4}} ο3965 οὗ ᾿Π]ΌΣΥ ἄοης ἴο δποίδοσ, ἃ πιδῆ 
νν88 Ὀοιπὰ ΟΥ̓ ἴῃς [δνὺΚὺ ἴο πλάκα σοπΊροη58- 
τίοη, ἴο (6 Ξυβογον, ᾿ξ ροβϑίθὶθ; 1 ποῖ, ἴο ἢ15 
Ὠραγοϑί Κιποπίαη. [{ ΠῸ τῆδη ννᾶβ ἀεδδά δηὰ 
δὰ Ἰεῖ το Κιπϑιηδη, ἰἤθη [ἢ6 σοϊηρεπβδίίοη 
ννᾶ8 ἴο δε πιδάδ ἴο ἴῃ ὑγίεξξ: (Νυπι. Υ. 8.) 
ΤῊϊ5 νου]ά ἔοστη ἃ ραγτί οὗ ἴῃς ἴγεβραϑβ δηὰ 
81 ΠΊΟΠΕΥ. Τῆς ΓομΊΔΙΠοΥ νου ]Ἱὰ ἃσογὰς 
ἔτοπι ἴῃ 6 νοϊ υΠΊΔΥῪ ρΙἣβ τπηδάθ ἴο ἴΠ6 ῥγιοϑὶβ 
ὉΥ ἴποϑα ψὯΟ οσδπὶὲ ἴο τῇδε δίοῃοπιθηῖ ἴοτ 
515 ΟΥ̓ ἰγέβραςϑθθβθ (10. τοῦϑθε 1ο)ὴ. Οη [Ἃς 
ἀϊδογεηςς Ὀεϊννεθη “ 515 δηά “ ἴγόβϑραϑϑοβ, 
8δ6 ῃοῖο οἡ [ὃν νὶ. 7. 

17, 18.] ΤΊνεις ννὰβ ὑγοῦ δ ἃ ᾿οπεοίἀον- 
Δ0]ε ᾿ἰπίεγναὶ δεΐνγεθη τῆς ςοποϊυβίοη οἵ {Π6 
ΔΙΓΔΗΡΟΠιοπῖ [ῸΓ ἴΠ6 τεραῖσα δηὰ [ἢ ϑγσγίδῃ 
ἐχρεάϊπίοη τγοϊδι θά ἴῃ ἴπ656 νοσϑοβ. ΤῊ ἀοδίῃ 
οὗ [εμοίδάα, ἴπε δροβίδου οἵ [οδϑῆ δηά [ἴῃς 
“ ῥγίηςθβ," ἴΠε νναγηΐῃρϑ οὗ ἴῃ ῥσγορῃοῖβ, δὰ 
[86 πιυγάοσ οὗ Ζεοδιδιίδῃ [6 5οὴ οὗ [ςμοϊδάδ, 
811 [6}1 ἰηῖο [815 5δρᾶςς. ὅεε 2 (ἶγ. χχίν. 
15.221. 

17. Ἠακαε Ιἃ ἰ5 ἀουδί! νμεῖμεν 
Ἡδ:δοὶ υπάετῖοοκ [Π15 ΩΣ ἰπ Ρεέγϑοῦ. [Ι͂ὴ 
ΟἸγοηΐοϊεϑ (1 ΟὮγ. χχὶν. 21) “ἴὰς ποδὶ οὗ 

[ν. 14---.8, 

1ιΙ6 Τῆι ἔγεβραββ ΠΊΟΠΟΥ ἀπά 51 
ΠΊΌΠΕΥ νὰ ποῦ ὑὕγουσῃς ἱπῖο (ἢ6 
ἤουβα οὗ τῆς Ιοκῦ ; ἰὸ ννὰ9 τῦς 
Ρτίεϑῖϑ᾽. 

17 ἴἷ[Ῥδεπ ΗδζΖδεὶ Κίιιρ οὐ ϑγγία 
ψαης ὑρ, δΔηά ἰουρῆς ἀραίπϑὲ (στῇ, 
Δηἀ ἴοοκ ἰἴ : δπά ΗδΖδεὶ 8ςῖ ἢ185 ἔδεε 
ἴο ρὸ ὺρ ἴο [εγυβαίεηι. 

18 Απά Ϊ7εποαβῃ Κίπρ οὐ [υάλῃ 
ἴοοῖκ 41] τὴς Βδ]οννεά τῆϊηρα τῆδῖ 
]εΒοβδαρῆδῖ, ἀπά [εδμογαδπι, ἀπά ΑΠδ- 
Ζίδῃ, ιἷἰ8 ἔδῖμεγβ, Κίηρβ οὐ [υάδῃ, μδά 
ἀεάιοαῖεά, ἂηά ἢΐϊ8 οννῆ μΠαϊϊονςα 

ϑγγίδ᾽ 15 βαϊαἃ ἴο ἴᾶνδ “ οπὶὲ ὉΡ," δπά ἴο ἴαυθ 
“6π| ἴδ 5001} νυ ςἢ ἰξ ἴοοῖ ἴο [δ [λαπιάδοθπα 
Κιηρ. 

ασαϊπί Οα!δ ΤὌΠϊ5 16 ἴῃς ἤγϑὲ δπά 
Ϊλεὶ τἰπὶὸ πὶ νγῈὲ ἤθαγ οὗ ἴῃς ᾿απιᾶβοθης 
ϑυΓΔη5 ππαογίδκίηρ 50 αἰδίδηϊ δῇ ὀχρει ποη. 
Οὐαί (πονν, ργοῦδὈ)Υ, Τ ε]-ο5- 54 ΠΕΠ6 ἢ} ν 5 ἰὴ 
ἴῃς δῥεγόίαῤ, οσ ἴονν σοδϑοῖ ἰγαςῖ, (ἢς σοιιπῖτν 
οἵ τῆς ΡΒ ἰϑζηε5, ἀπά σου] ΟἿΪΥ Ὀ6 τοδοποά 
ἔσοπηῃ ϑδυγἃ ᾿πὔγουκῇ 5Γ26] οὐ [ἀδῆ. κἋ5 
Ηδγδοὶ “ ὀρργοβϑοὰ ϑγδθὶ 4}} ἴῃῆς ἀδὺβ οὗ 
᾿ρλδραα (2 Κ. χὶϊ. 21), 6 ΤΊΔΥ ρεγῃᾶρϑ 
αν δαὰ ἴῃς τρῃϊ οὗ τηδγοπίηρ ἴγσοορϑ [γοι ἢ 

τῃαῖ πλοπάγο 5 Κιησάομῃμ. Ηδ ψοιυ]ὰ πιοϑῖ σοῃ- 
νΘΏΙΘΠΓΥ γτοᾶςΒ Οδίῃ ΟΥ̓ νΑΥ οὗ Βοῖἢ 58 6δη, 
τῆς [|ΘΖγεοὶ ν]]ευ, Μίοριάάο, δηὰ ἴῃς ςοαϑῖ 
τοιῖϊο. νΒροη δὲ Οδίῃ, δ ψουϊὰ ποῖ θ6 πηογὰ 
[ΠΔη 2ς ΟΥ 30 [ἠ]]65 ἔγοπιὶ [εγυβαίοτη. [ἰ ἷ5 
Ὀποογίαίη ὙΠΕΙΠΟΓ (86 ΟὟ Ὀεϊοπροά αἕ τη ]5 
τἰπιὸ ἴο [υὐἀδὴ οΥ ἴο ἴῃς ῬἢΠΠἰδιηε5. [τ ννᾶ5 
ἔογ πε ΌΥ Ἀοἢοῦδοσπὶ (2 (ἾΓ. χὶ. 8), ἀπά ννᾶ8 
ὐλύπδν 50]6ςἰ ἴο [6 ποσῃμδρμαῖ ([Ὁ. χν. 1}; 
αἴ Ὁ 15 4 ΡΠΠδζης ΟΥ̓ ἴῃ {0 22.4]}}5 τείξῃ (2 

σιν. χχνὶ. 6). 

Ηακαεί «εἰ ῥὶς ἕπεο ἰοὸ 5ὸ μῷ 1Ἰο εγι αἶοηι 
“ ϑρῖτίην ἴῃ ἕδος 15 ἃ ρῆγαϑε ἴοσ ἀδίογτηϊηδ- 
[ἴοῃ ΚεηογΑ γ, θυ ΘΘρεοιδ" γ ἴοσ ἀσίογηγηδίίοπ 
ἴο ρῬγοςσεεὰ βογπλθννβεσο. ((Οοιηρᾶγε 6γ. χΧ] 
151: [υὐκ, ἰχ, 51.) Τἐγιιβαϊεπι σδῃ ϑολγοοὶν μᾶνα 
Ὀεεπ [ἢ ῥγππασγυ οδ]εςΐ οὗ [Π1|5 ἐχρεαϊπιοη, ΟΥ̓ 
ἴ νου]ά λιν ὑξεη αἰϊδοκοά ΟΥ̓ ἃ ἰε55 εἰσγ- 
ουϊζοιι5 τοῖο. Ῥεγῆαρϑ {πε δυγδη5 νεγα ἰη- 
ἀυςοά ἴο πιᾶκὸ ἃ βϑιάάεῃ στρᾶγοῦ ἀραϊηϑῖ π6 
]εν 5ἢ σαρίτα], ὑγ Ιεαγηίηρ, ΤΥ Π1|ὸ δὲ Οδίῃ, [παῖ 
ἃ τενοϊυτίοη ἢδά οσσυγτοά ἴπογο, [δῖ ἴῃς δοοά 
οὗ {πὲ ΠΙρῃτργίεδὲ μαά Ὀεοη 5ῃεα, ἀδπὰ {παῖ ἴῃς 
Ῥοορίς νγογὸ ἀϊνιἀοὰ ἱπῖο ἴννο μαγῖίθϑ, ψῆο 
νου] ἃ δοδγοοὶγ δὲ ἱπο!πεὰ ἴο ἃςῖ τορείΐδετ. 
᾿(δθε ἴῃς παγγαῖϊνε οἵ Ζεομαγίδη᾽ 5 πιιιγάςγ ἴῃ 
2 Οἢγ. χχίν. 18.122) Ὁδὸο αδἴίζαδςκ οἡ [υάδᾶ 
ἐοἸ]οννοά εἶοϑς ὑροὴ ΖεςΠαγ Δ 5 ἀεαῖῃ (ἰὃ. 
γοΓϑα 21). 

18. ὑεῤοασδ. .. Ἰοοῦξ αἱ δε ῥαϊἰοαυνεά 
δ ἢ ]εμοαβὴ ἀϊὰ ποῖ Ξυδπῖ τυιῖπουῖ ἃ 
δίγσυχεῖς. ῬὙΠουμῇ Ζοςδάγιδῃ ἢδα νναγηθε ἢ 



ἘΗδεδ. 
«φεπί μῥ. 

ν. 109-21. 

τὨΐηρβ, δηθὰ 11 τῆε ροϊά ἑλσέ τυα: 
(ουπηά πη τῆς τγϑάϑιγεβ οὗ τε ποιβα οὗ 
τῆς ΓΆΡ, ἀπά ἰῃ τῆς Κιίηρ᾿β Ποιυβε, 
Δηά 5εηῖ 2ξ το ΗδλΖδεὶ Κίηρ οὗ ϑγτία : 
Δηα ἢς ἵνεητ ἀνγᾶὺ ἔγοπι [εγυβδ] θη). 

Ι9  Απά τε τεβὲ οἵ τῆς δεῖβ οὗ 
]οαϑῆ, δά 411 τπδὲ ἢς ἀϊά, σγε τῆε γ 
ποῖ ψπῦση ἰπ τῆς Ὀοοΐς οὗ δε 
ςἢγοη!ςοἶεβ οὐ τῆς Κίηρβ οὗ [υάδῃ ἡ 

20 Αμπά δ18 βεγνδηῖβ ἅγοβε, δἂπά 

Ὀεΐογο ἢ15 ἀθαῖῃ [παὶ “ [εβονδῃ παὰ ἰογβακθη 
ἢϊ5 Ρεορὶς᾽" (2 (ἢνγ. χχῖν. 20), γεῖ δες βεηῖ ουΐ 
ἀραϊησῖ ἴῃ6 ϑυγδηβ “8 ὙΕΤῪ ρτεᾶΐ ποσί" (ἰδ. 
γΟΓβ6 24) ὑπάογ [Π6 σοπχηγδηά οὗ ἰδ “ ὈΥΏςΕ5 
οὔ τἴη6 ρεδορὶθ (νόγϑε 23); δπηά ἴἴ ννὰ5 ποῖ 
ὉΠῸ] [Π15 ΤΑΥ͂ ννὰ5. σουῃρ]εἴεῖγ ἀεξοαιϊθα ὈΥ͂ 
ἃ ΤΆῸΟΝ 5.816 Υ ϑγτίδη ίογος, {παῖ ἢς [0]- 
Ἰονγοὰ τὴς Ἔχδπιρὶθ οἵ ἢ]5 δηςοβῖοσ, Αβα, ἀπά 
Βουρλῖ ἴῃς ἔΠοηάϑῃ!ρ οὗ ([Πς δυγίδηβ νυν τῆς 
ΤορΙο ἴγθάϑιιγεβ. (1 Κι χν. 18. (οπηραγε ἴῃς 
ςοπάυςϊ οὗ ΗεζΖεϊκίδῃ 2 Κι. χΥΠ, 15, 16.) 

«εῤογα»ι απά Μῥακία δ. ὙΠουρῃ [ἢ 65ε ἴννο 
ΤΟ ΑΓΟἢ5 πδὰ θθθη ννουβ ρρεΓα οὗ Βαδὶ, γοῖ 
ἴδογ παὰ σοπιδίποαὰ νυ (Παϊ ἰἀοϊδίγοιβ. ουΐ 
ἃ ςογίδίη απιοιηῖ οὗ ἀδοςπῖ γεβρεςῖ ἔογ ἴδε οἱὰ 
τοὶ εἰοη. [τ 15 ουϊάθηϊ ἔγοπῃ [815 μῆϑδᾶρο δὲ 
ἴΠογΥ Πδὰ τηδάς ςοβίγ οβογίηρβ ἴο {π6 Ἴ ἐπιρὶς; 
δηά 1ἴ ἀρρεϑᾶγβ ἔσγοπι 2 (ἢγσ. χχὶν. 7 [παῖ Δῖδπα- 
Ἰὼ} νγᾶ5 (ἢς ἤγβὶ ἰο σευ δ ΒΟΥ [86 
ὙΟΥΒΠΙΡ οὗ [ες ονδῇ. 

20. 4“ εονρίγαςσ ΜΝ ἰεᾶσγῃ ἔτοπὶ 2 (γ᾿ 
Χχίν. ἅς πδΐ ἱπητηθάϊαῖεὶϊνγ δἤεγ ἴῃς ψἢ- 
ἄγαν αἱ οἵ ἴῃε ϑγτίδηβ, [{οδϑὴ [6]} κἰεῖς, αϑῇ]οῖεὰ 
ἈΡΡΑΓΟΠΕΪΥ ΟΥ̓ ἃ Γοπιρὶἰςδοη οὗ αἰβθδϑθβ. 
ἘΠΠΟΥ ἔτοπι ἃ συβρίοίοη οἵὗἉ ἰηϊεπάοά ἰγδάβοῃ, 
ΟΥ ἔγοτπῃη ϑοπῖθ οἴμου πη Κποντῃ σδι156, ἢ ἴοο Κ 
ὉΡ Πἰὶ5 αδοάδ ἴῃ 1πῸ ἔοσίγεββ. οὔ Μ|1|ο, νμῖοΒ 
ϑοϊοπιοη δὰ Ὁ} δὲ [ογυβαίοα. (1 Κ' ἴχ. 
4} Ηδστο 5οπὶὸ οὗ ἢϊ5 αἰϊοπάδπίϑβ, δηχίου ἴο 
τονοησο ἴῃ τηυγάογ οὗ Ζεσμαγίδῃ, δῃηὰ μοῦ - 
ἢᾶρ5 οἵ οἵπον “'ϑδοπβ οὗ [{ὲἐποϊδά δ᾽ (2 ΟἿ γ. 
Χχὶν. 25), ςοηϑρίγοά δρδιηϑὲ ἢὶπὶ δηᾶ “ 5316} 
Ηἰπὶ οἡ ἢὶ5 θεά." [1 σδη βοδσοοὶὺ δε βιιρροβεά 

11. ΚΙΝΟΒ. ΧΙΗἧ]. 

τηλάβ ἃ σοηβρίγασυ, δηά εν [οδβὴ 
η΄ πε πουβα οἵ Μ||10, νυ μῖςι ροσῖῃ "ον Ξε 
ἄἀοννπ ἴο 81118. 

21 Εογ Ϊοζδοβαγ (6 βοὴ οἵ 
δηϊ πλείη, δηά Ἰεμοζαραά {πὸ βοη οὗ 
ΘΠΟΠΊΕΓ, ἢ15 βεγνδηῖβ, 5δπιοῖς ἢϊπι, δηά 
ἢδ αἰϊεά ; δηά {παν Ὀυγιεά ᾿ἰπὶ νυ ἢ 
5 ἐλ Πεβ 'ἰπ {πὲ ςἰγ οὗ ᾿ανὶά : δπά 
Απιαζίδὴ ἢῖδ 80ὸῃη ζγεϊρῃμεά ἴῃ ἢ 18 
δῖεαλί. 

14ῖ (ἢ1}8 σοΟΠΘΡΙΓΔΟΥ͂ ννᾶ5 ὑποοπποοῖϊοὰ νὰ 
ΤΟΙ σίοη. ϑοοὴ δῇοσ ἴῃς ἀθδίῃ οὐ [Ἂῃοϊδάδ, 
]οδϑὴ ἢδά δροβίδ[ϑβοά ; πδὰ γοποννεὰ ἴῃ) 6 ννοῦ- 
5ῃ10 οὗ ΒΔ] (2 (ἢγ. χχίν. 18}; ἀπά, ἀδϑρίϊε οὔ 
ΤΑΔΗΥ͂ ργορμοίϊς ννγπιΠ 15 (ἰδ. γοῦϑαβ το ἃπά 
17), δὰ ρογϑιϑῖϊοα ἴῃ ἢ8. δῪ}]} σοι γϑθβ, ονθῇ 
σοϊηπιληάϊηρ Ζοομαγιδὴ ἴο Ὀ6 5]δὶπ ννῆθη ἣδ 
τοθυκεά {ππλ. ὙΤ 6 σοπϑοριγαΐογϑ, ννῆο νυ ϑῃηδὰ 
ἴο ἀνθῆγε Ζεςομαυδη, πὸ ἀουδὶ υυϑῃθά δ]5ο ἴο 
Ριζ ἀονη ἴΠπ 84] ννογβῇρ. [ἢ 115 {ξ ἀρροδᾶγβ 
[παῖ ΠΟΥ ϑιιοςοοάοα, ἔογ, ἰοιρ ἢ ΑπιαζΖίδῃ 
Ρυηϊϑποά ἴῃς δἼοῖυδὶ τπηυγάεγογθ δῖοσ ἃ Μν ἢ} 6 
(: Κ. χίν. ς), γεῖ 6 ρρόαγβ ποῖ ἴο ἕᾶανε Ὀθθη 
ἃ Βςα]-ννουθῃίρρεσ. 16 οηἷγ ἰάὀ]ίτίος Ἰαἱά 
ἴο μὶ5 σλάγρε τὸ ἴῃ 6 πιαϊηΐοπαηςς οὗ {δ ὨΙζὴ 
Ρίαςε5 (2 Κ. χίν. 4), ἀπ ἃ ννόυϑιρ οὗ ἴδε ροάς 
οὗ Εάοτι (2 (ἶγ. χχν. 14-20). 

«υδιορ σοείρ ἀοτυπ ἰο 5.4.1] ΤῊϊ5 οεἴδιιθα 
58 ὙΕΙῪ οΟὔϑουγα, 5111 θείης αυϊΐα ἀπκποννῃ, 
δῃὰ [(δδ 586η56 οὗ “ κοεῖῃ ἐόν ἴο "ἢ υποογίδίη. 

21. οχαεδαγ. ὌΠ δυΐδογ οὔ Ὁ γοηῖοΐο8 
(8}}5 (Π15 ρούβοη Ζαῦσδὰ (1 ΕἙἢγ. χχὶν. 26), 
Δηά 5ϊαῖοβ [αἴ ἢ5 τηοῖῃογ, ΘΗ: ποδί, ννὰ8 8η 
Αἰηπιοηϊῖο58. 

δδονιογ.] ΟΥ᾽ δ πιΠ ἢ, δοσογαϊηρ ἴο Οἶγο- 
ΠΙςΪο5. (1.5.5.), ῃοἢ ννου]ά δ6 τῆς ἐδρηληὶπδ 
ἔοστῃ οὗ [πε ϑᾶπι6ὸ πᾶπῖθ. δ86 Ὀοϊοηγροά ἴο {Π|Ὸ 
Ὡδύοη οὗ [86 Μορδθιΐίθβ. 

ἐδ διγίεδ ῥὶνι «οἱ δὶς: ᾿ρτωΣ Ιη 
]εγυβδίομι, (παῖ 15; δυΐ ποῖ ἰπ [Π6 βοριυϊοῆγοβς 
οὔ ἴῃς Κίηρβ. (δε6 2 (ἢγ. χχῖγν. 25.) 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕ οὐ νοϑῖθο το. 

“ ΤῊς Κίπρ᾿5 βουῖδο δηὰ τῆς δρῃ ῥγίοϑε 
οὭπη6 ὉΡ ἀπά {ΠΕῈῪ ρυῖ ὕρ [τρᾶγζ. Ὀοιπηά υΡ] 
ἴδε ΠΊΟΠΟΥ ἴῃ ὈΔ65." 

ΡοΥγ ΥἽΥ), “δηὰ {πε} θουηὰ υνΡ, Ηουδί- 

ξαηῖ ψου]ὰ τοδὰ Ἰρύ", “δηὰ {ΠεοῪ ρουγοάᾶ 
ουΐ,᾿ 8116 Εννα]ὰ ϑυρρεϑίβ ΥἼ.), “ ἀπά {86 Ὺ 
εἐπιρεά," ψΒο ἢ 5 ἴμ6 ἔοιτῃ υϑϑὰ ἰῃ 2 (ἢγ, 
ΧΧΙν. 11. 



ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΠΙ. ἀεϊνετεά ἐῆεπὶ ἱπῖο τῆς Παπά οὔ 
ἐὐρὰ “ν ΣΝ ΣΝ ἧς σὰ ΗΔ2λεὶ Κίπρ οἵ δυγγία, δπά ἱπῖο τῆς 

1 γελοαλαξ'» τοϊοξεα γον. 4, ελοαΐαξ, ὁ μ 
2γωσεα ὁν Τἴαπασί, ἐς γεῤευειΐ ὧν ἡγαγεῦ. 8 Πδης οὔ Βεπ-μδάδά {με δοη οὗ Ηλζϑεὶ, 
οατά τμεχέεάείλ ἀΐἕρε. τὸ 47: τοϊοζεα γείρε. 4}1} ἐλεεῖν ἀΔγ5. ᾿ 
12 ᾿γεγούοατε σπμεωσάίᾷ ἀΐε 1τ4( Δι ἦς 4 Απὰά ΒΓ ΟΣ ΕΥ, δεβουρῆῖ [3 ὙῚ 
ἄγη »γοῤὝέηίίά 1. )οασὰ {ἦγές σἱαίογίος οὐδ 
{ἀε δγ,,γίαρε. 20 77: οαῤίίες ἐμνασαί τ 146 ΠΟΆΡ, Δηἀ τπεὲ ΠΟᾺΡ μελγκεηεά ππίο 
ἑαμά, Ξἰξλα᾽ς ὀσπες γαΐσο τ α ἀεαα πῖαρ. 22 ἢϊπὶ: [ῸΓ ἢα 8δνν τῇς ὈΡΡΓόββιοῃ οὔ 
“ατξαεὶ ἀγέηψ, )οασά ψοίοίά ἑάγεε υἱοίογίεε Ἰ5γδθὶ, Ὀδοδιδα τῆς Κίῃ δ᾽ οὗ ὅγτίδ 

3 ΠΕ 6.8. ΟΡΡγεββδά τῇ δη1. 
Ἰ Ηου 6 Ὑ ῚΝΝ ἴτε τῆγεε ἂἀπά τυνεπεθῖῃ γε ς (Απά τες Ι͂ῸΚΡ ρᾶνε [βγδεὶ ἃ 

ἐμέο ἀ ὴ ) 

ὙΠ απὸ οἔ Τοαβὴ τῇς βοὴ οὗ Αδαδζίδῃ ϑβανίουγ, 80 τῇαλϊ {ΠῸῪ νγεπὶ οὐ ἔτο πὶ 
πω. Κίηρ οὗὨ [υἀδῃ 7εἤοαῃαζ τε 8δοὴ οὔ ὑπάδγ τῆς πδπά οὗ ἴδε δγγίδηβ: ἂπά 

]6ὰ θερᾷῃ ἴο τείρῃ ονεσ ἴβγδεὶ ἱἰπ τῆε ςδι]άγεη οὐ Ιβγδεὶ ἀνγεὶς πὶ τῆ ςοὶγ 
ΘΑΤΊΔΓΙΔ, ἀπά γειρπεά βανεηΐδεη γεᾶγβ. ς6ηϊἴβ, 45 ῬεΙΟΓετ ΠΊΕ. ΤῊΣ 

2 Απα Βε αἰά ἐλαὲ τυλῤίεἦ τυᾶς εν 6. Νενεγίδεϊεββ {ΠΕ ἀερατγῖεά ποῖ διὰ ματα 
πη ἴῆε 5ρῆς οὗ τῇεΣ Ι͂ΓΟΚΡ, ἀπά ἔτοπι τς 5ἰπ8 οὐ τῆς ἤουβε οὗ ετο- “7 

ΤῊ. ΤΡ]οΟνοὰ τῆς 5'η5. οὐ Τεγοδοαπι ἴΠ6 θοάπι, Ψῆο πιδάς [βϑγϑεὲ] βίη, ὀπνέ 
«ἴεν. ϑ8οὴ οἵ Νερδῖ, ψνῃϊο ἢ! πιδάς ἰβγδοὶ ἴοὸ ἵνναϊκαά τποσεὶη : δηὰ ποτα ᾿γεπηαϊ δα ΤΉΤΕΣ Εὴ 

51}; πε ἀεραγῖεά ποῖ {πεγείγοπι. 
2 Απάὰ τε δῆρεγ οὗ τπεὲ Γκοὰ ἢ 

νν5 Κιπα]ε4 ἀρδλίηδε ἰβγδεὶ, δηὰ ἢ6 

ΟΗΔΛΡ. ΧΙΠ]Π. 1. Το νυτιῖοῦ ἰπ {815 οἢδρ» 
ἴΟΥ τοΐϊπσγησ ἴο (ἢε ὨἰδίοσγΥ οὗ ἴῃς Κιπσάοπμῃ οὗ 
ἴϑγδοὶ, ννυδις ἢ πὸ ἰσασοϑ {πγουρῇ [6 ΓΔ γε ρὴ8 
οὐ 1 μοαθαζ ἀπά [θμοαδῆ, Ηε ἴπεη, π᾿ οἢ. 
Χῖν., Γεβ ΠΊ65 ἴῃς Βιϑσίοτγ οὗ [μάήδῇῃ. 

ἐπ ἰδὲ ἰῤγεο απά ἰαυεηλεῖρ γεαγἢ ἰοϑορἢι5 
ΒΑγ9 ἴῃ6 “ οἠδ 8ηἀ ννεπίεῖῃ γοαγ " ((Απι. [υἀ᾿᾿ 
χ. 8, ὃ 5); ἀπά {{||58 σδημο 566Π15 γοηιϑῖρ ἴο 
Ὀγίπα [Πς σΠΓΟΠΟΙΟΡΥ οὗ (Π6 ῥγθϑθηΐ νοῦϑθ ἰηῖο 
δοςογάδησε ΜῈ ἴῃαϊ ΟΥἨ ΥΕΓΘ6 10. 

38. Ηρ «ἀεί υεγε δορὶ ἱπίο δὲ ῥαπάᾶ οὗ 
Ἡακαεί.] ὅ86ε θεῖονν, γθσβα 7. 

Βεπ-ῤῥαάαά.) ὍΤῆε τεσυγγοηςσο οὗ [Π]5 ΠΑΤ6 
19. τεπιγκαῦϊθ. Ηδχϑεὶ, τπουρὴ ἃ ὑϑυγροῦ, 
Τηδι δῖ 5 ἴῃ τ156 ἴἢ6 ἰδνουγιῖα δρροϊδίίοη οὗ 
πε ργοσεδάϊηρ αγπαϑῖγ. ὅ0 1) Εσγρί ἴδ6 
υ50γρίηρ Απλδϑὶβ οδ]θά [ἰδ σοη Ῥβαπηδίϊκ: 
δηά Ναδοπίάιιβ, ἴῃς ἰδϑῖ κίη οὗ Βαδγίοη, ἃ 
ὈΒΌΓΡΟΥ, οδ]]εὰ οἠθ οὐ ἢ15 σϑοὴ8 Νεδυοσμδά- 
ὨΘ6ΖΩΔΓ. 

αἰῤ ἐδεὶγ ἀαγ..}ὺ 1.,1τοτα}]γ, “ 411} ἴ86 ἀδγϑ5." 
Νοῖ “4}} ἴῃς ἀαγϑ" οὗ πε ἵννο ϑυγίδῃ Κίῃρϑ, 
ἴογ Βεη-ῃβδάδά ἰοϑὲ ἴο |οδϑὶ 41} [πῃ οἰ{165 
Ὑ ιοἢ ἢς δὰ ρμαϊηεὰ ἔτοπη [ἐμοδμαὶζ (ἰπέγα, 
γογβα 25); δι οἰἴ 6 Γ “.4}} ἴῃς ἀδγϑ5 αῇ [ἐποᾶ- 
842" (566 Υθῖϑθ 22), οὐ “4}} ἴῃ ἄδγϑξ οὗ 
Η4.8.]"---Βοῖἢ ννῃ 16 ἢ6 ᾿οὰ Π]8 οννῃ ἀγτηΐθϑ, 
δηὰ ψ ἢ ]6 [ΠΟΥ ννόγε ἰοά ΟΥ̓ ἢϊ5 50ῃ. 
Ὠοῖς Οἢ νεσβὲ 22.) ' 

8. Τδὲ 1ογά γσαῦυε Ἰεγαεί α “αυἱοαγ ἢ Νοῖ 
ἱτητη δῖε! οὐ [6 τερεπίδηος οὐ [6 ῃοδῆδΖ, 
δυῖ αἴΐονγ ἢϊ5 ἀθαῖῃ, ννῆθπ [οαϑῇ ν'ᾶ5 οπδο]οὰ 
ἴο ἀοξκαὶ Βοπ-βδήδὰ τἢγίεο ἀπά σγϑσοονοσ (Π6 
οἰτἰεἐ5. οἵ ἰ5ϑγὰθ]. (ϑὸο νογβὸ 25.) 

(ϑεο - 

(Πα ρστονε αἰβὸ ἱπ ϑαπιαγὶδ.) τ εν. 
,) Νείεδεγ ἀϊά πε ἰεᾶνε οὐ. τῆε 

Ρεορὶς το Ϊεμοδῆαδς δυῖ δέν δοτβε- 

ἐδ «υτηὐ ομἱὐ ὕγορι ὠπάργ {δὲ ῥαπά 97 ἐδε 
ϑγγ)αη..}] 1.6. ΤΏΟΥ σραβοὰ ἴο ὃς ορργοϑϑοά 
ὉΥ ἴΠδ ϑγτγίαπϑ; {ΠπεῪ ϑβοοῖκ οὐ {ποῖ γόκο, 
Δηα Ὀεοδπε οηδὲ πιοῦα ῬΕΓΘΟΙΥ ἱπάορθη- 
ἀεηί. 

ἐπ ἐδεὶν Ἰοη9.7 1.6. “ 1θεῖγ ἤουδε5. Οἡ 
[Π6 υ96ὸ οὗ [ἢϊ5 ΙΔ Ἰοπλ---ἃἃ ἴγαςο οὗ τῆς οἱά 
ποιηδάις 1ξἢ6 ---δοο ποῖδ οῇ 1 Κ. νι. 66. 

Θ. Βμέ «υαἰζεά ἐῤρεογεὶπ.)] Ἐδίποσ, “89 
ναὶ κοὰ τποτγεῖη. “Ης᾿ φῥγοῦδΟΙΥ τθδῃ8 
οαϑἢ, 1ῃ6 “βανουγ" οὗ ἴῆς ῥγοσθάϊηρ ὑεῦβα. 
ἢδ 5ἰχίῃ νεῦϑε σγεΐεσβ ἴο ἴῆς βδπιὸ {ΠπῚ6 85 ἴῃ 6 

ΗΠ, τῆς ἴννο Ὀεΐηρ οἸοβοΙγ ἱπϊεσοοπηοοῖοά, ἀπά 
ἔογπληρ τορεῖθεῦ ἃ ἰοὴρς μαγοῃίμεϑὶβ, ἃ5 ΟἹΓ 
ἰγδηϑίδίογβ ἤᾶνο 566, 

ἐδογε γοριαίηρ ἐδὸ σγοῦυς αἰτο ἐπ τ ΑἹ 
1Ὸ 566 Π|5 βίγδηρο {παῖ [οἢι δὰ ποῖ ἀςβῖσγου 
ΑΠδθ᾿5. “βτουε" (τ Κ. χνὶ, 31) δῖ ϑδπΊηαγιᾶ, 
πο ὃς ρΡιῖ ἀονη (86 Ὑγουβηρ οὗ 82], 
Ὀγοκα οὐ Ὀυγηΐ 16 ἱπΊᾶρεϑ, ἀπὰ ἀοϑεσσγαϊοά 
86 ἰοτηρὶς (2 Κ. χ. 26-28.) εγῆαρβ {πὸ 
“ ρτονε" ὙΜΟΓΒΘΏΙΡ ννὰ5 ἴοο οἰοϑοὶν σοππεοοϊεὰ 
ἢ ἴῃς οἱ νγογϑῆὶρ ἱπ Βίρῃ ρίασοβ (1 Κ. 
ΝΠ. 2: χίν τς; 2 Κ. χν]ὶ, τοὺ) ἴο δὲ 5εῖ δϑοὶ δ 
ΜΠ [6 58 ΠΊ6 Θᾶ56 85 ἴπε Γἰϊο5 ΠΟΝ]Ὺ ἰηῖγος- 
ἀυςοὰ ἔγοπι Βα ηιϊςίΔ. 

η. Νείιδεγ ἀ!ά δὲ ἰξααιο, 9. Τῆς ποπηϊ- 
παῖϊνα ἴο [6 νϑγὺ “Ἰθᾶνε" τηϊϑὲ δῈ ϑυΡ- 
ἰἰοὰ ἔγοῃπι υθῖβα 4, ἢ νυν ίοἢ [815 νοῦθο 

15 ἴο Ὁς ΟἸΟΒΟΙΥ ςοπηδοῖεά. ὍὌΠδ τηρδηΐηρ 
5. (παῖ “1τὰς Κίηρ οἵ ϑυγίδ" (ἰ. ε. ΗδζΖδο]} 
᾿ἰπιϊῖοαὰ (6 ϑἰδηάϊηρ ἅγια οὗ 16 ῃοδῃαζ ἴο 
10 Πσβαγίοῖβ, 5ὸ Ποσβοπῆξη, ἃπά τονοοο ἔοοῖ- 
ΠΊΘΗ. 



γ. 8---τ4.] 

πιεῆ, ἂηά (ςτεἢ οδαγίοῖβ, δπά ἴεη 
τῃουδκαηά ἰοοΐπχεη ; ἔογ τῆς Κίπρ οὗ 
οΥτα δὰ ἀεβιγογεά τπθπὶ, ἀπά μδά 
τηλάς τῆδπιὶ {κα τῆς ἀυ5ῖ Ό. τῆ γεϑῃϊηρ. 

8 {Νον τῆς τεβῖ οὔ τῆε δςῖβ οὗ 
]εμοδῆαζ, δπὰ 411 τῆλ ἢς ἀϊά, δηά 
δῖ5 πιρῃῖ, σγόέ 1ΠῸῪ ποῖ τυττίθῃ 
ἴῃ τῆς ὈοοΚ οὗ τπ6 ςσἤγοηῖς οβ. οὗ τῃ6 
Κίηρβ οἵ ἰβγδδὶ 

9 Απά 7εἐμοδμδΖ 8ερὲ σχῇ ἢ18 
ἔλῖῆεῖβ; πὰ τῇ δυπεά Πδίπὶ ἴῃ 
ΘαΠΊΔΓΙΑ : ἃπὰ οδϑῃ ἢὶς βοη τεϊρηβα 
10 ἢΪ8 5ἴεδά, 

Ιο 4Ϊ]}π τλε {ΠΓὙ ἀπά ϑβανοπτῃ 
γεᾶγ οὐ Ϊοδβϑῃ [Κίηρ οὐ Τυάλῃ θερδη 
]εμοδθὴ τῆς βοη οὗ [εμοδῇδΖ ἴο γεῖρῃ 
ΟνεΓ ἰβγδεὶ ἴῃ ϑαπηαγία, σπά γεϊρησά 
ϑἰχίθδθη γθδγϑ. 

11 Αμὰά ἢξς αἰά ἐξαέ τυλί εἶ τας εν] 
ἴπ τῆς βίῃ οὗ τὴς κῸΚ ; ἢς ἀερατγῖεὰ 

ἐδε ἀϊπρ οΥ ϑγγία.. . . δαδ γ»ιαάρ δον ἐξε ἐδε 
ἄπ! ὁγ ἐῤγειῥίη.)] ἘΣΧΡΓΟΒΘΙΟΠ5 51: ΠῚῚ]ΔΥ ἴο {ἢ}5 
ὍΤ6 ΞΟΠΠΘΌΠ,65 Ἐπ] ρ] ογοαὰ τῃηεϊδρ βου Δ}, πὰ 
πηροτῖ ΠΊΕΓΕΙΥ ἀείεαϊ, ςοπημεϑῖ, δηὰ ρστιηάς 
ἵπξ ορργεϑϑοίοη. (ες ἴεγ. 11. 11; Μ|ς. ἵν. 12, 
11: δηὰ ΡΘΥΠῺΡ5 [5. χχὶ. 10.) Βιῖξ Βεῖε ἴδε 
᾿ϊϊοσαὶ 586 οὗ ΠγΟΒΠΠρ-ἰΠδίΓατηθηϊθ ἴῃ ἴἢ6 
Θὀχοουῖίοη οὗ ὈΓΘΟΠΟΙΒ οΟὗὨ ννᾶγ 18 Ῥουδρ8 ἰῃ- 
[επάοά. (866 Απιοβ '. 3; δηα σοΙΠΊΡΑΓΟ 2 5. 
ΧΙΪ, 31:1 ΟὮγ. χχ. 3; δηὰ Ῥσου. χχ. 26.) 

8. ΗἸ: »ιφδι.] 1... “' Ἦϊ5 υδίουγσ." 
Ὠοῖο Οἡ 2 Κι΄. Χ. 34. 

9. .οα:}.}1 Οὖ᾽ “ 7εβοδϑἢῃ᾽ (85 ἴῃ γϑῦβεβ 10 
δηά 2ς : δηὰ δγψαΐη ἴῃ ςἢ. χίν. υεῦϑοϑ 8 ἴο 17.) 

12,13. ἴὰὶ 195 ἀπ συ ἴο δοοουπηῖ ἔοσ [86 
οὐουστοποα οὗ ἴῃ 656 γογϑθ5 ἴῃ 15 ρἷδοθ. ΤΟΥ 
τόσ, ἢ ΠῸῸ|᾿ 6 ναγίδτίοη, ἰη ἴη6 ποχί σπδρῖοσ 
(τ 965 15 δπά 16). ΚΕ! στρ γ ποῖος τπδΐ 
ΠΟΥ ἅγὰ Πογα ἴοο ΘΑΓΪΥ, 5δίηπος ἴῃς ψψῇ0]6 ΓΘ- 
τηδιπάσσ οὗ ἴῃς σμδρῖοσ 15 ἀενοῖθά ἴο ἴῃς δεῖβ 
οἵ ἴῃς Κίηρ ἡ ἤοϑε γεὶρῃ {ΠΟΥ Ὀτγίηρ, ἀβ ΤΟΤΕ, 
ἴο ἃ οἶοβθε ; ψν 8116 ἴῃ (6 πεχῖ σμδρίεσ [ΒΟΥ ἃΓα 
δἰϊορεῖπεγ οὐ οὗὨ ρῥἷαςε, βἰποε [ΠΟΥ ποοα [655}} 
ἰπϊεττυρί [Π6 ΒιδίοΙΥ οὗ (ῃς [εὐν]5ἢ πλοπάγοἢΒ. 
Αςοογάϊηξ, ἴο ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ ἰδννϑ οὗ μἰϑίοσγιςδὶ ςοπὶς 
Ροβιοη, ΒΟΥ δῃουϊὰ ἔοστη ἔπε οἰοβίηρ Ῥαγὰ- 
δταρὰ οὗ [6 ργεβεηΐ σπαρῖοσ. 

δὲς νιὶσ δὲ «υδεγεφυΐ δὲ ουσ δὶ ἀφαϊποὶ “γη1α- 
“ἰαὉ. ϑ8εθ ςἢ. χὶν. 6 868 8-14:; δηὰ ςοπι- 
Ῥᾶγε 2 ΟἿ. ΧΧΥ. 17-24. 

14, Εἰλιδα «ὐανΨ Μαϊίεη «11 Με ιᾶνε 
δοτὸ ἴδ6 οἰοβίης 80 θη6 οὗ Ε15}Π4 8 11, [νν88 
ὍΟΥ αἵ ἰοδϑῖ ϑιχίγ.γοο γϑᾶσβ βίηςε ἢ]5 ςΔ]}, 
ὍΒοη δὲ ολπηοῖ τ'νὸ]] αν Ὀδθθ 655 [πῃ 
ἔν ΕΏ(Υ γεδῖβ οὕ γε; 80 ἴπδϊ ἢς πιυδί δὲ [15 

γοι, 11]. 

866 

Π,3, ΚΙΝΟΒ. ΧΠΙ. 
- 

ποῖ ἔτοπι ἃ}1} τῆς 5'π5 οὐ [εγοδοαπὶ τῆς 
80η οὗ Νεῦαῖ, ννῆο πλδάς ἰβγδεὶ 81η : 
δμὲ ἣε ννδϊκεά τῃεγεῖπ. 

12 Απά τῆε τεϑῖ οὗ τῆε δοῖβ οὗ 
]οδϑῆ, ἂπὰ 41} τὲ με ἀϊά, δηά ἢ 8 
ταρῆς  μαγανν τ ἢ6 ἔουρῆς δρδιηδξ 
ΑπιλΖίδῃ Κὶπρ οὗ Τυάλῃ, αγε την πὸ 
νυ τίθη ἴῃ τῆς ὈοΟΚ οὗ τῆς σῃγοηὶςο]ὸ8 
οὗ τῆς Κίηρβ οὗἉ [5Ξγδεὶ ἡ 

11 Απά [οδ8} εοἰερὲ ψ ἢ ἢΪ8 
[λῖμεῖβ ; δηά [ςγοροδὴὶ δαῖ τροη ἢι8 
τἴἤγομε : ἀπά ]οϑϑῃ ννᾶ8 δυτίεά ἰῃ 
ϑαπηαγα ἢ τῆς Κίηρβ οὗὨ [βγδεὶ. 

Ι1{4 Νον ΕἸΙθμα νγᾶβ [8]]εἢ οἷς κ 
οὗ δὶ8 ϑδισκῆεββϑ ψῃεγεοῦ. ἢὲ ἀϊεά. 
Απά Ϊοαϑὰ τὴς Κίηρ οὗ ἴβϑγαεὶ ᾿δπια 
ἀονγῃ ὑπο ἢϊπι, ἀπά ψερῖ ονεγ ἢΪ8 
ἔλεος, δια ϑαϊά, Ὁ τὴν ἔδιθοσ, ΠΥ 
ἔλτῃοσ, τῆς ομαγίοῖ οὐ ἰβϑγδεὶ, ἀπά τῇ8 
Πογβοπηθη τΠεγεοῖ, 

Ἐπὶς ἢᾶνο Ὀδδη εἰσ ἢϊγ-ἴῆγοα δἵ [ἢ Ἰοδϑὶ. Υ ΕΥΥ͂ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἢδ νν88 δῦονδ πἰΠΕΙΥ. 

.οασῤ.. .. εἐαηιὸ ἄοαυη μπίο ῥί»ι.] ἊΝ ς ᾶνὸ 
Βεαγά ποϊηίηρ οὗἉ ΕΒ] 58 βίης ἢθ ϑεηΐ ἴῃ γουηρ 
Ργορδοῖ ἴο ἀποίηξ θυ Κίηρ. Ης 56εῖηβ ἴο μᾶνα 
Ἰινοὰ ἴῃ σοτηρίεῖε χες γεπηοηῖ ἔγοπι {παῖ {{π|6. 
Οπος οηΐἷγ, βϑοοὴ αῇεγ [6.5 ἀεϑίγυςοη οἶ 
411} ΑΠονβ Βοιιϑθ, ἢς ἢδὰ ροσῆδρβ ὕγοκθη 
διίθῃςο, δηὰ ἰξηιβοὰ ἴο (παῖ τηοπγοὺ τμδῖ 
5 Ρογϊζγηιαπος οὗ Οοὐάβ ν}}}] ἴῃ τὸ 
οἵ ἴδ ἔδγγ οὗ Αδδὺ νουϊὰ Ὀε τονναγάθα Ὁγ 
ἴῃς ἀοβοοηξ οὗ ἴπ6 οσονη ἰπ [ιὶθ ΠΝ 
ἴογ ἔνε ρεπογαίίοηβ (2 Κ. χ. 30). ϑίποθ 
1Π6π, ἴογ ἔογίγεῖνυς γοᾶσβ, ἢς δά 85 ἴ Ὲ ΓΘ 
ἀἰξαρροαγοὰ ἤοπι ο'νῃϊ. ἔνϑη δῖ ἴδε {πιὸ ἴο 
ὙὨΙΟΝ νν 6 ΔΥῸ ΠΟΠΊΟ, ἴἴ νγὰ5 ποῖ δ ΨγΠ0 βουρῆῖ 
1ῃς Κίηρ, Ὀυϊ ἴῃς Κις ψῆο βουρῆῖ ππι. ΑΡ- 
ΡΑΓΘΠΠΥ, ἴΠ6 δρθοῖδὶ ἔυποϊίοη οὗ ἴῃ6 ἵἴνο 
δτεαὶ ἰβγδο ἴθ ὑσορηοῖβ ννὰ8 ἴο Ἴςουηίογαςϊ 
16 ποχίουβ ἰπβιυεηςς οὗ ἴῃς Βαδ[ἰβῖὶς τῖθϑ 
δηά, ψγἤεη ἴΠ686 οοϑϑοα, {δοῖγ οχίσδογα ΠΑ ΥῪ 
ΤΑΪΠ5ΙΥΥ͂ σᾶτης ἴο 8Δη εῃάὰ. 

«υεῤὶ ουεν δὲφ, ὕπεε 80 ἴὅε ΝΥ εῖϊς «πὰ 
ὙΠοηϊα5; δυΐ οἴπετα τὨϊηκ τἴῃ6 ὙΤΊΟΓ ΟἿΪΥ͂ 
τηθλη5 {πὶ [οδϑὶὶ ψτορὶ ἴῃ ΕἸ} 18}12᾽58 ργεϑεηςε. 

δε εραγίοὶ ὁΚἹ Ππινγαοὶ απ {δὲ δογιρριθῆ 
ἐδέγεο [ἃ 5. ἱπιροβϑίδὶες ἴο ἱπιδρὶπε παῖ 
]οαϑὴὰ ποὺ ΟΥ̓ ἃ πιεγε ςοϊησίϊάοῃος βρόκα 
(ῃς οχδοῖ ννογὰβ δῖ ἴῃς ἀξαϊῃηδεὰ οὗ Ε)8[8, 
ννδιοῖ ΕἸ Ισῆα ΠΙΠΊ56] ἢ δὰ βροόκεη ἤθη δ8 
νγὰὰ8 αδουΐ ἴο ᾿οθα ΕἸ] 4}. Ηδ τηυδὲ πᾶνθ 
Κποννῃ ἴδ οἰγουπιϑίδηςοβ οὗἁ ΕἸ} 4} 5 σεπιουαδὶ, 
ὙΠΟ. σγετε ρεγῆδρα δἰγεδαν οηϊογεάὰ ἴῃ ἴῃς 
ἜΒΟΟΚ οὗ ἴδε (Οἤγοηὶςο]68 οὗ ἴῃς Κίηρβ οὗ 
[3γ86] .᾿" δηὰ ἢδ τηιϑί πᾶνα ἱπζοεπάεα ἴο ΔΡΡΥ͂ 
ἴο ΕἸιθὴα 56 οὐτὶ ψοσὰβ οὐ ἴῃδὲ 80] 

ξ 

65 



6ό 

{τ ἩἨ ὃ. 
1714. ὲ 

ταϊαφλαπαῖ ὈΟΝΥ. 
“Ὁ γε. 

11. ΚΙΝΟΘ. ΧΙἼΙΠΙ. 

τς Απά ἘΕΠΙ9α 41:6 υπῖο ἢ ϊπὶ, 
Ταῖς δον ἀπά δἴζοννβ. Απᾶ ᾿ς τοοκ 
πηῖο Πὶπὶ δον ἀπά δγγοννβ. 

Ι6 Απά δε αἰά ἴο τε Κίηρ οὗ 
ογδεὶ, Ριις τῆϊπε μβαπά ὑροη τῆς 

Απὰ δε ρυῖζ ἢΐ5 παπά κροη ἐΐ: 
Δηὰ ΕΠΙβμα ρὰῖ ἢἰ5 παημάβ ὑροὴ τῆς 
Κιηρ᾿β μαᾶπαβ. 

17 Αμπά Πο 5αἰά, Ορεη τῆς ννϊπάονν 
ξαβίνγαγά, Απά Πε ορεπεά 2. ὙΤΠδη 
ΕἸΙ5μα 544, ϑῆοοῖ. Απά ἢ6 δοῖ. 
Απά Πα 14, ΤῊς ἀγγονν οὔ τῆς [Ὁ Κ᾽ 
ἀε]ϊνεγδηςε, ἀπά {πὰ ἄγον οὐ ἀο]ϊνοῦ- 
Δης6 ἔγοπι ϑυγᾶ : ἴογ ἴῃοιι 84] ϑγηϊτε 
τε δγγίδηϑ ἴῃ Αρῇεκ, 1}}} του πᾶνε 
ςοηϑδιηχεά ἐλέηι. 

18 Αηά ἢς ς414, Τακε τῆς ἀγγοννβ. 

οσςαϑίοη. “ΑΪ45 "ἢ ἢδ ῥργοῦδὈ]Υ πιοαηΐ ἴο 54Υ, 
5 ἀῃοιι ἴοο α΄ δροιυῖ ἴο ἰδᾶνε ιι5, δηὰ ἴο ἕο! ονν 
ἘΠ|6}---ἰῃου νὴ δασῖ Ὀδθη δίπος ἢὶ5 ἀδ- 
Ῥασγίυγο, {παῖ ννδῖο ἢ δ ννᾶ5 ψγῃ11ὸ ἢθ τετηδιπρὰ 
οἡ δαῖῃ, τς ἴσγυς ἀείεηςς οὗ [5γδεὶ." (δεὲ 
ποῖς οη 2 Κ. 1. 12.) ' 

16. Εἰμῥα ῥρωὶ δὶ: βαπάν μῤοπ ἐδ ἀἰπρ 
δαπά!.] Α ΒΥ ς8] δεῖ, ἱπαϊςαξηρς παὶ {Π6 
διιςσοοβϑοβ, νι ἢ τῆς σῃοοίπρ ἰγριποά, ἡ γα 
ἴο ᾿οπῖο, ποῖ ἔτοπὶ διιπιᾶη 5111}, ΟΥ 5β(γτεηρῖῃ, 
ΟΥ ἀλγίηρ, δυΐ ἔτοτῃ ἴῃ ργόϑοησς δηὰ [Π6 ῬΟΥΨΟΥ 
οἵ σοά. 

17. Ορὲπ ἐῤδὲ «υἱπάοευ εαμἰαυαγά.} Ξϑγτια 
ΟΥ̓ Ιρατηλϑοιδ ΑΥ̓͂ ῬΑΙΓΥ οαϑῖ, δυΐϊ 511}} πιοῦα 
ποχίῃ, οὗ [6 ΗΟΙΪΥ 1.Δηἀ. 7 Π6 ννϊηάονν ννᾶ5 ἴο 
6 ορεπροά, δηά ἴδ ἄγγοῖν 5ῃοῖ, εσσέαυαγά, ποῖ 
50 της ἀρϑιηδὶ ϑυγία ἰἴ56}Γ 45 δ'δίηδῖ 1ῃ6 
βοθῆς οὗ (με τοςοηΐ ϑυγίδη δυυςούββϑοϑ, ΟἹ εδὰ 
ΚΟ χ. 11), ν ΠΙΓ ἢ ννᾶ5 αἰϑὸ ἴο Ὀ6 1ῃς 56θπὸ οὗ 
ἡδεῖς Υἱςοτο5 οὐοῦ (πο. ΑρἢοΚ 15 αἰπλοϑῖ 
ἄυς εἀϑὶ ἔγοιη ϑῃυποπι), ἡ ΠΟΓΟ ᾿ἴ 15 ποῖ υἢ- 
ἸἸΙΚοΙγ ἰμαὶ ΕΘ Πα πονν νυ 85. 

ἐδε ἀγγοαὺ οΥ ἐδεὲ 1 ον" ἀείϊυεγαπεε, σε 
Τ, ΙΓ γα Πγ, “ Απ ἄγτοῖν οὗ ἀο]νογδηςὸ ἔγοπὶ ἴῃ 6 
Ιογά, πὰ ἂἃπ δῖτονν οὗ ἀοϊνεγάπος δραϊηϑί 
δγγίᾳ ; δπὰ ἴῆοιι 5|ι|δ]ῖ σπλῖῖε (Π6 ϑυτγίδη5. ἴῃ 
Αρδμεκ, Ἄνθη ἴο σοῃϑυπιίηρ.᾽" 

“ρῥεξ οη :ἢς 5διτμδϊΐοη οὗ ΑΡἢοκ δηὰ 
15 ἸΙἀοπτ Ὑ νυ πὲ πποάεγη Σξ, 5εὲεὲ ποῖθ οἡ 
1 Καὶ χχ. 26. 

18. δος τβᾳ ἐδ σγομπά.] ὃὸ Τ πεπὶ5 δηά 
Ἐν α]ὰ, Κεὶῖϊ δηὰ οἴδοῦβ ῥγοίογ ἴο γοπάοσ--- 
“ΒΒοοῖ ἴο [80 στοππὰ;" 2.2. “ δηοοῖ ἄγγοννθ 
ἴτοπὶ ἰδ νυἱπάον ἰηΐο ἴῆ6 στουμηὰ ου[οϊάς, 
85 1ξ που ννεγί βῃοοίίης δραίηϑί δὴ ἜπθηΊγ." 

19. “Μπά 1ῥὲ πιαπ 9. Οοά «υὐα: «υγοΐβ.} 
ΤΒΟΙΡη [οαϑῃ ἀϊά {Π6 ργορῃεῖ 5 Ὀϊάάϊης, 
ἰϊ νὰ νδοιϊῖ ΔΗ 208] οὐ ἔδγσνοιγ; δἂπηά 
Ῥιοῦδοϊγ νυ πουΐ ΠΥ ἐαγηεβὶ Ὀε' «Γ ἴῃ (86 

[ν. 15---2 1. 

Απά ἢς τοοῖκ 2δη. Απά ἢ οαἱά 
υπῖο τπὰ Κιπρ οὗ Ιδγδεὶ, ϑηγίτε ὑροη 
τῆς ργουπά, Απά Π6 5πιοῖς τἢγίςε, 
Ἀπ κβιαγεα. 

Ι90 Απά τῆς πιδλη οὗ (ὐοά νν88 
στοῦ ἢ Πῖπι, δηα 8414, Του 
δῃοι ἀεοῖ να 5πιϊτοη ἔνε ΟΥ δ8ἰχ 
τἰπη65 ; ἴἢδη ἰιδλάβε του 5γηϊτῖθη Ογγίὰ 
{1 του Παάβξ σοπϑιπιοά ἐξ: με γθδ5 
πον ἴποιι 5ῃΔ{ 5π116 ὅγτγία ὀπὶ τη γίςβ. 

20 4 Απάὰ ΕἸ!588 ἀεά, δηὰ {πεν 
δυποά πηι. Απά τῆς δαπάβ οὗ {δε 
ΜΜοδϑίιθβ ἱηνδάεά πὲ ἰαπά «δὲ τὰς 
οοπγίηρ ἰη οὗ πε γϑᾶγ. 

21 Απά τ οπι6 ἴο ρΆ58, ἃ5 ΤΟΥ 
γνεῦα δυγγίηρ ἃ πιᾶη, ἴπαῖ, ὈεΠο]ά, 
{ΠεΥ βρίθά ἃ θαπά οὕ χιδη ; ἂπὰ τῇε 

ΟΠ ΔΟΥ οὗ ννῃδῖ ἢ6 ννὰβ ἀοίηρ. Ηδξεπος ἴδῃς 
ντΑῖ ἢ οὗ ΕἸ15ῆδ. 

ἡδχη ῥα ἰφομ σρελοπ ϑργία ΧΠ] ἐροι 
ῥαάτ εοπσοάί 1 ὙὍἷΠ6 υπίλιμξ]ποθ5. οὗ 
τηδη ᾿ἰπλιῖ5 ἴῃς ροοάποθϑ οὗ σοά. Ουζγ ἴ,ογά 
“ ομἰά ἀο πὸ πιρη τ ΜΌΓΚ" π᾿ οπθ ΕἸ, 
ΒΡ ροδιι56 οὗ {Πεῖγ ὈηδΟ]1οΣ" (ΟΜατκ νι. ς, 6.) 
Οοά μά Ὀοδη νυν] πρ πονν ἴο ρμῖνο ἴῃς [5Γ86}- 
[ἴε5. σοπιρίοϊς υἱοϊουυ ον γ ἜΥτΕ ΕΥΕΕΤΥ 
ργθη ἴο σοπϑυπηηρ᾽ (νεῦδα 17); δυῖ [οᾶ8 
ΌΥ δ5 ποη-Δοςορίδηςο οὗ 1πὸ ἀϊνίης ργογηϊες 'ῃ 
115 ἔ ]Πη655 ἢδά σμοςκοα ἴπ6 ουϊῆονν οἴ ΠΊΘΓΟΥ ; 
δηὰ [Π6 τοεϑιξ νὰ5 [αἴ 16 οτὶρίη4] Ῥγοπιῖϑα 
ςουϊά ποῖ δε ἐΠ]]6ὰ. 

ἐδγίς] Εου [ἢ δ] ΕἸτΛο ΠΕ, 56 6 νοῦθο 25,84 ἤῃ.. 

20. {72 2γ δωγίεά δὶ». ἊΝ ἢ ἃ πιδρηϊδοςηῖ 
ἔυποΓαὶ, [ἔννε την Ὀε]ονα [οβορῆυϑ (Απί. [υἀ 
ἶχ, 8, δ 6, ἔτυχε ταφῆς μεγαλρπρεποῖ:). 

ἐδε ῥαπά: 9 ἐδε ΜοαῤΙ!ίε: ἱπυσάξά ἐδε ἰαπά.] 
Τῆς Μοδδίϊος δά θη Ἰησγοδϑὶηξ ἴῃ δι γεηρστῃ 
ἜΘΟΥ βίηςς {πεῖν τονοὶ ποτ ΑΠπαχιδῆ. (2 Κ. 
1. τὸ Τὸ ἀείοαϊ ψνῃιοἢ (ΠΟΥ δυβοτγοὰ αἵ ἴῃ 6 
παπάς οὗ [Θῃογᾶπιὶ πὰ [οποβηαρμαὶ (ἰδ. ἢ]. 
24) αἰὰ ποῖ εβεςϊ τῃεὶγ δαδ)ιραϊίοη. ὙΠΕΥ 
βργοδα {ποπιβοῖνοβ ἱπῖο ἴῃ σουησΥ ποιῖμ οὗ 
(ἢ6 Ασποη ([5. χνὶ. 2), αηὰ ἴπθηςα ργοςθοάθὰ 
ἴο πῖᾶκο ρυηάογίης σχροά! οΠ 5 Ὑεαγ ΟΥ̓ ΥοΑΣ 
ἰηΐο ϑαπηαγία. (δες ἴῃ ἢγβί ποίβ οὔ νεῦβα 21.) 

αἱ ἰδὲ ξονμῖπ ἱπ οὗ ἐδ γεαγ.] [πὰ βρτίπρ, {παῖ 
15--τἰῇῆ6 |[ὸννῈ δερίπηΐηρ {ΠΕΣ γὙοᾶγ δἵ {π6 
νοτηδὶ αυϊποχ, ὙΠ|15 νν85 ἴΠ6 πδίυγαὶ σοᾶϑοῃ 
ἴογ ἱπουγβίομϑβ, 45 ἴποη ἰῃ Ῥαίεθίίπο (ἢ σΓῸΡ8 
Ὀσρδη ἴο δ6 τῇρϑ. 

91. Το «ῥίεά α δαπά οΥ᾽ νιοπ)] [1 ἴεγαι τ, 
“ΠΟΥ βρίο 8 θαπά." Τῆς ιι5ς οὔ ἴῃς ἁγτὶοὶα 
Ἰτρ} 165 τηδὲ δὲ [ῃ15 ρεγοά ἃ ὑδηὰ οὗ νοδδιῖε8 
νν85 ἴὴ ἴπ6 Πδὺϊῖ οὗ Ἰηνδάϊηρ ἴῃς σουηΐγυ ΘΥΟΥΥ͂ 
γοᾶγ. ΤῈ τθη Μγ 80 ψΈγῈ ὈΌΓΥΙΠΣ ἃ ΠΟΓρθὲ 580» 
δε δαμά ὁ δὲν γεῶγ. 

΄᾿ 



ν. 22--.5} 11. ΚΙΝΟ65. ΧΙΠ]. 67) 
οαδῖ ἴῃ6 πιαη ἰπῖο τῆς ϑβερυϊςῆτε οὗ 
ἘΠ|584: δηά ψῆθῃ τῃ6 τδη ἷνναβ ἰεῖ 
ἄοννῃ, ἂδηά τουςπμεὰ τῃ6 Ὀοπεβ οὗ 
ΕἸΙΞἢ4, ὅς γενίνεά, ἀπά βῖοοά ᾧἃρ οὔ 
5 (δεῖ. 

22 8Βιυς ΗλΖαεὶ Κίηρ οὗἉ ϑδγη8 
ορρίεβϑεά ἰβγδϑὶ 41}1 τῆς ἀδγβ οὔ ΪςἊ- 
ΠοδῆδΖ. 

25 Απάὰ τῆς ΓῸΚΡ νγᾶβ ργδείουβ 
ππῖο τἤεηι, Δηά μαά ςοπιράββϑίοη Οἡ 
(Π6πὶ, «πὰ ἢαά τεβρεςῖ υὑηῖο [ἢεΠὶ, 
Ὀεςδυβε οὗ ἢἰ8 σοονεπᾶπὶ ἢ ΑὈταᾶ- 
ἤδπη, ἴβϑδλδλς, δῃηὰ |άσοῦ, ἂδπά νψουϊά 

Ποῖ ἀαδβίσου ἴπ6πὶ, πετθογ σδϑὶ ἢς 
τῃ6πὶ ἔτοπι ἢΪ5 ἴργεβεηςε 88 γεῖ. ὙΠΕῈΣ 

24. 80 ΗλΖδεὶ Κίπρ; οἵ ϑγηδ ἀϊεὰ ;. ἡ 
δῃηἀ Βεη-μπδάλά [8 8οῃ γεϊρηθά ἴῃ 
ἢ!]5 βίεδά. 

2Ζς Απά ΪΤΪεμολϑῇ τῇς 8οη οὗ ]7ε- 
ἨοΔΠ ΔΖ ἴτοοκ ἀραὶπ οιξ οὗ {πε Παπά 1 τ. 
οὔ Βεη-μδάδά τ βοὴ οἵ Ηλζϑεὶ ζκά ἐσαῖ. 
τῆς ςοἴτ165,. ψνΠΙςἢ πε Πιδὰ τἀκοη ουζ 
οὗ τῆς παπὰ οὗ [εμοδῆαζ ἢ58 ἔδίμεσ 
ὉγΥ νᾶ. ΤΤῆγες {ἰπ|ὲδβ ἀϊά οδ5ἢ 
Ὀεδὶ Πίπι, ἀπά τεσονογεά τ(ἢς οἰτιε5 οὗ 
[ϑγδεὶ. 

ἐδ εατὶ ἐδὲ παν τπίο ἐδὲ σερμΐεδγε.] Ἐαῖδμοτ, 
“ΠΟΥ Ἐασπαδῖ ἴΠ6 τηδη. Ὅς ρτάνοϑ οὗ (Π6 
]εννβ ψεγε ποῖ ρι(5 ἀυρ ἴῃ (6 στουπά, Κα 
Οὐχβ, δυῖ ςᾶνο5 οσὐ᾽ 6115 ὀχοδυδῖθα ἴῃ ἴῃς 5ἰάς 
οὗ ἃ τοςκ, τῆς του οὗ ἴΠς οᾶνε θείης οτγά!- 
ΠΑΤΪΥ συΐ ὈΥ ἃ ἤεΑΥΥ βἴοπο. 

πα «υδὲπ ἐδ αν «υα!ς [εἰ ἀοτυπ (τλατρὶπ, 
«ὐὸπὶ ἀοτυπὺ ἀπά ἰομεῤεά, (δ΄. ΤὍὨς ογρίπαὶ 
ἄοες ποὶ 50 τῃδὶ {π6ὸ πίδὴ εἰἴ Ποῦ ““ννα5 ἰεῖ 
ἄον" οὐ “ψνεηϊ ἀοννη," Ὀυϊ ΟἾΪΥ, 'π [δ6 
ἐταρῆϊς δἰγ]ῖῈ οουποη ὑνἢ [π6 δησίθηΐ 
ψτιΐοιβ, κι βοὴ [6 τηδῇ οδηλα δηά ἰουςβοὰ 
δα Ὀοηθ5 οὗ ΕἾ1588, ἂς τονῖνεα," 

σπά “Ἰοοά με ὁπ δἰ: ζεε:.1] ΤῈ πχυϑὶ θ6 τεπηεπὶ- 
Ὀεγοά τΠαΐϊ ςοβῆηβ ψογε ποῖ υδεα δγ ἴῃς [ονν8. 
ΤἼΘ ὈΟΟῪ ννᾶ5 5: ΠΊ|ΡΙΥ νυγαρρεα οὐ δυναίμεθα ἴῃ 
εταυο-οἰοῖο5. ὍΤδυς, οη τοϊυγηίης ἴο [τε͵ τὰς 
500} οὗ ἴῃς νἱάον οὗ Ναίη δ οὔποθ “δῖ ὕὉ᾽ 
(υκ. νἱ!. 19}; 1 4225 “ ζαπηθ ἔοσγί᾽ ([οδη 
χὶ. 44); δηά 50 [Π1|5 τὭδη ““δίοοά ὕρ οἱ ἢ 5 
ἔεοι; 

22. ΑΜ δὲ ἀαγε οΥ υεδοαδας. [Ιἴ νουϊάὰ 
ΔΡΡοΑγ τοῸπὶ [ἢ 5 1η4ἱ Η 4286] ουϊνοα [ΘΠοδ ΔΖ. 
[Ι͂ἡ τῇδί σᾶϑὲε τῆς οἰτ[65 ἰδκθη ἔγοπι [Ἑῃοδῆδζ ὈΥ͂ 
Βεοη-Πδάλά (νοῦθα 25) πλυδὲ ἤᾶνε Ὀεοη ἴάκθη 
ΌΥ αἰπι, ηοΐ 45 Κίηρ, θυΐϊ ἃ5 ρεπογαὶ υϑάθγ δ15 

(Π6γ. ᾿ 

43. ΜΝεὶἐδεν εαπί δὲ ἐῥεηε ὥοηι δὶς ῥγεδεποθ 
“9 χε] ὙΠο ττιῖεγ σεραγάς ἴῃ6 σΔρΕΝΥ οἱ 
ἴϑγαοὶ ἃ5 Οοάδβ “οσδϑίίπρ ἴδοτη ἔγοπιὶ ἢ 5 
Ῥγόβεηςε ἢ (8ε6 οἷ. ΧΥ, 18, 20); δηά ποῖίό5 
ταὶ (15 οχίσγοπηθ Ῥυηϊδῃτηοπηῖ, Του Ρἢ ἀ6- 
βεινοά, νγὰ5 ὉΥ Οσοά 5 πλΈΓΟΥ ποῖ δἰοννεά ἴο 
[4}} οὐ {δεπὶ 85 γεῖ. 

24, 80ο Ἡασχαο . . .. εϊκ4.}1 1{ΘΓΑΙΥ, 
Μπά ΗἩδιδοὶ ἀϊοά," ἃ ἴαςϊ ποῖ τηοηϊοηδά 
Ὀείοτα. 

46. ὙΡε εἶδες πυρίερ, Φ'. ΜΝ) ἐε σλπηοῖ 527 
ψνδδῖ “1165 ἜΧΔΟΕΥ {8696 ννοῦς. ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ ΠΟΥ 
ΨΌΓΟ οἰτ65 ννεϑὲ οὔτης [ογάδῃ, βίηςς [86 {γαςῖ 
οαϑί οὗ [ῆδί σχίνεγ ννὰ5 σοη]υογεα, πηδ η]γ 1 ἠοῖ 
ὙΧΈΒΟΙΪΥ, ἴῃ ἴῃς τεῖρπ οὗ [ἐὰ. (2 Καὶ. χ, 21.) 

ΑὨΘΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ, οἱ γνϑῖβο 21. 

ΤἼϊ5 πηϊγδοὶς οὐ Ε115 085 δθοτ 5 ἀθδίῃ 5 
ἴΏΟΓΕ 5 ΓΤ 5 ηρ [ΠΔη ΔΗΥ οὗ (ῃοϑ6 νυ ῃϊςἢ ἢς 
Ῥεστίουτπεα ἀυτηρ 15 ᾿εηθ. ΤῈς [εἰνϑ τὸς 
ξαγάοὰ ἴἴ 25 [)]5 ποδὶ ΡΊΟΓΥ ; απὰ ἤδηςο ἴῃ 6 5δοῇ 
οἵ δίγᾷςἢ σοποϊιιάδϑ 8158 ΘΌΪΟΡΥ οὗ ΕἼ 1588 νυ] ἢ ἃ 
ἀοιυδὶε τεΐεγθηςς ἴο [ἴ:--- Νὸ νόσὰ σουϊὰ ονεγ- 
ςοπς πὶ, Δηὰ δῇοσ ἢ15 ἀδθαῖῃ ἢ5 θΟΩΥ͂ ὑγο- 
Ῥθεϑίοὰ, Ηε αἰὰ ννοηάογβ ἴῃ ἢΪ5 16, δηὰ δῖ ἢ! 5 
ἀεαῖῃ νεσε 815 νοῦ πηᾶγνο]]οι5.; (Εδςο]υ5. 
ΧΙΝΙΣ. 11,14.) Νὸ οχδςῖ ραγδ]]ο] ἴο ἴΠ6 πιῖγαςὶς 
οὔετϑβ 1561} ἴο υ ἰῃ [ῃς γοϑῖ οἵ ϑογιρίυτο. 581} 
ἴϊ ΣῊΔῪ δε 5ἱὰ ἴο Ὀοϊοηρ ἴο ἃ ςΪ455 οὗ ϑ.τῖρ- 
ἴυχα! τη ϊτΑς}65, σΆ965, ὁ. 6., ΠοΓο {Π6 τηϊγαςῖς 
ὑγὰ93 ποῖ ντουρδί τπγουρῇ (6 ἀρόποῦΥ οὗ ἃ 
Ἰϊνῖπρ πιγαο]εσννόσγκοσ, θυΐ ὈΥ ἃ πιαΐοσίαὶ οὐ͵οςῖ 
ἴη ψὨϊςἢ, ΟῚ Οοὐ 5 ψ}}, “ νίτῖυς" ἔογ (Β6 Ὀπηα 
τεβι εὐ, ες πηοσὶ ἔδυ ἶασ ὄχδυάρὶς οὗ τ} 15 

οἶλ55 ἰ5. [ἢ6 ϑίδυποδίηρ οὔ {πε ἰβϑις οὗἉ δἱοοά ὉΥ͂ 
ἴῃς ἰουςῇ οὗ πε ἢεπὶ οὗ (γιϑῖ 5 ραγπιθηῖ: δυῖ 
16 οὐγε5 ντουρῖ ΟΥ̓ “ Παπάκοσοῃιοῖς δηᾶ 
ΔΡΓΟΠΘ᾽ δγουρδῖ ἴο ἴῃς 5'ςκ ἔγοπι ἴδε θοαγ οὗ 
δῖ, Ρδυὶ (Αςῖἴδ' χίχ. 12) ἃγὸ 5111] πλογεὲ ΠΘΑΕΙΥ 
ῬΑΓΆ]1οῖ. Αποίῃεσ, ποῖ ἘΧδΟΙ]Υ σϑἰπηίασ, Ὀυΐ 
511}} σοππηοςοϊοα ᾿πηϑΐδηςθ, ἰ5 ἴπαϊ οἵ 5. Ροίογ᾽ς 
βῃδάονν, ὑνῃςο ἢ 5θοτβ ἴο αν Πιδὰ ἃ ποδίης 
οΠοΔοΥ. (δες Αςῖϑ νυ. 15.)}ὺ Μίγδοϊος οὗ [ἢ 
Κιπὰ ἀρρϑᾶγ ἴο δὲ μευ αγ οεηβίνα ἴο οὐῦ' 
τλοάσγῃ τπουρπῖ, Ὀυϊζ 1 5 ἀΙβῆσυϊ: ἴο σαν ἢ. 
Α5 δδη ΑἸξογὰ ν6}} οὔϑογνοβ, “ ΑἹ] πηίγδοι- 
Ϊοι5 ννογκίηρ ἰ5 Δὴ θχουτοη οὔτΠο ἀϊγοοῖ ροννοῦ 
οὔτΠε ΑἸ] ρον Γι] ; ἃ βυβροπεοίοη ὁγ Ηρ» οἵ 
ΗΙ5 ΟΓΑΙΔΤΣΥ ἰανν8; δπά ννυμοῖθοσ Ηδ νν}}}} υ86 
απ ἸῃϑιΓυπηθηΐ ἴη ἀοίηρ [Π|5, ΟΥ «υῤαΐ ἰπϑῖσ" 
τηοηΐ, τηυδῖ ἀορεηα δἰϊορείθοῦ οὐ Ηἰ8 ονσὶ 

Ε4 



68 1. ΚΙΝΟΞΘ. 

Ῥύγροβα ἰη [ἢ τηϊγδαςῖο-- -ῃο οθοςϊ ἴο 6 Ῥτο- 
ἀιιςεα οἡ ἴπ6 τϑοϊριοηΐβ, ὈΘΠο] ἄς Γβ, ΟΓΥ ΠΘάΓΟΓΒ. 
Ἄν πβουϊ Ηἰδ5 ϑρόςίδὶ ϑοϊθοϊίοη ἀπά θπδθϊϊηρ, 
αἰΐ ᾿ποὶ γιρηι η: αὐϑγὸ υδὶν--- ἢ [Π 656, αὐ αγε 
εαραῤίε." ([ Οτεοκ Τοκίαπηοηζ, νοἱ. 1. Ρ. 196.) 
Ιῃ τῆς ργοϑθηΐῖ ἰπβίδησθ, πο ἀοιυδῖ, [ἢ 6 ΡΓΙΠΊΔΓΥ 
εὔοοῖ νᾶ5 ΣΥΟΔΕΥ ἴο ἱπογόαϑο ἴΠ6 τονόγοηςς οὗ 

᾿τἢς [ϑγδο ἴο5 Ὁ (Π6 τποπιουυ οὐ ΕἸἴ5ῃ4, ἴο 

Γ(ΗΑΡΤΕῈΚΝ ΧΙν. 

1 “Ἱνια:ξίαλ᾽ φοραῖ γέψη. κ᾽ ΠΣ τ ὁπ ἐδδ 
ῬεγΎγογς οὐ ἀξ γα λέγ. 17. ΠΣ ΤΊΚΟΥ στε 
Ξαάσνι. 8. Αἀνιαξίαλ, ῥγουολίμ δελοασά, ἧς 
συέγεος αμαἱ “ῥοϊ]υ4. τ5. εγολοαμε σασοοάοία 
Ῥκλοασῆ. 17 «ἀνιασίαλ σἰαΐμ ὧν α ἐσ ΔΙ αῸΨ. 
21 «4τανγίαλ σπμεζοίείά ἀΐπι 23. )εγοῤοαν")ς 
«υἱεξεά γερ, 28 Ζασλατίαλ σοι οί ἦ πηι. 

δ᾿ τῆε βεςοηά γεᾶγ οὗ Ϊολϑῇ 5οὴ οἵ 
]εΠοδῃδΖ Κίηρ οἵ βγδὶ γεϊσῃβὰ 

ΦΟΈτου, ὁ ΑγΏΔΖΙΔΒ τπ6 80η οὐ Ϊ7οδϑῇ Κίῃρ οὗ 
7υάδῃ. 

Δ ες νγὰ8 ὈΜΨΕΠΥ ἅπὰ ἔνα γεδΥβ 
οἷά ψῆεη πα Ὀερδὴ ἴο τεῖρῃ, ἂπὰ 
γεϊρμεά ὕνθητγ δηά ηἡἷης γεδῖβ ἴῃ 

σηαρ. ΧΙΝ. 1. [π 1ἢ]5 σπδρίοῦ [Π6 ἢ Ξ[ΟΥΥ 
οὗ [υἀδὴ 5 γεβιιπηεά, δηὰ σαγτ]οα τΠγουρἢ της 
Τεῖγη οὗ Ἀπλδ δῇ (νεΈγβ 8 1-.20} ἰηἴο τῃαῖ Οὗ Π]5 
50ῃ, ΑΖδγίδῃ οὐ [22 4ἢ (γε γθο5 21,22.) ΑΠΟΣ 
115, ἃ Ὀγίοῇ δοσουπὶ 15 ψίνθοη οἵ (ἢδ σοῃῖθπη- 
ῬΟΓΔΑΓῪ ιἰσῖοτυ οὗ 5γδθ] ὑπάθσ ἰεγοῦοδπι []. 
(γε βθ5 232-29.) Τε ΘΓ] ΟΓ παιτγαῖίνε ΤᾺ Π5 
ῬΑγα 16] νὰ 2 Οἢτ. χχν, 

Ω. 1ᾳ δὲ “τεονά γεαγ οὗ ὕοα:.δ Ἡδετο να 
ᾶνο δποῖδου σὨγΓΌΠοΙΪοριςδὶ ἀϊβηςσυ Υ. ΕΤΟΠῚ 
ἴδε σἰδίοπηοπίβ δἰγεδαῦν πιδάθ, τἴῃδῖ [οδϑὴ οὗ 
]υάδῇῃ τεϊρπεὰ ἐογΥ γεᾶγϑ (2 Κ. χίὶϊ. 1), δπὰ 
τπδῖ [οδϑἢ οὗἁ ἰ5γδοὶ δδοεηάθά ἴΠε [ἤγοπο ἰη ἢ 5 
ΠΑΠ ΞΔ ΚΟ {Π|ΓΓ -ϑθυθηῖῃ γεαγ (2 Κ. ΧΙ, το), 
νὰ 5ῃοι]ὰ πᾶν ὀχρεοϊοὰ ἴο ἤθασ [δῖ Απιδ- 
Ζίδὴ ϑυςςεο θεά ἢ5 ἔα ΠῈΥ ἴῃ 16 ἔουἢ 
ΤΑῖμογ ἴδ ἴῃ {πὸ βεοοηά γεᾶγ οἵ δδϑῃ (οὗ 
Ιϑγδεὶδ. ὙΠῸ υδ11.1] ἐεχρ᾽δηαίίρη οὗ ἴῃς ἀϊ5- 
ΟΥΘΡΔΠΟΥ͂ ἰ5 ἴο ϑ!ρροβα ἃ ἀοιδ]ε δοςθϑϑίοῃ οὗ 
τῆς [5γδθ] 5 [οδϑῇ---ἂθ σοσραγηοῦ τ ἢ5 
Αγ, ἰη [δς ἐπηᾷ ἐπιρῶι δῖα γοᾶγ οὗ ἢ 5 
Ὠδίησβακρ, ἃ5 δοῖὶεὲ Κίηρ ἴψο γεδῖβ δῇῆεγ- 
νυδγάϑ. 

8. Νοὶ {δε Ῥαυϊά ῥὶς “αὶδεγ ἢ Οοτηραγο 
2 ΟἾγ. χχυ. 2: “νοΐ ἢ ἃ ρογίοςϊ μοαγί." 
Απιδζίδ 5 ἍἽπιεῦ οἰη8 ννεγε ἴποβε τεϊαϊοὰ ἴῃ 
(ΝΠ γοη οΐο5 (2 ΟἾγ. χχν. 124-16) αἵ ἰθηρίῃ, 
ΥἱΖ. ἢϊ5 Δ ΌΓΘΠΙΡ οὗ ἴΠ6 ροάς οὗ Εάοπι, απὰ ἢἰ5 
τἰγοαϊοπίην ἴῃς 6 οὔτε ρσορδεῖ ννδο γεδυκοὰ 

ΧΙΙΠΙ. ΧΙΨ. εξ ς 
Ἰεπά ἕογος ἴο ἢἷ5 τϑδοδίηρ, δηὰ Ὄβρεοῖδ!ῦ ἴο 
δὰ νεῖϊξῃξ ἴο ἢὶ5. πῇ Π|1οἀ Ργορποςῖθβ, ἃ5 
ἴο τπαὶ σοησογηίηρς ἴπΠ6 Τσομηίης {τ υτρἢ5 οὗ 
ἴϑγαθὶ οὐϑσ ϑυσγίβ. [ἢ ἴδε ὀχίσγεπι)ς ϑἰδῖς οὗ 
ἀεργοϑϑίοη ἴο νοῦ (6 5τγαοϑὶἴο5 ὑνοῦο 
ΠΟ τοάἀιποοά, ἃ ὙΕΣΥ͂ 5 5η8] ΠΊΓΔΟΪῈ ΠΙΔΥ͂ 
ἡρϑὰ Ὀεδη ποοάδά ἴο ἐποουγᾶρὸ δηά σϑᾶϑϑυγο 

ἐπὶ. 

]εγιβαίεα. Απά ἢἰβ πιοιῃογβ ὩΔπιδ 
τυας [εποφάάλη οὗ [εγυδαίςηι. 

32. Αηά ἢ ἀϊά ἐἠαὲ τυλέελι τυας τίρῃϊ 
ἰῃ τΠ6 βρῇς οὔ τπεὲ Ιοκ, γεῖ ποῖ 
{κε ραν! ὰ ἢἰβ ἔδῖμοῦ: ἣἢς ἀϊὰά δοοογά- 
ἱπξ ἴο 4}1 τἢϊηρβ 28 [υδϑῇ ἢΐ8 ἔδτΠεΓ 
1α. 
4 ΗἩονθεῖς τῆς δίρῃ ρίδοεβ ὑνεῖε 

ποῖ ἴακθηῃ ΑΥΨΑΥ : 845 νεῖ ἴῃς ρεορὶε 
ἀϊά Ξδεπῆςε ἀπά δυγηξ ἰῆσεηβε οἡ τῇς 
ΒΡ ρίδςεϑ8. 

ς ΦΑμπά [ἰ ολπηε ἴο ρᾶ33, 48 βοὺῇ 
85 τῆς Κίηράοπι ννᾶ8 σοπῆγπιεά ἰπ 8 
Βδηά, πα ἢς 8[ενν ἢἷβ βεγνδηῖβ συν ῃ ἢ τ» :᾿. 
δά 5ἰδίη τῆς Κίηρ ἢ8 ἐδίμογ. 

δὲ ἀϊά. .. α: .οα.Ρ.71ὺ ὌΒοΓο |5 ἃ ουτίου5 
ῬΑΓΙῪ Ὀεΐνγοθη ἴΠ6 ᾿ἴνεϑ8 οὗ [οδϑἢ δηὰ Απγαζίδῇῃ. 
Βοίἢ ννεγε Ζοαΐοιιβ ἴογ βεννρ ἴῃ {Π6 ΦΑΓΠΟΓ 

τιίοη οὗἩ τπεὶγ γεῖρηϑ, Ὀυζ ἰδ ΓΕΥΙῪ 6}1 ἄννᾶν ; 
οἵἷὰ ἀϊθγοραγάςα [6 τεῦ Κο5 οὔ ργορδοῖβ ; δπὰ 

Ὀοῖῃ, πανίηρ ἰογϑαίκοη Οοά, ννεσὲ ἰπ ἴπ6 οπὰ 
ςοηβρίγοὰ δραῖπϑιὶ δηὰ εἰδίῃ. 

4. Τὸέε δία ῥίακες «ὑεγε πο ἑαζεπ σαυαγ.} 
Οομρᾶγε ΧΙ. 3, δηὰ ῃοῖς δὰ ἰος. 

5. “41: “οοπ α΄ δὲ ἀἰηρ άονι «υα.. εοπβγηιδα 
ἐπ ῥὶς ῥαπά.} ΤὍὌῆα ρῆγαϑο, “ ςοηβττηρὰ ἴῃ ἢἰ5 
μαηά," ννῆϊςἢ 15 ἴῃ6 58π|6 45 [δι υϑεὰ ἴῃ 2 Κ. 
χν. το ἴο ΟΧρΓ655 [6 δυῖῃογϑδίίοη οὗ ἃ πον 
Γοῖρη ΟΥ̓ Δη ᾿ΠΊΡΟΓΙΔ] ϑυροσίοσ, ἢδ5 βίνθη σίβα 
ἴο ἃ 5ιυϑρίοίοη μα [άπ ννᾶ5 δἰγεδαγ δἱ 
ἴῃε6 δοοεβϑίοη οὗ Απιαζίδῃ ἂἃπ Αϑϑυτίδη βοΐ, 
ὙΠΟΘΘ ΘΟνΟΓΟΙΡῚ5 ΨΟΥΟ ποῖ δϑίδὈ 5ῃοὰ ἰῃ 
Ῥοννοτ {ΠΠ] “ σοπῆστηδα " Ὁγ ἴδε τεϊρηίπρ 45» 
ΒΥσΔὴ πιοηάγοῆ. Βιιΐ {πΠ|5 156 υὑπροογίδίῃ, 
ἼΠα τηϊγάεγ οὗὨ [οδβϑῃ (2 Κ. χίὶϊ. 21) νουϊὰ 
παῖο ΓΑ Ὀὲ ἔΟ]]οννεἀ ΟΥ̓ ἃ πιο οὗ σοηπξικίοη 
δηὰ τγουδ]ς, ἀυτίπρ νν ς ἢ ΑπιαΖίδ ἢ 5 ΔΌΠ ΠΥ το 
55ο τί δηα πηδιηΐδιη ἢϊ5 τὶ ἢ5 ψου]ὰ δ ἀοιιδῖ- 
ἴω]. ὙῊς “ σοπῆστηδι τη ΟΥ “ ὁ51Δ0]}]5ῃπηοηΐ "ἢ 
(2 (τ. χχν. 2) μεγὲ ἱηϊοπάρα »παν δὲ οἠἱγ ἴπ6 
Ῥᾶβϑιη ΟΥ̓ οὗ ἴδεβε ἴσου ]θ5, ἀπ 1Π6 φοηογαὶ 
γεσοχηϊτίοη οὗ ἴῃς ον Κίηρ 5 δυϊπογγ ὈΥ δΐ8 
β)οςῖ5. 

δὲ, περυαπ.. οχδομαγ δπὰ [ομοχζαθαά, 
(2 Κι. χ!. 21.) ὁ 



ν. 6---8.] 

6 Βιυιτῇο ςπι]άγοη οὗ τῆς πλυγάοσγουβ 
ἢς 5[ενν ποῖ : δοοογάϊηρ υπῖο τῆδῖ 
ὨΙΟἢ 15 ν Πζϊοη ἴῃ τῆς θοοΚ οὗ πὰ 
ἷλνν οὔ Μοβεβ, ψμογείη τῆς ΓῸΚΡ 

4 εα, ἐς φοπηπιδηάεά, βαγίηρ, “ἼῊς ἐλΙδεΓβ 
Ἐσεὰ, 8. 504]}] ποῖ δὲ ρυῖΐ ἴο ἀεδίῇῃ ίογ' [δε 
ὅ8. οὨ]άγεη, ποὺ τῆς ΤὨ]άγεη θὲ ρυΐ ἴο 

ἀεδῖῃ ἔογ ἐπε (βτῃοΓβ ; δυῖ ἜνεσΥ πιδῃ 

11. ΚΙΝΟΞΘ. ΧΙΝ. 

8841} ῬῈ ρυῖ το ἀδαῖϊῃ ἔογ ἢΐ8. οὐνῃ 
81η. 
 ε 8]ενν οὗ Ἑάοπι ἴῃ τῆς νδ]]ε 

οἔ 84] ἴτεῃ τῃουβαηά, 4ηἀ τοοκ Ἰϑεῖαμ ΕΗΒ 
ΌΥ ννᾶγ, δηά Ἵδ θὰ τῃθ πάπα οὗ ἰξ 
]οΚίῆθοὶ ὑπο (Πΐ8 ἀΔγ. 

8 4 Ἴπεη Δπιαζίαιη 8επὶ πὶ65- 
Βοηρεῖβ ἴο [Θῃολβῇ, τῇς δοη οὗ Ϊ|ε6- 

6. Τδ εὐ άγεπ οΥΓ ἐδὸ πμγάφγεγι δὲ “ἰεαυ 
πο] ΤὨὶβ βθθηὶθ ἴο δὲ ποίοδα 85 ἃ γᾶγε ἰῃ- 
βϑίδηςς οὗ οἰθπιεηου. ((οραγο 2 ΟἾγσ. χχν. 
4.) Ηϊδβογῖο, 85 ννὸ πᾶν β6θὴ ἴῃ [86 Τδ56 οὗ 
Νδθοϊῃ (2 Κι. ἰχ. 26), τῆς ἐχοοιύοη οὗ 16 
ΕΠ οΓ ννᾶ5 ἐοϊϊονοά, αδἰπιοσὲ ἃ5 ἃ πιαϊΐοσ οὗ 
βερυδμο ΕΥ̓ παῖ οὗὨ αἱ Ἰεαϑὶ 41} μιὶ5. πιᾶ]ε Ὁ ἢ ]}- 
Γεη. 

«νη οπ ἱπ ἐδε δοοῖ ο ἐδε ἰααυ. 866ὲ Ὠρευῖ. 
Χχὶν. 16. [1 15 οἴταηχε δἱ ἢγϑοϊ οἱσῃξ, παῖ, ἤθη 
τῆς {ἰανν σοηίαϊποα 50 ΥὙϑῚῪ ρ᾽δίη ἃ ργοιδιτοη, 
ἴδε σοπίγασυ ργαςίίςσε δβουΐὰ μᾶνε εϑἰ δ} }5ηθὰ 
6 ξ Βυϊΐῖ νὰ πιιιδῖ γεπιθιλθου, ἢγϑοῖ, (μα τῆς 
ουϑῖοπ νν45 {δῖ οὔτῃς Εδϑὶ ρεπογαὶγ (566 Πδη, 
υἱ. 24; Ηετγοά. 1]. 119, ἄς.); δπὰ βεςοπάϊυ, 
τιδῖ 1 δὰ {πὸ 5βδης(ἴοη οὗ οὔθ γῆο παρ ἢϊ Ὀ6 
τους ἴο πᾶν Κηονν {ΠΟΥΟΌ ΡΥ {πὲ πλὶπά 
οὔ (δε Ἰερίϑἰδίοτ, νἱΖ. [οϑῆυδ. (86ς [οϑῇ. νυἱῖ. 
24, 25.) 

ἡ. Ηρ εἶἴκαυ 9,7 Ἑάονι. .. ἐεπ ἐῤοιμαπά. 
Απιδδδ ἢ 5 [ἀυπΊσδη νναῦ, ἱπιγοάιιςο ἤογδ 
ἴπι5 ΔΟΓΟΡΕΥ, δηὰ βοὴ δυττοά ονοῦ ἴὴ ἃ 
δίπ]6 νΟΥβΟ, [5 ἰγεδίθα δἵ ἰθη ἢ ΌΥ ἴλ6 νυ ΤΕ Γ 
οὗ Ογοηῖοῖεβ. (δ6ε 2 (τ. χχν. 5-1.1.}) Ετοπὶ 
15 παγγδῖίίνα ἰἴ ἄρροᾶγα {πὶ Απιδιίδῃ, Ὀ6- 
διὅο5 ϑἰαυῖπηρ τοίοοο Βαοπγῖεβ ἰπ Ὀδίι]ο, ἴοο 
Ιοίοοο ῬυϑοΠοσβ, νοπὴ ἢδ ρΡυϊ ἴο ἀεαίῃ Ὁ 
Ῥγοσιρίατίπς τΠεπὶ ἔγοσι ([ἢ6 τοςοῖζα ου νἢϊς 
δο δὴ σἵοοα. 

ἐπ 1δὲ ταἰΐον οΚἹ “«α'}] ὝὍὙΠα “Δ ΔΠΟΥ οὗ 
δα] Π45 Ὀδοη ἰΔοπιβεοαὰ ΟΥ πιοϑδῖ πιοάσγῃ 
ςοπηπηοπίδίοσα ἢ ἴἢ6 Ὀτοαὰ οροῃ γ]αίη 
οδ θὰ {86 ϑαρκδῇ, δῖ ἴπ6 ϑουΐποση οπὰ οἵ [86 
᾿Πϑεδὰ 864--ἰῆο σοηίϊπιιδίιοη οὗ ἴῃς Οδον οΥὗΓ 
]Ἰογάδη ογξε. Αἴ δ6 πογῖῃ -νν ἐβίοστῃ ΠΟΥΠΟΓ 
οὗ 1ῃ15 ρἰδίη οἰδηδς ἴἢς ραν» [εάο»ι, νν ὨΙ ἢ 
6 ἃ τηοιϊπίδίη οὗ τοςῖκ-5α}ς, δπὰ τῆ6 ἴγδςῖ 
Ὀεΐννοση [ἢ 15 τηοιιπίδιη δηὰ τῆς 868 15 ἃ 58]- 
τηλιϑῆ. 8411 ϑρυπρ5 4150 δδοιυ πὰ ἰπ ἴῃς ρῥ]δίη 
ἰϊ50 } ἢ, πῆοσγὸ ὀϑρθοι δ! ἴῃ 115 ϑν οϑίογῃ ροστίοη, 
80 1ῃαἴ 1πε πᾶπια ψοιυ]ά, ἴδιι5 ἔαγ, 6 ἔῸΠΥ 
δοςουρεοὰ ἔοσ. [ἴ 9 ἀοιδίοἀ, ποννονουῦ, 
Ποῖ Βοῦ τῆς Ηδῦτοννβ νοι] ἤαγὸ ἀρρ] δὰ 1ῃ6 
ψογὰ σε, ΜΠ ἢ 15 ΠΟΙ ΠΠΊΟΠΙΥ υϑει οἵ ςοἸἰς 5 
Δηἃ ΓΑνίηθ5, ἴο δυςῇ ἃ ϑιηκ ὑἱδιη 495 ἴπ6 δαό- 
ἀαό; δηὰ ἴξ 15 σογίδι ΠΥ πιοϑῖ ὑπ} κοὶγ τἢδὲ 
Ιοοοο ῥυδοποῖβ ννοιἹὰ να Ὀεοη σοηνογεά 
ρνναγάς οὗ οἰ ΚῆΤΥ πλ1}65 (1π6 ἐϊδίαπος οὔτἢ 6 
δαΌΚΔΙ ἤοῸπὶ ΡῬεῖγαν), τπγοιρῇ ἃ τουρῇ δηὰ 
ἀϊισι!ς σουπίγν, ΟΠ ἴῃ ογάροτ ἴο Ὀ6 Ππιᾶ5- 
δλιγεάύ. οἡ τῃ6 ννῃο]ό, ᾿ἴ 15 Ῥεγῆαρϑ πιοϑῖ 

Ῥγοῦδοϊο [ῃδὲ {πὸ “ Ψ Δ]1ΟΥ οὗὨ 8411 γεῖ γεπηδίης 
ἴο δὲ αἰϊδοονεγεά, δηὰ τμδὶ [5 ἴγσυθ ροβοῃ 
νγὰ5 ΠΟΑΓ Ρεῖίἃ. Φ 

δεἰ4}.1 εἶδ, οὐ δανεϑδείαρ (Ὡς ἢ [5 
(ΠῸὶ ὀχργοβϑίοη ιιδοὰ ἰη [6 ογἱρίπ4]), τλθδῃ5 
ΒΙΏΡΙΥ “τῆς Κοςοκ᾿ (πιαγξ.). ὙὍὙδοτε οδη 
θὸ Π|6 ἀουδὲ τπαὶ ἰξ ννὰβ 1815 παῖϊνε πδπὴθ 
νοι ἴῃς Οὐσοεκβ σεργεβοηϊεαὰ ΟΥ̓ [ἢε σογγα- 
βροπάϊηξς ἴοιτῃ, Ρεῖγα. ΤΪ5 ἔδπιοιιβ ΟΥ̓ ννᾶβ8 
διἰυδῖο δ 4 οοηβιἀθσγδῦϊς οἱενδίίομ δπιοηῦ 
1η6 πιουπίδὶ 5 νν μος θουπά ἴπε ΝΥ ΔΑΥ ΑΓΔ- 
ὈΔ} ἰονναγάβ ἴῃς οδϑῖ, [{ δϑθπὶβ ἴο Ὦδνθ Ὀθθη 
ἃ Ὀἷδοθ οὗ δοπὶῈ ἱπηροσγίδηςε ἰῃ ἴΠ6 {π|ὸ οὗ (Π6 
ΘΑΥΠΕΓ Ἰυάρε5 ( [υάκ. 1. 16), ἀπ ννᾶ5 ῬγοΌΔΟΙΪΥ 
[6 ςἀριῖδ! οὗ ἴῃς Εἀοπκίῖος {Π] {ΠΕΥ̓ ννεγα 
Ῥγοϑϑθά νι οϑίνναγά ΌΥ ἴπ6ὲ Ναδαίῆχαπβ. Τῆς 
τυΐϊης οὗ Ρεῖγα ἢᾶνα δθεη ἀεϑοσ θεὰ ὈὉγ ΚοδΙη- 
500 (΄ Ἀδϑεάγοῇο5, νοὶ]. ἰἰ. ρΌ. 518-538}, δίδη- 
ἸεῪ (( διπαὶ δηά Ραϊεβῖίπε, Ρρ. 88-92), δῃά 
οἴ 8. 

Τοξεῤεο  ὙΤΠ8 ψογὰ βρη βεβ “"βυδάυοά 
ΌΥ Οοὐ Απιδζίδῃ, πο ἐοιδῖ, γᾶν ἴΠ6 
ὩδηλΘ ἰῃ ἃ τοὶ ρίου5 βρίγιῖ, 85 δὴ δοκπον]Ἂορ- 
πιρηῖ οὗ (Π6 ἀϊνίπο δἰά ΟΥ̓ νυν! ο ἢ ἢ]5 ΥἹς ΟΓΥ͂ 
νν»β ραϊπθά, ὍΤῆα παᾶῆλο (δοιὰ ἴο ἴακε ρεῖ- 
τηδησηῖ μοϊά οἡ 16 ρῥίδοθ, θεσδιβο ἴῃς Βάοπι- 
ἰΐος, ο ποῖ ἰοὴς δῇογνιαγάβ γϑοονογίηρ {ΠΕΣ 
οΥ, τεϑίογοά τῆς οἱ δρρεοὶδϊίοη. (δες 2 (ἢγσ, 
ΧΧΥΙ. 17, ΔΠα σοχραγο [5. ΧΥΪ. 1, πὰ Ατη... 11.) 

μηΐο δὶ: ἀ4αγ) ὙὍὙῆς νι ΐεῦ οὗ Κίηρϑθ ον]- 
ἀσμΕΥ ρῖνεβ ἴῃς οχαςΐ τνογάβ5 οὗ ἢϊ5 ἀοςσυ- 
τηοπῖ, οσοτηροβοὰ ποῖ ἰδῖογ ἴῃ ἴῃς τείρῃ οὗ 
ΑἾδΖ, Ὀεΐοσο ννῆοβο ἀφαῖῃῃ {πε Ἑάοτηϊζοϑ δά 
τοςσονοσγοὰ Ῥεῖγα, (δ6ὲ ἰδϑῖ ποΐβ.) 

8. “4“1᾽»"πταξίαρ “επ γιϑοησεγ: 19 «εῤοαιΡ. 
νε ᾿ἰόάγσῃ ἔγοπι (σγοπίοὶεα παῖ Απιαζίδῃ 
μὰ Πιγεὰ ἃ ἰάγρε Ὀοαγ οὗ [βυδο]ϊτε 501] εἴ5 
ἴοσ. ἢἰὶ5 [Ιἀυπηκᾶη νᾶγ, δυῖ, ννατποά ὉγῚ ἃ 
Ῥγορδεῖ, δὰ ἀϊβι ϑϑοά {μθπλ. ΤἬθδϑε Ρεγβοῇϑ, 
ἀϊδρυκῖοὰ δ τῃεῖγ ἰγεαϊπιοηῖ, γταναροὰ ἴῃ 6 
1ενν δι ευγΟΓΥ οἡ Π6ῚΓ ννΑΥ Ὀδοῖκ ἴο ϑαπιδγια 
(1 (ἢ γ. χχυ. 13), ἴῃιι5 αἴογάϊηρ ἰο Απι)αζιδῇ 
ἃ 5υβῆης!οηΐ ατοιιηά οὔ αιιᾶστε]. ὙΉϊ5, ποννθυοῦ, 
ν» 5 ἴῃς οσοαϑβίοη γαῖποῦ δὴ ἴἢ6 ςδιι56ε οὗ 
(Π6 ννᾶτ. Ὑῇῆλθδ σδιιϑα ννᾶ5 Απιδζίδῃ᾽ 5 Ὁγ] 6 
δηὰ διιθιοη. Ηἰς5 ϑυςςοθ5 αὐδιησὶ Εάοχῃ 
μδὰ 50 οἰδίοαὰ ἢϊπὶ ἴπαὶ ἢς τῃουσῃϊ Πἰπ|- 
5615 τῆογο 1Π8Πη ἃ πιᾶῖοδβ!. ἴῸΓ ἢϊ5 πουῖῃοτῃ 
ΠΟΙ σῃθοιιγ. (8566 ψνεῦϑθ 1ο, δηὰ σοπΊΡΑΓΘ 
1 (ἾὮΓ. ΧΧΥ͂. 19.) 



ΤῊΣ κέ 
41» ἀοκμεξ. 

11. ΚΙΝΟ5. ΧΙΝ. 

Πολῆδ2 8οη οὗ Ϊεῆυ, Κίπρ οὗ ἴϑ5γδεὶ, 
βγίηρ, (ὕὔοπιε, ἰεῖ α5 Ιοοῖκ οὔς δῃποῖδεγ 
ἴη τῆς ἔλςε. 

9 Αμὰ [΄Θποιβῃ ἴῃς Κίηρ οὗὨ [5γ86] 
δεηῖ ἴο Απιαζίαῃ Κίῃς οὗ Πμάλῃ, 
δαγίησ, ΤῊῈ τῆ 5:6 τῆλ τας ἰῃ 
Γι θάμοῃ 8οηΐ ἴο ἴπε σεάλγ {παῖ τας ἴῃ 
Ι,ἐρληοη, βαγίηρ, (να ΤΥ ἀδυρῃίοῦ 
ἴο ΠΥ 50ὴ ἴο νυ : δηά τῆδγε ραββεά 
ὮΥ ἃ νν»1}}Δ Ὀελϑβὲ τπαῖ τὺσς ἴῃ Ιμϑὕδηοι,, 
Δηά τγτοάς ἄοννῃ τε τῇ 51|ς. 

Ιο ἼΤμοῳ δαϑῖ ἱπάθροά 5πητςτθη 
Ἑάοπι, δπά τπῖπε ἤδαγὶ μαῖῃ [{Ππεὰ 
ἴδε ὕρ: ρΙΟΥΥ ο ἐς, ἀπά τάγγγ δῖ 
Ποπιε : ἔογ ΨΥ 5δου]άδϑε τποι πιε 16 
το ἐδγ Βυγῖ, τῆλε τῆου 8μουϊάςετ (2]}, 
συέμ ἴῆου, ἀπά υἀδῃ ἢ τπεεῚ 

[ν. 9---13. 

11 Βυῖ ΑπιαΖίδῃῆ νυγουϊά ποῖ ἢεᾶγ. 
ὙΠπΒετγείοτες εβοαδὴ Κιησ οὗ ἴϑβγδεὶ 
ψνεηζυρ; δηά ἢῈ δπὰ Απιαζίδῃ Κίηρ 
οἔ Τυάἀδῆ Ἰοοκεά ομς δηοῖδμεγ ἴῃ τἢ6 
ἔιςε δὲ Βειἢ- 5 πιεβῃ, ψν ῃ]ςἢ ὀείοησείῇ 
τὸ [υὐἀδῇ. 

12 Απὰ Τυάλῃ ἵνναβ ρυῖ τὸ ἴῆε ἢ εν. 
ννοῦβα δεΐοῖς ἰΙβγδεὶ; δπὰ τῇϑγῪ ἢδά τνεέδ, 
ΘΥΕΙΥ πιᾶη ἴο {Πεὶγ ἴθηϊϑβ. 

12 Απά 7΄ςῃοδϑὴ Κίπρ οὗ ἴβγδεὶ 
τοοκ Αμιαζίδῃ Κιηρ οὗ πάλῃ. τῇς 5δοη 
οὔ Ϊεμοαϑῦ τπὲ βοὴ οὔ Αδαζίδῃ, δὲ 
Βειἢ-ϑιεπιεβῆ, ὯπᾺ Ἴδη ἴο επι- 
βαίστλ, ἀπά δγακο: ἀοννῃ τῆς νν8}} οὗ 
7ετγυβαίοιη ἔγοηι τῆς σαῖς οὗ Ἐρηγαίπῃ 
αητο τῆς σογη ΕΓ ραῖε, ἔουγ δυπάγεοα 
συ 18. 

ἰεὲ τῷ ἰοοῖξ ομῪ σποδοῦ ἱπ ἐδ γα ] ΤὍΤΉῊΪ5 18 
8Π υἱππιι50.4] ρῆγαϑο ; δυῖζ 1ἴ5 τηεΔΠ| Πρ σαπποῖ ὃς 
ἀοιιδίοά. [15 ἃ σβδι]θηρο ἴο ςοπιδαΐ ---- ἰεῖ 
1:5 σοτθ [οροίῃοΥ---Ἰοῖ αι5 πηϑεῖ ἕδος ἴο ἴδε ἴῃ 
Δττη5, δης ΕΥ̓͂ εδοῦ οἴ δογ᾽5 σι γεηρίῃ." (Ομ ραγς 
ΥΘΟΓΘΕΒ1Ι, 11; δηἀ [οβορῃ. “ Αηῖ, [υἀ.᾽Χ. 9, ὃ 2. 

9. Τδε ἐῤἢ ΎἅΎΠὲ Οτοπίαὶ 586 οὗ 
Δροΐοριιεβ οὐ ἴδε πιοβῖ ϑβοϊεπιη δηά βίοι 
ΟΟΟΔΞΙΟΠ5 5 νγῈ}} Κπονη ἴο 4]1, δηα ϑοαγοεὶγ 
ποοάϑ ΠΠυβίγαϊοη. Τῆς ράγαῦ]ὲ οὗ [οἱ μβ4πὶ 15 
86 ἢγσί τοοογάθά τηβϑίδηςθ. (Τ7υἀρ. 1χ. 8-15.) 
Αποῖμοσ οοἰεδγαϊεα Θχδτῆρ]θ 15 ἴΠ6 ΤΕΡΙΥ οὗ 
Ογγὺς ἴο ἴπ6 Οτεοκβ οὐ ΑϑὶΖ. (Ηετγοά. 1. 

. 1419.:ἃΧΔ.Ψ {π͵γὰ ψ}}}} θὲ ἐουπά ἴῃ ἴπι6 ἢ Β(ΟΓΥ͂ 
οἵ Αβίγαρεβ. (΄ Αποίεπί Μοπαγοῃίεβ, νο]. 11. 
Ῥ. 226.) Αταδιδηῃ πὰ ΡῬεγϑίδῃ ἢ ἰβίοσυ ἴθθτηβ 
ὙΠ οἰ πη σζοσθβ. (ΟςκΙου, " Ηἰβίοτγ οὗ (ἢ 6 
ϑάγδοθῃβ, ΡΌ. 1οό, 146, ἄς. ; Μαϊοοίπι,  ΗΙ5- 
ἴΟΓΥ οὗἩ Ρογβιδ, νοἱ. 1. ῬΌ. 70, 71, 172, ἅς.) 1115 
8ἃ ςοτηποη ἔραΐυγο οὗ 5ιιοἢ δροϊομιιθ5 (Βαῖ {ΠῈῪ 
ΤῈ ποῖ οχδςὶ ρᾶγδ 8 ἴο (ἢ: 86 νβεσεῖο 
(ΠΟΥ ἀγὸ δρρ το, θυ ΟὨΪΥ͂ ΚΕΠΕΓΔΙ ΟΥ ρατίϊδὶ τὰ - 
βου ϊδηςο5. Ηδφηςο ἴδοτο 15 πεοά οὗ σςδυζίοη ἴῃ 
ΔΡΡΙγἱης ἴΠ6 5ενεγαὶ ροϊηΐβ οὗ ἴῃς "]υδίγαίίοη. 

10. Του ῥαιἐ ἱπάρεά “πὶ επ ἘἈδῖδοσ, 
“ΤΒοιῖῖ δασῖ ΠΤΓΟΣῚΥ 5πι6η.᾿ 

“(ον οΓ  δὶ..) 1 ποτα γ, “ Βε Ββοπουγοά;" ἡ. δ- 
« Ἐ Π]ΟΥ͂ ἸΔΥ ποπουτ---ὐε οοηΐεης 1 Κ  ο1]) 

«αυδ7 «ῥομάκε ἐῤομ »νιεάάϊε ἰὁο 167 δωγι 3] 
Ἀαΐμογ, “ἊΝ ἂγ ψ} δου τε α]ς τὶ τ τὶ 6- 
ζοτῖπαμοῖ᾽ 

11. ͵εδοα:δ «ὐεπὲ “Ρ.} 6 ῃοδϑῦ ἀϊά ποῖ 
νῶϊ! ἴο δὲ δἰίδοκοά, [ηνδάϊηρ [υἀπε ἔγοτη 
1 ννοϑῖ, ἀπά 50 σιςεπάηρ οὐἵ οὗ ἴῃς ἴονν σοδϑῖ 
ἵγαςῖ, ἈῈ πιεῖ ἴῃς ΔΓΤῺΥ οὗ Απιδζίδῃ δὶ Βεῖἢ- 
βῃειηδϑῆ (“1 ἐπ: δόηι5), Δθου 15. τηΐϊο5. ἤτοτα 
]ετυδαίεπι, ἃ ΟἿ οσοσυργίηρς “4 ἴον ρἰαῖεδι 
δὶ [86 Ἰυποίίοη οὗὨ ἴννο ἤπς ρἰδίπϑ" (Ἐοδίη- 
δ0η, “[,ΔἴεΓ ΒΟ ΒοΆσοθ5,, Ρ. 153}, ΥΟΙῪ ομὶῖ- 
αὺϊ]ς ἴοσ ἴδε επραζεσηζηῖ οὗ ἴνχο ἰαγρο διτηί65. 

«υδίορ ὀείοηφει ἰο ὕμάα. ΤῊ5 εἴδυϑο 15 
δάὐσοα ἴο ἀἰπΠ προσ τῃ6 οἷν δεγε ἱπιεπάςά 
ἔγοπι ἴννο οπογβ οὗ ἴῆ6 βᾶπῖθ Ὡδπιθ, Οπ6 Οἵ 
[πὸ Βογάουβ οὐ ᾿βϑδοῆδγ ( [οϑῆ. χίχ. 22), δηΐ 
τῆς Οἵ πεῖ οπὸ οὔ δε “ Ττηςοα ο[165" οὗ Ναρίδ]ῖ 
(δ. χίχ. 18). 

12. γμάαν «υα! ῥυὲ 10 {δὲ «υογι..2 1.116- 
ΓΑΙ, “νυ 5 σητθη " (τπᾶγρ.). Ὅς αἰἴῆοΥ οὗ 
(ἰὨγοηίςοϊε5. ποῖοβ παΐ Απιδίδ 5 οὔὐδίπδογ, 
πὰ ἢ]5 ςοπδοαυοηῖ ἀοίοαϊ δηὰ ςδρινγ, 
“ (χηλο οὗ Οοὐ" (2 (ἢγ. χχυ. 20), νεῦε ᾿ξ - 
Τηδηΐθ ΠΡΟῸΠ δΐπὶ ἴοὸσ δὴ ἸἀοἰδίσΥ ἱπῖο νυ Ὡς 
δὲ μαὰ ἔ8]|16η ΔΗ͂ΘΥ 5 σοηφιυεοί οὗ Εάοπι. 
Οἱ ἢἰ58 τοΐυγη ἔγοπι Ρεῖσα, 6 μδὰ “ ὑγοιυρῃξ ᾿ 
(ὃς κοάϑβ οὗ ἴῃς σπι]άγοη οἱἁὨ ϑείτγ, δπὰ ϑεῖ ἴῃ επὶ - 
ὉΡ ἴο δὲ δὶ5 ροάς, αηὰ Ὀοννοὰ ΠιπΊβο ἢ ἄονπ 
δεΐοτο ἴπεπὶ, ἀπά οογεὰ ἰησοηβε ὑπο {Πεπὶ ἢ 
((δ. νεγϑς 14). 

18. Βγαλο ἤοαυπ ἐδὲ «υαἱ 9 εγισαίεηι. 
ΤὨε οδ]εςΐ οὗὨ 1ἢϊ5 ἀσϑίγυςτοη ννὰ5 οὗ σουγϑα 
ἴο ἰεανθ [Θγιιβαὶοπὶ ἂἵ ἴῃ 6 ΤΠΟΓΟΥ οὗ ΠΕΡ Τῖνδ] ; 
δηὰ ἰἴ πιιιδὶ ἢν ὕθοη ἀποηρ ἴῃ ΓσΟΠΘΠΠΟΠΒ8 
οἵ ἴῃς ρϑᾶςὸ 1ῃδῖ {πὸ Ὀγοᾶςἢ ἰἢ15 πιδάς βου ]ά 
ποῖ 6 τοραϊγοα, νΉρη ννὸ πᾶσ οὗ ἴπ6 νι 4}}5 
οὗ εἀρίυγοά ἴοννῃβ Ὀοηρ “ Ὀγοκεη ἀον " ΟΥ 
“ ἀεκιγογεα," νγὲ πηυβῖ πι50.2 }} Υ τη ἀογϑιδηα [Π6 
τιλκιηρ οὗ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΠΊΟΓΟ 5ιιςἢ Ὀγόδοθοβ ἰη πο τὴ 
83 “" ΨΥ ΠΙΟἢ 15 ΒΟΓΕ πλεπίοηθα. (ὅ8ὅες Νεῖξ. 
ἵν. 7. 

ἐδεὲ ραΐε 4. Ἐῤῥνγαΐρη! Οαἴεβ ἱπ Οτεηΐδὶ 
εἰτἰο5 ἅτ παπιεὰ ἔτοτη ἴπῸ ρἷᾶςεϑ ἴο ψ δ δ 
{δογ Ἰελά. Ὅῆε γαῖς οὗ ΕΡΒγδὶπὶ τηυβῖ ἴΠ6γο 
ἔογο ἤδνθ Ὀδοὸπῃ ἃ ποτ ρμαῖὸ. [ἴ ννᾶ5 ὅσο" 
ὈΔΌΪΝ τῃ6 βᾶπὶὸ ψῃϊςῆ, αἤεγ τῆς ἀεροτῖῶ» 
το οὗ τῇς Τεὴ Ὑτθεβ, ννὰ5 Κποννῃ ἷἴπ- 
αἰ βουο θη ἃ5 τῆς “ ραῖς οὗἩ Ἐρἤἢγδιπι" (Νεῖ, 
ἢ. 16; χὶϊ, 39), ἀπά 1ῃ6 “ καῖο οἵ Βοη͵απλίη ἢ 
([ἐτ΄. χχχυὶ 112: Ζεςἢ, χὶν. 10). 

ἐδὲ ἐογηοῦ σαί ΤῊ]5 ννᾶ5 ὑγοσδοὶγ ἃ ραῖθ 
δῖ ἴῃς πουῖῃοννεβῖ δηρὶς οὗ {πὸ οἰ, ΒΕΓδ 



Υ. 14--22.} 

14 Απά ἢςε τοοῖκ 4}} τῆς ροϊά δηά 
ϑ νεῖ, δῃὰ 411 τῇῆε νεϑ86]5. τας ὑνεῦα 
ἰουπὰ ἱπ ἴῆ6 πουβδε οὗ τῇς ΙΟΚΡ. 
Δηὰ ἴῃ τῆε ττγεᾶϑυγεβ οὗ τπ6 Κίῃρ᾽ 8 
ἤουβε, δηὰ ἢοϑίασαβ, ἀπά γεϊυγης ἴοὸ 
ΘΑΠΊΔΓΙΙΔ. 

ϊῖς {Νον τῆς τγεϑῖ οὗ τε δοῖς οὗ 
7εποαϑ νης Πα ἀἰά, ἀπά 5 τιϊρῆϊ, 
δηά ἢονν 6 ἔουρς ψ ἢ ΑπιαΖίδῇ 
Κίηρ οὗ Τυάλῃ, αγε 1ΠΕΥ ποῖ ννπίϊεη 
ἴῃ τῆς ΒοΟΚ οὗ μὲ ςἢγοπίς]εβ οὗ τῆ6 
Κίηρβ οἔὨ 1βγδε] ἡ 

16 Απά 7εδοδϑὴ εἰερὲ στ ἢ 18 
ἔλῖῃοτβ, ἀπά νναβ Ὀυποά ἴῃ δαπηδγίᾶ 
γῇ τῆς Κιηρβ οὗἩἨ Ϊβγαεὶ; δηά Ϊ|ε- 
τοδοδῃὶ 8 8ὁ0οὴ τγαεϊρῃηβεἃ ἰῃ 18 
5βἴολδά. ἱ 

17) ΦΑπάὰ Απιαζίδῃ τῆς 8οηὴ οἵ 
]οιβϑὴ Κίηρ οὗ Τυάλῃ Πἱνεά δἴτεγ τῇς 

11. ΚΙΝΟΞ5. ΧΙΝ. 

ἀελίῇ οὗ Πεμοδθῃ 5οη οὐ ΤεῃοδῇλζΖ 
Κίπρ οὗ ἰβγδθὶ βἤζεε) γεᾶγϑβ. 

Ι8 Απά {δε γεϑῖ οὗ τῆς δςοῖβς οὗ 
Απηδζίδῃ, αγε ἘΠῈΥ ποῖ υυγτίεη ἴῃ της 
θοοκΚ οὗ τ86 ςῇγοη!ς αβ οὐ τῃε Κίῃρβ οὗ 
]Τυάδῃ 

19 Νονν “ἴμεν πιδάς ἃ ςοπϑβρί ας “ α σδτου 
Δραίηϑὲ ἢἰπὶ ἱπ εγυβαίεπι : δηά ἢς "5 ὅ7 
βεα το [,Ἀς ϊϑῃ ; δυῖ {ΠῈῪ 8εηὶ δῆεσ 
Ἀϊπὶ ἴο Γ,ΔΟ βἢ, δηά ε'ενν ἔπι τῃογα. 

20 Απὰ τπὲν ὑγουρῆς δηλ οἡ 
ἤοΓβ68: ἀπά ἢε ννᾶϑ δυτγίοά δὲ [ογι- 
ϑδἰεπὶ Ὑν 18 ἔτ Πεγα ἴῃ τῆς οἰ οἔὗἔ 
Πανιά. 

21  Απά 1]] πε ρεορὶες οὗ [υάδἢ 
ἴοοκ ὁ Αζαγίδαῃ, νθῖο τάς βἰχίεεη ᾽ 4 (ῆτσα 
γεᾶτβ οἷά, δηά πιδλάβ ἢΐπὶ Κίηρ ἰπβιθδά Ἢ «αἰϊοά 
οὗ 18 ἔδιμεγ ΑπιδζΖίδῃ. 

22 Ἦε διε ΕἸΔτῃ, ἀπά γαβιογεὰ [τ 

ἐπε ποσΐβ ννα]] δἀρργοδομβεά ἴδε δ δ]ΠΕγ οὔ 
Ηϊπποαι. ὙὍῆςῈ επίίγο Ὀγοᾶςβ ννᾶ5 ἴδ 5 ἰη 
τς οστἢ νυν 8]}, οἡ ἴΠε 5:46 ννβογα [εγυβαὶθπὶ 
γγ25" ὨΔΙΌΓΑΙΥ [Ἃἢ6 ννυελοσῖ. [|᾿ϑορἢι5 585 
αῖϊ [οὐδ ἄγονα ἢ5 οἰασγιοῖ σου [ἢ6 
Ὀγοδςὶ ἰηΐο ἴῃς ἰοννη, ἃ Ῥσγαςῖίςε ποῖ υηιιϑι:δὶ 
ψὮ σοηπυετγοῦβ. ( [οϑορἢ.  Αηϊ. [υἀ᾽1Χ. 9,8 3.) 

14. ΑΔ ιδὲ χοίά απά «υεΡ} Α5. 186 
Τερὶς μδὰ Ὀδοη οἰγὶρί οὗ 115 ἰγεᾶϑυγοβ δδοιυΐ 
Βἤδοθη γᾶ γον ουϑὶυ, ἴο ὈΌΥ ΟἹ ἴῃ)6 Πο9» 
ἘὉΠῚ οὗ Ηδ2δεὶ (2 Κ. χὶϊ. 18}, ἴεγα σδὴ δᾶνθ 
Ὀοδη πὸ ρτοδῖ δσσυπιυ δίῃ ΠΟΥ. 

δοωαρει. ὙΠ 5 ἰ5 [ἢ6 ΟἿ]Υ ἀϊδιϊηςὶ τλεποη 
οἵ “δοκίδξοϑ" ἴῃ ἴῃς ΟἹά Τοβίδιπεηῖ. [Ιἴ 
νου] οοοπὶ τπαῖ ἴπἢς ΟΥ̓Δ] σοηΠυοΓΟΥ͂Β 
ἘΟΠΟΥΔΙΥ τεραγάςα [6 ἴοΊΤΟΥ οὗἉ {Πεὶγ ἅγτὴ5 ἃ53 
διποίςηξ ἴο δθουγο ἴπΠῸ Ρεγΐοστθδηος οὗ ἴῃς 
Θηρξαροπηοηῖβ οοπίγδοϊοά τονναγὰβ ΤΠ ΟΠῚ. 

16,16. Ζε γε! οΥΓ᾽ 1δε σεῖς 9 ϑοασό, 1 
Τἢο56 ἴνῸ νϑύϑοβ, νυν ΒΙςἢ ἀγὸ γεροαϊεα δἰποςῖ 
νγογά ἴον ννογὰ ἔγοτῃ ἴῃς ἰδϑῖ σμδρῖου (ΥΟΓΘ65 12, 
13), ᾶτε ουἷ οὗ ρῥίαςε πεγε, σμεγε {ΠΕγ ἱηϊεττιρῖ 
ἴδς ΠιδίοτΥ οὗ Ατραιλϊ 8 τε. [1 15 5Οδῦοοὶγ 
Ῥοβϑίῦ]ο (ῃαὶ (ἢ6 ἩΤΊΓΟΓ σλη πάτα ρίνθη [Π6πὶ 
1ῃςῖγ ῥγέϑεπὶ ρμοϑίζίοῃ. 

17. “»ιαξίαϑ... υεά αόγρ ἐδε ἀκα! οὗ 
“εδοαδ... ἤιε γεαγ. Ἠξε τυϑῖ {Πογείοσο 
μᾶνὸ ϑδυσγνίνεα ἢ 5 εἰἰσυταςοῖι ἀείεαὶ αἵ Βεῖἢ"- 
Θ᾽ Ξἢ ὉΥ δὲ ᾿εδϑῖ 45 ΠΊΔΩΥ γὙόδιβ, δηά ἰΐ 
οδπηοῖ πᾶνε ὕσεπ οη δοοοιηῖ οὗἉ ἴπδὶ ἀἸ545ἴ6 Γ 
(αὶ τῇς ΠΟΠΘΡΙΓΔΟΥ νγὰ8 ἔοππηεὰ ἴο ΨΏΙΟΝ 
Ὦς υἱαπηδίο!ν [6]1 ἃ νυἱεϊπὶ (νοσθε το). Τῆς 
τοῦ οὗ (γος 65, ννῆο δἰσιδιιζος ἴπ6 σοη- 
ΒΡΙΓΩΟΥ ἴο ἴ!ε δροβίδου οὗ Απιδ)Ἴίδῃ (2 (τ. 
ΧΧΤΥ. 17), ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΟὨΪΥ πιοᾶπ5 [Παϊ 1ἴἰ ννὰ5 
ἃ ᾿υάμτποηϊ προ Ὠἰπὶ ἴογ {Πδὶ ϑἰη, μοὶ ἴπδῖ 
ἴῃς ἀροϑίδογ ἱπάιυςοά ἢἰ8 5ιι)εςῖ5 ἴο σοηβρίτα. 

19. Μὲ Μιά 1Ἰ΄Οο 1αοδ δ 1,405} 9οε 8 

ἴο δανα Ὀδθη δἰννᾶγβ ἃ ρίδος οὗ γοηδγκαῦϊα 
δίγεηρίῃ. [ἴ τεβιϑῖθα [οϑῆτα ἴογ ἵννο ἀδγϑ, 
θη ἴΠ6 οὶ ΣΗθουτίης; οἰ[ἰ65 [0]] τὴ οης ( οϑἢ. 
Χ, 28,32, 35). [{ ννὰ5 διῆοηρ ἴῃς ϑἴγοηςιο 5 
ἔογπεαά ὉΥῪ Βομποδοῦπὶ (2 (Ἶγ. χί. 9). Αμά 
1ἴ βθο5 ἴο μανθ ὑδίῆοά δὴ αδἰΐδοκ οὐ ϑ6ηπα- 
σΒοδ (2 Κ. χίχ. 8). Απιασίδῃ ἀόουθε]655 Ηοά 
ἴο ἰἰ ἔγοπὶ [ογυβαΐθπι, νῃ θη ᾿6 Ὀθοαπιο ἀιναγα 
οὗ ἴδιες σοπβρίγαου ἀραίηβὲ Ἀϊπι, γορδγάϊηρ ἰξ 45 
ἃ Ρίαςς οὗ βοσυγῖγ. Οἡ δὲ 511ὸ οὗ 1,δο 5ὰ, 
560 ποῖδ οἡ [οϑβῇ. χ. 3. 

20. Το ὀγομσδί ῥίνι οπ δου ἢ [1,{ὸ- 
ΤΓΑΪΥ, “ΟΠ 26 ε ἤοΓθε5,᾽ 2. 4. ΤΏΟΥ σοηνογοὰ ἢΐ5 
Ὀοάγ ὕδοκ ἴο [εἐγυβδίοπι ἰη της τογαὶ σματίοῖ, 
δηὰ ψ ἢ (πὲ Πογϑό5, Ἰν ἢ πδὰ Ὀγουκὶν ἢἰπὶ ἴο 
μο ἢ ϊσῆ. ὍΘ ςοπηδὶπαίοη οὗ ΓοΪΘη11655 Δηΐ- 
ΤΌΘ Υ ἀραίποὶ τῆ6 νης ρῥγίηος ἢ τῆς 
ἀεορεβῖ τὸβ ἴου [15 ἀδδά σοπλδίπβ 15 ὙΟΥΥ͂ 
σδδγδςοῖεσγιϑς οἵ δὴ Οπεπηίδὶ ρεορὶο. 

2]. ΑΜ δὲ ῥεορίε οΓἹ ϑιάαδ} ὝὌποθα 
νογάβ, γΠσ ἢ ἅγὰ σορολϊοὰ ὉΥ ἴῃς νυτὶζοσ οἱ 
ΟὨγοπίοΐεβ (2 Οἢτ. χχνῖ. 1), 5δοεπὶ ἴο Ὀ6 6Πὶ- 
Ρμαῖίς. ἜΟΥ ἱππρΡῚῪ τἴηδὶ ἴῃς σοπδρίγαον νγᾶϑ 
οης ἰπ ἩΒοἢ ἴπ6 ρεπεσγαὶ πιλ55 οἵ ἴῆ6 ρθορὶθ 
ἀϊά ποὶ ραγςεῖραῖο ; δηὰ παῖ ἴπ5 ΠΟΓῸ ννὰ9 
ποῖ ὄνθῃ ἃ ρεσιοά οἵ σοηξυίοη ἀπά ἴσου ]α οἡ 
[18 Τσοδϑίοη, ἃ5 ἔθετο ννᾶς οἡ ἴπὸ πιιγάει 
οὗ [οὐϑῇ, Αζαγίδιη θείης δῖ οὔςο ὑπδηϊ που }} 
δοςερίδα ἴογ κΚίῃς. 

“καγίαρ ΟΥ “ ὕ2Ζίδη," 45 ἢς ἰ5 ςδ)οὰ 
εἰϑεννβοσε (2 (Ἶγ. χχυϊΐ, 1-23; 2 Κ᾿ χυ 11, 32, 
44:5. 1. τ  τἱ τ, ἄς... ὙὮΟ ἔννο πᾶπιοϑ πιθδῃ 
ΤΟσροο γεν, “ ἴΠ6 δἰγοηρτῆῃ οὗ [ἐπονδῃ," δηὰ 
ὁ ν Ποπὶ ἰοἢονδῇ 4551515.) ὙΤΉΘΥ βοοτὴ ἴο ἢᾶνα 
Ὀεεη τεραγάθα 85 πιοσα νδγίαπβ, ννμῖς ἢ πιϊκδξ 
ὃὈς υϑοὰ ᾿πα! ΓΟ ΠΥ (566 τ Οἢγ. "1. 12}, που ἢ 
ΠΟΥ νοσο ΤΟΥ ἔοιπηεὰ ἔτοπι ἀϊδίπεῖ τοοῖϑ. 

22. Ηρ διε Εἰα:5 ἘΔΙΒ, οὐ Εἰοῖὰ 

ηϊ 
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ἴο Τυάλῃ, αἴεγ τῆλε τῆς Κίηρ 5ίερι 
Ὑ ἢ ἢ5 ἔλτῃοΓβ. 

22 ΔΙ]|ηὴ τῆς βῆδαητθ γε οἵ 
Απιαζίδῃ τῆς βοὴ οὐ [οδϑὴ πὰ οὔ 
7υάδῃ 7 Θτοδοᾶπὶ της 5οη οὗ [οαβῃ Κίηρ 
οὗ Ι5γᾶ6] θερᾷπ ἴο γείρῃ ἱπ ϑαπηδγίδ, 
απά γειρπεαά ἸοτΥ ἀηά οὔθ γεᾶγβ. 

24 Απά Πε ἀϊά ἐδαὲ τυλίεἢ τυας ενὶ] 
ἴπ τῆ βίρῃς οἵ τῆς [ῸΚῸ : ἢε ἀερατιοὰ 
ποῖ ἔτοπι 4} ἐπε 51π8 οὗ Ϊεγοῦοδπ τῆς 
δοη οὗ Νεβδαῖ, ννῇο πιδάς [8γ86] ἴο 5]Π. 

[ν. 23---26. 

2ς Ηε τεβζογοά τῆς ςοδϑὶ οὐ [βγδεὶ 
ἔτοπι τς επιεππηρ οὗ Ηδηηδῖῃ. υπίο 
{πε 8ε8 οἵ τῆς ρίδιη, δοσογάϊηρ ἴο τῆς 
τνοτὰ οὗ τὲ ΙκΡ (σοἀ οἵ ]58τγδεὶ, 
γῆς ἢ ΒράΚα Όγ τῆς Πδηά οἵ ἢ 8 5εῖ- 
νδηῖ “ [ομδῇ, τπε βοὴ οὗ Απλμιτίαὶ, τῆς Ὦ ἍΜαδῖς. δ. 

Ρτορῃεῖ, ννῃίς τυας οὗ (ὐατμ-Περῆεγ. αι 
26 Εογ τε ΓΚ 84νν τε ΔΠΠ!Ἰςτίοη 

οἔ ἰβγαδεὶ, ἐσέ 11 τᾶς νεῦγ ὈϊταΓ : ἔοσ 
ἐδεγε τυᾶς ποῖ ΔΠΥ βῆυϊ ὕΡ. ΠΟΓ ΔΗΥ͂ 
ἰείζ, ποῦ Δπὺ Βεῖρεγ ἔογ [βγδδὶ. 

φ Κ. ΙΧ. 26:  (ἢυ. χχνὶ. 2), νγᾶϑ5 ἤδᾶσ ΕἰΖίοῃ- 
Θδογ, ἰπ ἴΠ6 οχίγοπις γεσθθ5 οὗ τῆς Ουἱῇ οὗ 

Αἰαθαῃ. [{ μδὰ Ὀθεη Ἰοβί ἴο ἴῃς [εννϑ οἡ ἴπ6 
τονοῖξ οὐ Ἑάοπι ἔγοπι [ογᾶτη (2 Κ. υἱ}]. 22), 
ἃηὰ πιδά Δρραγθηῖν Ὀθθη ἀεοιγογοεά ὃγ ἴΠ6 
Μϑ ἀοπιῖῖο5, οἵ α] οννοὰ ἴο (4]} ἱπῖο ἀεςαῦ. ἴ1:2- 
“ἰδ ̓5 τ εϑι ὉΠ5ῃπηιθηΐϊ οὗ [ἢ ρΐαος, τεπάογοὰ 
Ῥοβϑιῦ]αῈ ὈῪ ἢ 5 21 Π6Γ5 ϑιισοθβϑαβ (γΈῦβα 7)), 
ΘΘΟΙῚ5 ἴο ἱΠΊΡΙΥ ἃ ἀδβῖγο ἴο γεπενν (Π6 ᾿οπὶ- 
τογοίδὶ ὑσοίθςῖβ νυν] ἢ ϑοϊοπιοπ πδὰ δυσοθβθ- 
ΘΠ ν οαττίοα ουἵ, ἀηὰ ννῆϊοἢ [εοσθδρμαϊ μδὰ 
ΥὙΔΙΩΪΥ αἰτοπιριοά (τ Κ. χχίϊ, 48). : 

αἴεν ρας ἐδ ἀἰπο «ἰορὲ «υἱδ δὶς Μαἰδεν..] 
1... “«ἴεγ ἴῃ6 ἀοδίῃ οὗ Απιδζίδῃ." ὙὍ 5 
Ῥῆγαϑθο, νῃϊοὴ αἱ ἢγϑί βίῃ 866 πὶ5 σι ρεγῆυουπ, 
δ 15. ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἱπίεπάθά ἴο τϑᾶγς ἴῃ6 σοὸ- 
65: 5 πηεπὶ οἵ ΕἸαῖη 45 οὔὰς οὗ [86 ἢγϑβί 
δεῖβ οὗ (6 πον Κίηρ. 

23. ὙΠῈ ἰδίουυ οὐ ἴδ6 ποῦς πογΐμοση 
κίη τάοπιῃ 15 ὁπς6 τῆοτο γοϑυπηθα, δηα οσσιρίε5 
(ἢς γεπιαι ποῦ οὗ ἴῃς σπδρῖογ. 

«ἤεγοδοα;»".] Τῆς πδπὶς 15 ἤογα τε γ ΚΔ Ό]6. 
[1 15 (6 οἣἱν ᾿ηϑίδηςς, ἰπ [ἢ Πἰδίογυ οἵ οἰ ΠῸΓ 
Κιπχάοπι, οὗ ἃ τϑουγγεηΐ τογὰὶ δρρο!]αϊίοη. 
Ἄν ε οδη βοδγοοὶγ ἀουδὲ {πὶ [ἐγοδοᾶπὶ [Π. 
ψγὰ5 παπιοὰ δήογ τῆς ρτεαῖ ἰουπαάοσ οὗ [ἢ6 
Ιϑγδϑο Κιηράοτη ΟΥ̓ ἃ ἔλθου ψῸ {γιυσῖοά 
παῖ Πα πιῆ ῥτγουο ἃ ϑοτί οὗ βεσοηά ἰοιιπάοτ. 
Ῥογῆδρϑ ἴΠ6 ΡγορἤθοΟΥ οὗὨἨ [οηδῇ (566 νϑῦβα 25) 
μαδὰ θδθθη δἰγοδαῦ σίνοη, δηά 1 ννὰ5 Κηοννῃ 
(Πδῖ ἃ στοδῖ ἀδ᾽ νόγδηςθ νγὰ5 ἀρργοδοῃιηξ. 

256. Ηξ γε!ογεά {δὲ εοαοὶ Γ᾽ Πγαοί] [ετὸς- 
Ὀοδηι, ἴῃ τῆ σοιγϑο οὗ ἢ ἰοης γεῖρῃ, γοσονογοὰ 
ἴδε οἷά Ὀοιιηάλτγιο5 οὗ ἴη6 ΗοΪΥ 1, πὰ ἴο ἴΠ6 
πούίῃ, ἴῃς οαϑῖ, δηὰ ἴῃς βοιϊῃςοδει. Τὴ 
“ ρῃίοπης ἰη οὗ Ηδπιδίἢ ᾿" 15 βϑροκόη οὗ 85 (Π6 
Ποιΐίποσγη ὈΟυΠΟΔΓΥ ἴῃ Νυπιῦ. χχχίν. 8: ἰοϑῇ. 
ΧΗΣ, δ᾽ [πᾶάρ. "ἷ..1;. Απὶ. νἱ. 14; δηά τ Κ. 
Υἱ1. ὅς. ΤῊΘ “ 568 οἵ ἴδε ῥἰδίη, ογ ἴς ᾿ϑοδά 
868, 5 πιδάδ ἴ6 θουπάδγΥ ἰονναγάϑ [Πς βου 
ἰηπ Νυπὶρ. χχχίν. 2; Πουῖ, 1. 17; ἵν. 49. 
Ἡόδτο [5γδοὶ] δβὐοϊποά οἡὴ Μοαρ. ὍΠδ οηϊγα 
ἵγδςοῖ οἂϑῖ οἵ [ογάδη μαὰ Ὀεθη ἰοβί ἴο [5γδ6] ἴῃ 
(πὸ τοίη οὗ οδυ (2 Κ'. χ. 33), οΥ ἴῃ ἢ]5 σεῖρῃ 
δηὰ {παῖ οἵ [εμοδῆδε (2 Κ.. χὶϊὶ. 3, 25). ΑἹ] 
(15 ννὰ8 πονν γοοονογεά ; δηά ποῖ ΟἹΪΥ 50, 
δι Μοδὸ ννδ5 τοδιισθά, 85 ἀρρϑδΥβ ἕγοιη ΑπΊοβ 
νί. 14 ὥδεὸ ΡΌ 5ΕΥ 5. ΜίηοΥῦ Ῥτορβεῖβ, Ρ. 209), 

δηά, 245 ννὰ 51] 566 ἰαΐοσ, πὸ ϑγγίδῃβ ψγεῦς ἰῃ 
1ῃεῖγ ἴυγῃ ἴογοθα ἴο βυδπνὶ ἴο ἔπε [εἰν8, δηά 
᾿λαπιᾶϑοιι5 Ὀεσᾶιηθ {ΓΙΡΟΪΑΤΥ (566 νεγϑο 28). 
ΤῊΣ πογΐβετῃ σοπαιϊεϑῖβ γεγα ρεγῆαρα {6 
[6595 ἱπηρογίδηϊ ἴ[ἢδη [6 δδϑοῖεγῃ, Οἱ {δεὶσ γεαὶ 
εχίθηϊ, 566 ποῖθ Οὐ Υὑϑσϑα 28. 

ἐδὲ «υογὰ Γ᾽ δε 7Ζογά .. «υδίερ δὲ «“ραζε.] 
ΤΠΕεΓο 15 ΠΟ ϑυ8[ι|ςεϊοηΐ στουπά ἴον {πἰπκίηρ παῖ 
ννε ἢδνο ἴῃ ΡσγορθεοΥ οὗἉ [οπδὰ πετγε δ θὰ ἴο 
(ΗἰΖίν, ϑίδηϊ]ογ), ογ ἃ ρογίίοη οὗ [ἃ (Τ᾽ μβεῃϊ5), 
ἴῃ τῆς Βἤεο πίῃ δηά βἰχίθεητἢ σπαρίεγβ οὐ [541 8}, 
ψΒογα ϑδίδῖ μ85 Ὀθθ ϑιρροβθα ἴο βἴαῖο [ἢδὲ 
ἢ6 αιιοίεβ ἔἴγσοπὶ ἃ πιοῦο δποίεηξ Ῥσγορ ιεῖ 
(ϑεε [5. χυῖ. 123). Ὑὴε ργορἤοοΥῦ ἴῃ χυσβῖίοη 
ΓΟΙΟΓ5 ΠΟΙ ἴο ἔπ σοπηυοβῖ οὗ Μοδῦ, πὶ ἢ 
Ἰογοδοαᾶπὶ ἀοοθθ ἠοῖ βοοπὶ ἴο ἢανο αἰϊδοκοά. 
Ιφαϊδῆ ΠΊΑΥ Ὀ6 πιθοῦ 5 δυΐποσ, ἔοσ ἴπα 
56ῃ56 οὗὨ (ἢ. ΧΥΪ, 11. ἰ5 ἀοι! δίξ}. Ενοη τξ ἢ 5 
ποῖ, ἴδε ἅτε ποὺ ρτουπαὰβ ῸΣ δ5ϑιρη ης ἴΠ6 
[ταρτηεηΐ ἴο [οπδ. 

ὐόοπαν ἐδὲ “οπ Ὁ. “»η1α Τῆς ραΐγος 
Ὡγτϊς, “ Βοη- Αὐλίδι," ἸΙἀοηΠΠῆ65 [Π6 ργορδοῖ 
οὗ {Π15 ρᾶϑοασθὸ ἢ τὴ6 λπιουβ Ῥγέδοθεῦ 
ἴο ἴῃς Νιηονῖεβ ([οη. ἱ. 1). [ἰ ἰεπα5 ἴο ἢχ 
ἢ15 ἀδῖς ἴο ϑοπῆε ρεγοά ποῖ ΥεγΥ ἰδῖς ἴῃ {Π8 
Τεῖζη οὗ Τεγοδοάπὶ 11., νυν δ ςἢ (δοςογάϊηρ ἴο 
ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΎῪ σὨΓΟΠΟΙΪΟΡΥ) ν᾽ 85 ἴγοιῃ Β.Ο. 823 
ἴο Β.Ο. 782. 

ἐδε ῥγοῤῥεί ἢ 1.4. “τὲ ννεἸ]-Κποννη Ργὸ- 
Ῥμεῖ." ὠοχίραᾶτε τ Κ. χὶ. 2; 2 Κὶ. Χχ. 1.1 

Οσαϊρεδοῤδεγ ἢ ΤῊΪ5 ρίαςς ἰ5 πιθηϊοηρὰ ἴῃ 
7οβιυα (χῖχ. 112), υπάογ ἴῃ πιοά!δεά ἔοστῃ 
οὗ ΟἸ ἢ ορῃοῦ, ἃ5 ἃ ΟΥ̓ οἡ ἴμε δογάογβ 
οὗ Ζεδυΐϊοπ, οαϑδὶ οὗ Ϊ[δρῃϊΔ. Α ρίδος ἴῃ 
1815 ΡῬοβιοη ννᾶ5 Κποννῃ 245 Οδίῃ ἰῇ [εγοπηε 5 
ἴππθ (“ Ργεξ δὰ [οπαπὶ᾽), ἀῃὰ Ἴοηϊδϊποα ἴδε 
τερυϊεα ἰοπὴῦ οὗ ἰοπαῦ. Ὅ15 οἰγοιηπηοίδηςς, 
δηὰ ἴΠ6 ροϑι[ίοη οὗ ἴῃς πιοάογῃ Βἰ- Με αά 
(ποαγ Νδζδγείῃ), ἔουγ πι]ὲ5. ΝΟ. οὐ 7αζα, 
Ῥοϊπὶ ἴο τπαὶ υἱ]ίασο, ννῆογε Β]5 Ἰοὺ 15 511} 
βῆοννῃ, 85 ἴπε φγοῦδϑὶο δἰ ῃρίαος οὗ ἰδῆς 
Ῥγορδεῖ, (Κοδίηθοη, ὁ Β Ἔβοδγομο5, νοὶ. 111. Ὁ. 
209, ποῖθ.) 

26. ΤΡε αὔιεἰοη οΚ᾽ Ἰεγαοϊ ἢ ὍὌΒδῖ πο 
(Π6 σγδθ ες δὰ ουβεγοά ἔῸΣΓ ἴννο γεϊρῃβ δὲ 
ἴῃς μαπάβ οἵ ἴμ6 ϑγγίαδῃβ (2 Κ. χ, 32, 31) 
ΧΙ, 3, 7) 22). 

οναε. 



Υ. 27---20.} 

27 Απά {πε ΓΟΚᾺΡ ]4 ποῖ τῇδϊ ἢς 
γνου]ά δος οὐὖ τῇς πᾶπὶεὲ οὐ ἴβγδεὶ 
ἔτοπι ὑπάεγ ἤεάνεη: δυῖ ἢς βανεά 
τῆεπι ὈΥ τπῸ παπᾶ οὐ Ϊεγορθοδπὶ [ἢς 
80η οὗ [οΔ5ἢ. 

“8 (Νον τῖἢε γεβί οὗ τῆε δοῖβ οὗ 
]Ἰετορθοάπι, απὰ 411] τπᾶὺ ἢς ἀϊά, δηὰ 
Ὦ15 τηῖρμῖ, πον 6 νναγγθά, δηά πονν 

ὍΕΡ δι! γ ΟΥ “ ὙϑγῪ δι δθογη ἢ (Ο65ε- 
πἰυ5).. Βιυῖ τῇς οἱά νογϑίοῃβ 411 ἄρτος νυ ἢ 
Ουὖγ ἰγαπϑίδίοσθ ὙΤῆε Μίαδθογείζίς ροϊπίης οὗ 
τς Ηεοῦγον ννογὰ ιἰϑδοὰ 15 Ῥγοῦδο Υ σΟης. 
(5εε ποίε δῖ {ππ| δεηὰ οὗ [ῃς ομδρίεσγ. 

ἐδέγε «υα: ποῖ απ συ μὸ, πον αν ἰ 
ΤῊΙ5 Ρἤγδϑο ἰ5 δάορίεὰ τῆ ουζ ΔΗΥ δἰῖε: δἴίοη 
ἴτοπι ουῖ. χΧχχῖ. 16. 1 ΓΑΙ Ϊγ, τ νου ]Ἱὰ 
᾿ἸΡῚΥ σοτηρὶεῖς ἀερορυϊδίίοη. (δ8εε ποῖς. οἡ 
Ι Κι. χῖν. 10.) ΒΥ ἴδε σοηίοχί ἰη [{|5 ρίδος 
ἴϊ5 ἔογοθ 15 ἰἰπιτοὰ ; ἀπά ννὸ ᾿τηυβῖ υπάογοϊδηὰ 
ἴξ ἴο πηεδῃ ΠΟ πιοῦὸ ἴδῃ Θχίγεπιε ἀθργοβϑίοη 
ἃ ννοᾶκηθϑθ. ((οτάραγε 2 Κ. χὶ!. 7.) 

Ω7. “41πώ 1δὲ ],ογά :αἱά ποι.}]ὺ ὙΒουρὴ [Π6 
[5γδο 65 ἡγεγε Ὀγουρμῖ δ 5 ἰονν, γεῖ {πε ἢαὶ 
ἀά ποῖ 845 γεῖ γοὸ ἔογῖ ἴοσ {μεὶγ ἀσϑίγιιο- 
Ὠοη. Ἀαδίδμοῦ, δοοογάϊηρ ἴο {π6 ργοπιῖϑοβ οὗ 
ει, χχχιίϊ. 165-43 (ἸΏ ἢ ἅτ ἴῃ της νΥἹῖοΓ᾽5 
τοὶ), Οοά ““τεροηίεα ὨΙπιϑο] Γ ἴοσ ἢ15 86 Γ- 
Ὑδηΐβ, ἀπά νγᾶϑ “ΤΠ ΓΟ] υηΐο δ15 ἰλπὰ δηὰ 
ἴο ἢ5 Ροορῖίε: " δὲ ἀϊά ποῖ βεπὰ ἃ ργορδεῖ ἴο 
ΒΑΥ͂ ἴῃδῖ 6 ννουϊἱά ὈΪοῖ ουΐ ἴδ παπε οὗ [5Γδ6] 
ἔἴτοτῃ υηάογ ἤδάνοη; Ὀυῖ οἡ ἴῃς σοῃίγΑΓΥ δοπΐ 
ἴνο ἴο ἀπποιίηςς τῃδὶ [ΠΟῪ 5ουϊὰ ὃ6 ἀρ! νεγοὰ 
ἔγτοπι {πος ῥγοθοπῖΐ δπεπΊεβ, δηὰ οὐδίδιη 
ΕΠΟΠΊΡἢ5 οὐογ ἵει. (δες 2 Κ. χΙ. 177-19; 
ἃΠὰ ϑυργα, νεῦϑὸ 25.) ' 

ἐβαΐ δὲ «υομά ῥίοί οἱ ἰδὲ παρὸ οὗ ]εγαοὶ 
2 ον τιάονρ ῥεαυσμ ὙῊΪ5 5 δρδίῃη ἃ Μοϑβδίς 
ΡΆγαβο, ἔσυ πὰ ΟὨΪΥ ἤογα δπά ἴῃ ᾿ευϊζε ΓΟ ΠΟΙᾺ 
(ἰχ. 14; χχίχ. 20). 

28. Ηε γεεουεγεί Παπιασει.} ΤῊς εχδςῖ 
τηοληΐϊηρ οὗ {ἢ᾽]Ί5 Θχργοβϑίοη 185 ὑποογίδιη. 
ῬοΒΒΙΟΙΥ [ογοδοᾶπὶ ΠΊΔΥ πάνθ δείυ!γ οᾶρ- 
[υτοὰ τῆς εἰἴγ, ἀπὰ αν Ὀδθὴ 115 πηδϑῖοῦ 85 
ςοπρ εἴ εὶν δ5 Πανὶ ννᾶϑ (2 8. υἱ. 6). Μοτς 
ὐδρ ταν Ἀ6 ρδιῃδαὰ Ἴσογίδιη δάνδηϊαροϑ οὐϑῦ 

ἃ, ψν ῃῖςἢ ἱπάυςεὰ τῆς ἰαίῖεγ ἴο πδῖκο 
.ὴ5 δι δπηϑϑίοη δηὰ ςοπϑοηϊ ἴο δυσἢ ἴογπῚ5 ἃ5 
ἴδμοϑε εχίοσιοα ὉῪ Αδδὺ (1 Κ. χχ 34). Τα 

ὉΡΒεῖ Απιοβ, τ Ὡρν ὈΓΟΌΔΟΙΥ 226 [εγος- 
ἀόβμο δος θ5565, 5ρΡ62Κ5 οἵ [λαπιδϑοι 85 51}}} 
οης οὗ [ἢε γίναϊβ δηὰ ἐποπη65 οὗ [5γδ6]. 

απά Ἡκαρ»ια! δ. ὝΒΟΓΟ ἰ6 ΠΟΤῈ σεᾶϑοῃ ἔοσ 
τεραγάϊης ΗἩδηιδ 45 ἀπιοηρ ἴδ ἀςῖι 2] σοη- 
4ιιεκῖ5 οὗ [εγοῦοδπὶ ἴΔη Πλᾶπιαβϑουβ. Τ Βουρῇ 
ἴ νᾶ5 πιοῖς στοηοϊὸ ἔτοπὶ ϑαπιδσί ἴπδη 
Ταπιᾶβουσ, οοσυργίης ἴδε 5ἰἴο οὗ ἴῃς πιοάογη 
Ἡαναρ, ἰξ ννᾶ5 ἴλ τῇογο δοςοϑϑῦϊο (ἤδη [ἢ6 
ελϑϊοσῃ οὐἷγ. Ὑπὸ ρον ΒΙΟἢ Ποϊὰ “16 

11. ΚΙΝΟΞ". ΧΙΝ. 

ἢς τεςονεγοά [λαπιδβουβ, δηὰ Ηδηηδίῃ, 
«υὐμεὐ ὀείοηρεά το Ἰυάλῃ, ἔογ ἰβγδεὶ, 
ἄγε ἴπεγ ποῖ ννητίαπ ἴῃ τῆς Ῥοοκ οὗ 
τῆς σἤγοη!ο δ5 οὗ της Κίηρϑ οὗἉ [βγδεὶ καὶ 

29 Απά Ϊετγοροᾶπιὶ 8ἰερὲ νι ἢ 18 
ἔλτμοτβ, ευόμ ἡ τἢ τη6 Κίηρϑβ οὗὨ [β3γδεὶ : 
δηὰ Ζδομδγίδὶ ἢἰ5 δοη τεϊρῃθα ἱπ ἢΪ8 
βῖοδα. 

Θηΐϊετίης πη οὗ Ηδπιδίῃ," οσγ {πε ἰοννεσ ρογίίοη 
οὗ 16 (α ε-ϑυτγίδη γΑ]]ΕῪ ἔγοστα ἴῃς σοῦρο οὗ 
[πὸ ΕΠ ΔηΥ ἴο Βαδίθθκ, σουϊὰ νυῖἢ τῆς υἱπγοκῖ 
Θᾶ56 ῬΟῸΣΓ [15 [ΓΟΟΡ5 ἄοννῃ ἴῃς στ] Βιίσα 
ἴο Ηδπιδῆ, ΟΥ ὀνθη ἴο [ῃ6 υἱἱ, σά! 4, ΠΘΑΥ 
Απέοςῃ ; θυὲ Γλᾶπιᾶθοιβ σου ΟὨΪΥ Ὀ6 8ῃ- 
Ῥγοδοῃοά οἰἴθογ ΟΥ̓ οἽστοβϑίηρ (ἢ ἀγγ δηὰ δἰ πιοκῖ 
ἀοδεστί τερίοη οὗ ᾿Γσδοποηι5, οὐ {πγουρῇ (ἢ 6 
ἀιθῖοι ρα5965 οὗ ἴμ6 Απιι- 1, εὔϑηοη. Αρδίη, 
{πογὸ 18 ον άθπος {παῖ Ηδπιαῖδ ννὰ85 Ὀσγουσπξ 
ἶονν ἰῇ (π6 τεῖρῃ οὗ [εγοδοδπὶ, 50 ἰονν 88 
ἴο ἢανε Ὀεσοπὶε δἰπηοβῖ ἃ Ὀγννογὰ ἔοσ σδδηγ. 
ΤΠΟ ργοριεῖ Απιοϑ (ν]. 2) σουρίθβ τ ἢ 
Οδῖς, ννϊςοἢ ἢδα Ὀδοη ἴἌκοη δηὰ αἰϊσπηδηϊοὰ 
ΌΥ τὸ [ὃν (2 Οἢγ. χχυὶ. 6), δηὰ (δίποῃ, 
νῃϊ ἢ Παὰ Ὀδοη σοπηυετγεὰ ΟΥ̓ [πε ΑΞϑυτίδη8 
([5. χ. 9). Ἰλαπηαβοι:5, οὐ ἴῃ ΟἸΒΟΙ ἢδηά, 48 
οΟὐϑοσνθὰ αὔονθ, βδθθπ5 ἴο δᾶνθ Ὀδθη 5{}} 
βου ϑῃϊης ἰῃ Ατλοβϑβ {ἰπ|6.0 Τῆς οδ]οςζίοη 
(αὶ Ηδηαῖῃ ἰ[ἴ56}} οουϊά ποῖ ἴδνς Ὀδθη 
“ χρρονογεά ᾿" Ὀφοδιδὲ ἴἃ Πα πόνογ θοϊοηροά 
ἴο ἰ5γδεὶ (Κει]), 15 βυ βῆς ἐπ ν ταεῖ ΌὉΥ τ Κ. 
ἷν. 21-24, ἃπά 2 ΟἾγ, ἰχ. 26, ποΐ ἴο πιοπίίοη 
1 (Ἶγ. νἱῖ.. 4, ΜΒ Ιςἢ ᾿νοῦ ποῖ δίοπε ῥσγονθ 
[ἢ Ροπϑεϑϑίοῃ οὗ (ἢς ον. 

αὐδίερ δείοπφεά ἰο ὕμάαῤ, δῶν πγαοϊ ΤΠα 
ϑγοσάϑ ἴδι15 [Γαπϑἰδίε γε ποῖ ἔτεε ἔγοπῃ ἀϊἢ- 
ουϊγ. Με 5ποιυὰ πᾶνε εἐχρεοῖεα 5 ΠΊΡΙῪ 
“το 18γ86],᾿" (Δηὰ 50 Ηοιιδιραπί ννου]ά ἀπιεπὰ 
(Π6 γαβϑᾶζε). ὙΤῃὲ νυ ῸΓ νου ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
Ὦδνε 50 δχργοβϑοὰ Ὠἰπιϑει δ, υϊ ἔοσ ἴῃς τὸ- 
ςοἸἸοοςοη (παῖ ἴΠ6 «1168 παιηθά, οὐ Ηδηηδίῃ 
αἴ ΔΗΥ ταῖο, ἢδά ποῖ Ῥσγουϊουϑὶν Ὀεϊοηροὰ ἴο 
[3γδεὶ φγορεγ, υϊ ον ἴο {πε Ἰοιηΐ Κιηράοπι 
ῥγεϑι δά οὐνοῦ ὉΥ [ιάδἢ. (ὐσοῃπϑεαιοπίίγ, ἢ 50)" 
δίιζυῖο5 “ἴο [πάδἢ " ἴον “ἴο 15Γ86]. Βιι 1ῃ 6), 
ἴο φγονοηΐ ἔπ τη ϑιΠἀογϑίδηαϊηρ (οπς ν Π ἢ 
[25 δεοῖυδ!υ αὐὔίϑεη ἀεϑρίῖας 8158 Ῥγεσδιτοη), 
τῃδὲ [ἐγοθοδτῃ πιδάςς ΟΥῸσ [115 ϑυσίδη ςοηηιε5ῖ8 
ἴο [υάδῃ (50 ΗἰΖὶρ δηὰ Μονοῦβ), ἢῈ δά 8 
ἐμ νγαοί,“ ΤὨΓΟυ ἢ [5Γ80}".---ἰῆ ον ννογο γοσουογοὰ 
ἴο [υάδὲ,, 1.5. ἴο ἴῃς ρεορὶε οἵ Οοὰ βϑῃογαὶ}γυ, 
τῆγου ἢ ΟΥ̓ ΟΥ̓ πηολη5 οὗ δείηρ δά ἀβά ἴο [5γδ6], 
ἡ... ἴο ἴδε πογίπεγη Κιηράομι. (850 Δ ποῦ ἀπά 
θεὲ Μνεῖίο.) 

αγὸ ἐδεν ποῖ «υγὴδ!εη.} ΑΕ ἴεν ΓΕ ΠΟΥ ἔδεῖϑβ ἰη 
[86 ΒιδίοτΥ οἵ Ϊ]εγοῦοδπι [1. ἀγὲ γεοογτάθα ὉΥ 
ἴῃς ργορδεῖ Ατῆοβ. Τβδῖ νυιεγ, ᾿πουμὴ Ὀτοά 
ὉΡ ἃ βυδ]εςξ οὗὨ [πε βουΐῃεγη Κίηράοπι (Αι. 
νας Υἱἱ, 14}, θεΐηρ σοπιπηβϑίοπεαά ἴο ργοᾶςἢ 
ἴο 186 [5γδθ 1165 (Υἱ!. 1 5), ἰγαηβέοστοα ἢ15 δῦοάς 
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ἴο ΒεοΙμοὶ, ἀπά ἴῃοτο ἀοἰ νογοὰ ἢἷα τῆγοαῖοῃς 
ἴηρβ (ἰδ. 123). Ηες ρῥγορῃοϑιοὰ τδαῖ τῇς Βίσἢ 
Ῥίδοσβ οὔ [58δλς 5δου]ὰ δὸ ἀδϑοϊαϊο, ἴῃς 5δηςῖι- 
ἈΤΙε58 οὗ [5.86] (αἱ 1)4η δηὰ Βεῖ"ε]) ἰαἰὰ νναϑῖς, 
δηὰ (παῖ {πΠ6 ουδὲ οὗ [ογοδοδϑη δου! ῬΕΣΙ5 8 
Ὀγ 186 βιυνογὰ (10. 9). ὕροη 1τῃ 15 Απιαζίδῃ, ἰῃ 6 
᾿ΠΡδεργίοσὶ ἂὲ Βείμεὶ, σῃδάς Ἴοχηρίαίης ἴο 

[ν. 1----σ. 

7]εογοδοδπι, γοργοϑοπίηρ ΑἸηοβ ἃ5 ἃ ἀδηροσουβ 
σοπϑρίγαΐου νῆο τἰγεαϊοηος (ἢς [6 οὗ τμ6 
Κίηρ. Τῆς εῆῇεοϊ οὗἨ ἴπ6 σοταηρ αὶπε ἀος5 ποῖ 
αἰ5Ε ΠΟΥ Ἀρροᾶσ : Ὀὰϊ οἡ 18. ννδοὶς, ἰἴ 5δεπὶβ 
τλοϑὲ ργοῦδοὶ]ς {μδῖ [ἐγοῦόῦπῃ ἀϊδγοξαγάρα ἴῃς 
ἰηξογπγαίίοη, ἂπά δἱονεά ᾿πιοβ ἴο βρεὰκ 
815 ταϊπά ἔγθοὶγ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤῈΕῈ οὐ νεῦϑθα 26. 

ΤΠ 1 ογὰ σαν ἴα Δ] ςτίοη οὗἩ [5γδοὶ, {παῖ 
ἴξ ννᾶ5 ΥΘΥῪ ὈΙζοτ."» 

ΤΕ Μαβογεῖὶς ροϊηείηρ (ΠῚ) πιακεβ 18Ὲ 
ποχὰ (6 ρατγεςρὶα οὗ ΠῚ, “ ἴο Ὀς ρούνεγϑε, 

ΓΗΑΡΤῈΕΚ Χν. 
1. “ξαγίαλ᾽ς νοσιΐ γοϊση. ς Φ7ε ὠνίπσ ἃ ἴεδεν, 

. )οίδανε τμειοΐς, 8. Ζαελαγίωλ, ἐάε ἰατέ οὗ 
ϑκλις ψεμυγαδίοη, τσ ἐ, ἐς σἰαΐρ δ 
οὐαί. 1} δλαίέμσι, γείσμσ αὶ τεονιά, 
ἐς εἰαὴν ὧν Ὥἰεναάέμι, τ ἤπαίοηι οἰγορφί- 
οποίλ ὀξσείγόν Ῥμέ, 21 Σιεζαλίαλ σπκοιαείᾷ 
ἀϊνι. 24 γῤαλίαλ ἐ σἰαίπ ἐν δεξαλ, 27 
Φοϊαλ ἐς οῤῥγεέρευα ὃν 7, ἑα λ-ῥέίεσογ, ἀπά 
σα ἐν ίοελεα. 2 φριλανεὴ φορά γεΐκη- 
46 462 τπμκοεάελ ἀὲ 1722. 

᾿ ἰὰ ἴῃς ὈνδηΥ πη βενεπτῇ γεᾶγ οὗ 
]εγορδοόδπὶ Κίηρ οὗἉ ἴβγδεὶ βερδπ 

ΑΖαγίδῇ 8οη οὐ Απιηαζίαῃ Κίηρ οὗ 
]άλῃ τὸ τεῖρῃ. 

2 διχίθβεῃ γεδγβ οἷά νγᾶ5 ἢς ἤδη 
᾿ς Βερδη ἴο τείρῃ, δηά πε γεϊρπεά ἔνγο 

ΤΕ ΓΔΟΙΟΥΥ ; ἴο τε ῦε]." ΤῸ οδίαίη [ἢδ6 πηδδη- 
ἴῃς “δ ιογ," τῆς ροϊηξίηρς πιυδῖ Ὀ6 85 ζ0]- 
ἰονβ --Π. ὙΤΐ8 15 ἴῃς ἐσπιϊηϊπο οὗἉ Ἴ2, ἴδ 6 
Ῥαγςορ]ς οὗ ὙἼΏ, “ἴο δὲ Ὀϊετ, ἴο γτενθ." 

απ ΠΗ͂ νϑᾶγβ ἴῃ εγυβαίΐθη. Απά 
ἢ8. τῃοῖπεῖ5 ἤπια τὐᾶς Ϊεςμο Δἢ οἵ 
Τεπιϑδίεπι. 

2 Αμά ἢε αἱά ἐλαὲ τυλιεἦ τυᾶς τιρὴς 
ἴῃ τΠ6 5ῖίσῃς οὗ τῆε ΠΟ, δοςσογαΐηρ ἴο 
4} τῆλ ἢῖ8 ἔαῖμεγ Απιαζίδῃ ἢδά 
ἄοπα ; 

4 ὅανε τῆλ τπ6 Πίρῃ ρῥίδσεβ νοῦ 
ποῖ τεπιονεά : τὰ ρεορίς βδογ βοβά 
δπὰ θυγηῖς ἱπσθηβα 511} οἡ τὰς ἢϊρῇ 
ΡΪλςα8. 

ς 4Απά ιἢς ΓΟᾺΡ ϑ5πιοῖς τῃ6 
Κίηρ, 80 τῃλῖ ἢε ννὰβ ἃ ἰβρεῦγ ὑπο τῆ 6 
ἀλγ οὗ δὶ8 ἀεαῖῃ, ἂπά ἀνγεὶϊς ἰῇ ἃ 
56ν γα ἤοιθε. Απά [οζῃδπὶ ἴδε 

(παρ. ΧΡ, 1. 7 δὲ ἰαυεπέγ σπά “ουεηὶ 
͵7εαγ.)] Ασροτγάϊηρ ἴο 16 Ὠυτη 6 Γ5 ἰη 2 Κ. χὶν. 
2, 17, ἃπὰ 23, ΑΖΑΓ ἢ 5ῃοιυϊὰ πᾶνὸ δεσοηάοά 
πε ἴἄγοης 'π ἰ[εγοδοδπιβ ἢ γεαγ. (80 
]οϑερῆ. " Απί. [υἀ.᾿1χ. 1ο, ὃ 2.) 

8. Ην 44 δαὶ «υδἰωρΡ «υας γίσρὲ ἱπ ἐδε 
σίσῥὶ οΥ δὲ 1ογ) ΑΖΑΥΪΔ. ποῖ ΟΠΪΥ πηδὶη- 
[δηθὰ {Π6 ὑνογβῃὶρ οὗ [ἐπονδῇ, θυϊ τνᾶ5 ἃ γοοά 
ἃηὰ γΕΙΙ ου5 πιοόπάσο ἀυγίηρ τς σγεαΐογ 

Του οὗὨἨ ᾿ἰ8 γεῖρῃ. 866 2 ΟἾΓ. ΧΧΥΪ, 4, 5. 
οἴηίηρς ρυβοὰ ὑρ, Ποννενοσ, νυ ἢ ἢ15 τα }}}- 

ΤΔΤΥ δυζοοβθεβ (8ε6 ποῖθ οἢ ὑεσϑε 6), δδ 
διἰἰετηρίοἀ ἴο ἱηναάες ἴῃς δ ρ ἢ -Ὀγιοσῖβ οβῆςς, 
δηά ἐογίει[οἀ Οοὐ᾽β ἔδνουτγ ἔοτ [ἢ]5 5ἰπ, ἀγαννίηρ 
ἄονγη Ὡροὴ Ὠἰπιϑοὶε [ἢς Ἰυάρπιοπί τοςογάοα 
ἴῃ Ὑ6 786 ς. 

αερογάίηρ 19 αἱ ἐδαὶλ ῥὶς ζαϊδερ. .. ῥαά 
«ἰοπε. 1 ΑπλδΖίδῃ 8, οὐ ἴδε ννβοΐο, τοςκοηοὰ 
διωοηρ ἴῃς ροοά Κίηρβ, [που ρἢ δὲ ννᾶ5 κυ }γ 
οὗ ἴννο ργεαΐ ϑἰῆβ. (ὅ8ε8 2 Κ. χίν. 3, δηᾶ 
4 (ἢ γ. χχνυ. 2, 14) 16.) 

4. ΤὸἊ᾽Άε δίιφὸ ῥίαςες «ὐεγε ποὶ γεριουεά.} 
Οοιηρατα τ Κ. 11|. 2; Χν. 14: ΧΧΙϊ. 42:2ἙΝ 
ΧΙ. 1; Χίν, 4. 

δ. ΤΡε ]1ογα «»ιοῖφ ἐδέ ἀἰπσ, “ο ἐδαΐ δὲ 
αὐα.: ὦ ἰεῤῥεγ ἡ ΤὨς εἰγουπιβίαποθβ ὑπάοῦ 
ὙΠΙΓἢ τ 18. ἴογγιθ]ς δίβιςϊίοη θεῖε] οης οὗ ἴῃς 
Ετοδλίοδὶ οὗ τῆς [εὐν]8} Κιηρδ, ἃγὸ ψίνθη δὶ 
50πΊε ἰεηρίηῃ ὉΥ ἴπθ δυΐμοῦγ οὐὗὁἨ (δ γοηὶς]ε5 
(1 (ἢγ. χχυϊ. 165-21), Ψνῆο 500 165 0 ψΠ ἢ ἃ 
ΤΟ] ΓΔ ΟΪΥ [1}}} δοοοιπηξ οὗ 1ἢ]5 ἱπηροτῖδης τείρῃ, 
ὙΠ ἢ 186 νυτιῖοσ οὐἔἩ Κἰηρβ8 ἀἰβηη 5565 ἰη ἢδὶ- 
8-ἀοζθη ὑθῦβεβΒ. (866 ποῖθβϑ οὔ 2 (Ἶγ. χχυὶ 
ό-21.) 

Ω «ευεγαί ῥοισ..ἢῚ “Α Ἀοτ890 οὗὉὨ Ἰέθοχα- 
τ(1ο 5. (ες ποίε κδἵ ἴδε οηά οὗ [86 Ἵδδρῖοσ.) 
Οεδεπίιι5, Μ|ςἢδο 5, απὰ ΨΝΊΠΟΥ υπάογοϊαπά 
ἃ. “ Ποβρίίδὶ " οΥ “ Ἰπίγπλαγυ." Καὶ δηά Ῥτο- 
ἤεβϑδου 1.66 ἀθηῦ {παῖ ἴὴ6 νψογάβ σἂπ ἢῆνο 
{Π|8 δἰρπὶβοαίίοη. ΤῊς ἔογπΊΟΓ ἴγαηϑίδῖος "8 
Βουϑε οὗ ᾿Ιδεγαιίου," τὰς ἰδίτοσ, “4 πουβδ οἱ 



νυ. 6--- 2.] 

Κιηρ᾽ 8 βοὴ τύας ονεγ ἴῃ Βόυδε, Ἰυάρίηρ 
τῆς ρΡεορὶε οὗ τῆς ἰΔηά. 

6 Απὰ τε τεϑὲ οὗ τῆ6 δεῖβ οὗ 
ΑζΖατγίδῆη, δηὰά ἃ}} ταὶ ἢ ἀϊά, γέ τπον 
ποῖ ψγιτῖεη ἰπ ἴπεῈ ὕοοκ οὗ τῆς 
σἤγοπῖοΐεβ οἔ τῆς Κίηρβ οὗ Τυάλῃ ἡ 

7 8ο ΑΖαγίδῃ βἰερὲ νυ τῇ Πὶ5 (ΔΈ Π 6 Γ8 ; 
δηά {ΠΥ Ὀυγιεά Πὶπὶ νυ ἢ 15 ἐλ ἢ ΕΓΒ 
ἴῃ τῇδ σα οὗ ᾿λαν!ἀ : δηά Τοιμδιῃ ἢ 8 
80 Τεϊσηεά ἴῃ ἢΪ5 5τεδι. 

8 4 ἴῃ τῆε (Πϊτῖγ ἀπά εἰρμτὴ γεᾶγ οὗ 
Δ Ζαγι!ῃ Κίηρ οὗ [υἀαῇ αἸά Ζδοδατγαῇ 
τῇς 50ὴηὴ οὐ Ϊεγοδοδηὶ τγεῖρῃ Οναγ 
ἴϑγδεὶ ἰπ' ϑαπηλγίᾷ δἰχ τῃοητῇϑ8. 

9 Απά δε ἀϊά ἐλαὲ τυλίεὐ τὐας ενὶ] 
ἴω τῆς βρῆς οὗ τὲ ΙΚΟΚῸ, 28 ἢ 8 
ἔλιπεῖβ μδὰ ἀοπε: πε ἀεραγῖεά ιοῖ 

τειγοπιθηῖ. Οἡ {πε ὨδΟΘσβϑΙΥ, ὑπο σ ΔΙ ἢ 
τῆς 1Ὧνν Ρἰδοθὰ Ἰθρεῦβ, οὐ ᾿ἰνης δραγί ἔγοπι 
οΟἴδοσ τηθῃ, 566 ποῖθ οὔ 2 Κ. ΥἹὶ. 3. 

οὐεν ἐδὲ ῥδοισ) Οὐ ἰδῇς “ΚἸηρ 5 
δουβε " (2 ΟἿἾΥ, ΧΧΥΪ. 21) ΟΥ γΟγΔ] ραϊδςθ. 
᾿ὐνθαρν 1.4. Ν8ἃ5 τοθηΐ ἴῃ ἢ]5 [δῖ 6 Γ᾽5 ΓΟΟΤΏ 
πὶ ἰῃ6 [πὸ ἰμαΐ μ15 Δ ΠΟΥ Ὀόςδηιο ἃ 

ἰερεσ. 

ἱμάσίπρ' ἐδέ ῥεοῤἰ..1 Οὐ [δε Ῥγε-επλποποα 
οὗ [ἢ΄1]15 ἔιποῖϊίΐου οὐδοῦ οἴδογβθ, δοσογάϊηρ ἴο 
ΟΥεπίδὶ ποίϊοηβ οὗ ἃ Κίπρ, 566 ῃοΐς οῃ 1 Κ. 
δ). 9. 

Θ. {δὲ γεεΐ ἡ ἐδο σε: 9 “-αγαρ ΤΟ 
“ἰοῦ οΥἨ [π6986 “ςῖ5᾽ Ψψεῖε τεςογαάδά ὈΥ̓ 
Ιβδἰδι (1 (ἢγ. χχνὶ. 22), δηά πᾶνε σοῃα ἀοόννῃ 
ἴο υ8 ἰῃ (ῃγχοηίςο]ς8. ΤΟΥ ςοπιρτίϑεά, θεϑιο8 
ἴδε το -εϑ( δ} 5 πηθηὶ οὗἩ ΕἸαῖ (2 Κ. χίν. 22), 
:. ϑιυυιςςοδβϑέμ! ννᾶῦβ (4) νυ τς ῬΒΙ]5[1Π65, 
ΨΒΙΓὮ του ϊτοά ἰὴ τἴῃ6 σαρίυγο δὰ ἀἰβιδητ]ηνς 
οὗ Οδῖιι, [|αῦποὴ, δπηὰ Αβιάοά, δηὰ ἴῃ ἰῃς 
Ρἰδητπα οὗ 4 πιπιθοῦ οὐἩἨ [ἐννϊδ σο]οη 65 ἴῃ 
ἴα ΡΒ Πἰσιϊης σουπίτγ---(ὁ) ἢ (Βς6 Ατδθίδῃβ 
οἵ Ουν-Βα2]---ἠἰὰ (2) νὰ ἴτε Μεβδαηΐπη 
οἵ Μαοηϊίεβ; 2. Εχιεηβίοη οὗ [6 βου Γ 
οἴ ΤἸυάδλῃ οὐ Απηπιοπ; 3. Εογβοδίίοη οὗ 
]εγυβδίοπι; 4. Εχίθηδίοη οὗ ραϑΐυγε δηά οὗ 
Δετοι γος ἰονναγὰβ ἴΠ 6 δαϑὶ ἀπά βου, ἀπά 
Ῥγοϊθοεϊςοη οὗ ἴδε δρτὶςι]ζυγαὶ δηάὰ ραϑίοσγδὶ 
Ῥορυϊαίίοη ΟΥ̓ πηοδη5 οὗ “1οννεῦβ;" 5. Ἀ6- 
ογγδηιβαίίΐοη οὗ ἴπ6 δΔιτηγ; δηά 6. (οηἌίγιο- 
ὕοη οὗ ηυπιότγουβ Θηρίη68 ἴῸΓ ἴῃ αἴίδοκ δηά 
ἀείεπος οὗἉ ἴοννηῃθβ. (866 2 ΟἾγ. χχνὶ. 6-|15, 
δηὰ ποῖε8 δὰ ἶοςσ. ΟοιηραΓοα, ἔογ ἴπὸ ΠουτγΊδι1- 
ἴῃς ςοηδι!θοη οὗ [υάχα «αἱ {115 {ἰπις͵, 18. ἰ. 
Ἴκ16.) 

Ἴ. Τὸν δωγίεά δὶ» «υἱὲ ῥίς ζα! δεν Νοῖ, 
Βούσενευ, ἰῃ [ἢ τοπηῦϑ οὗ ἔῃ Κη 8, ΟΥἹ ζεπογαὶ 
οδίδοοπιῦ οὗ ἴΠε γχογδὶ δοιιϑε, Ὀμῖ ἰὴ ἀποῖμεγ 

11. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΝ. 

ἴτοπη ἴῃῇε 5'π8 οὐ  ογοροδηῦ τῃ6 
βοὴ οὗ Νερθαῖ, νγῆο πιδάς ἰβγδοὶ τἴὸο 
810. 

10 Απά 5}4]] πὶ τῆ βοὴ οὗ [δθεβὴ 
σοηϑριγο ἀσδὶηϑῖ Ἀἰπι, ἀηα 5πιοῖθ Ὠϊπὶ 
Βείογε τε ρεορίε, δηὰ 8ἰενν ἢἰπι, ἀπά 
τοῖσηεα ἴῃ 1115 5ῖ6Δ4. 

11 Ληά τῇε τοβϑῖ οὗ τῆς δεοῖβ οὗ 
ΖΔο)αγιαἶ, θα οἶ 4, ΤΟΥ σγε νυγιτῖθη 
ἴῃ τῆς. ῬοὺκΚ οὗ τῆς σῇγοηίοὶεβ οὗ τῃ6 
Κίησϑ οὗἁ Ιϑγδοὶ. 

75 

12 ΤΠ τᾶς 4τῆὴ6 ψοτάὰ οὗ τἢ6 “ εἰι, το, 

βΒΑγΪηρ, ΞΤῊΥ 80ῃ5 58}4}} 811 οἡ [δ 
τἄγοης οὐ [βγδὲὶ ὑπῖο τῃῆ6 ἰουπῆ 
σέπεγαίοη. Δμά 80 
138. 

ΡΩΝ οὗ [Π6 βᾶτης δυγία!-στουηά (2 (τ. χχυῖ. 
23). 

8. 15 ἐδὲ ἐῤίγί) από εἰσ δι γεαγ ἢ Αοεςογά- 
ἴην ἴο ἴῃς ρῥτενίοιβ πυσΆθ6 Γ5 ((ἢ. χὶν, 21.) ΧΥ. 2), 
Ζϑομαγίδῃ 5βῃουϊά μανα Ὀορυη ἴο τοῖπη ἰὴ τῇδ 
271 γεαγ οὗὨ «Δ ζδγδῃ, ΝᾺ ὁ τηιιϑὶ οἴ οὺ τοδὰ 
27 ἴογ 38 Ποῖο, ΟΥ̓ ΘΌΡΡοϑε δὴ 1 ΟΥΥΘΡ ΠΤ 
Ὀοίννθθη εγοῦοδτι απ Ζαδοβαγίδῃ, ψ ΒΟ, 
ΠΟΥΘΥΟΓ, 15 ΥΟΥΥ ΠρΡΓΟΌΔΌΪΟ. 

10. Βεοόνγε δὲ ῥοορί. ] Ἐδῖμον, “δ ο 70. 9 
ῬΘΟΡ]196.᾽ ΟΡΦΕΪΥ δηά ριὈ ον, {Παΐ 15,46 [Θἢὰ, 
186 ἔουπάεγ οὗ ἴῃς αἀγπαβῖγ, δά 541 ἢ]5 οὐνῇ 
Ῥγθάδοοβϑου [ογᾶτῃ (2 Κ. 1χ. 24). Ἴ ἢς βἰδυ ρου 
οὗ Ζδομδγίδῃ ἔ} ] Π]]οὰ [ἢ6 ΡτορῃεοΥ οὗ Απιοϑ, 
(μαι “Οοἀ ννου]ὰ σίβὸ διδίηδῖ [6 δουδβε οὗ 
]εγοδοᾶπι ἢ} τῆς ϑυνογά ᾿᾿ (Δπι. νἱῖ. 9), πὰ 
αἰσὸ {παῖ οὔὗὁἨ Ηοβεᾶ, ἴμαΐ [επονδὴ ννουϊά 
ὦ Ανθηρο ἴῃς Ὀἱοοά οἶ [ὈΖγθοὶ ἀροη πε Πμοιιδθ8 
οὗ [ἐδ (Ηοϑ8. 1. 4).- δες ποῖὲ οη 2 Κ. χ. 
1.6. ΤΣ ΧΧ. πιᾶκὲ ἴῃς οί] 4558551Π 
ἃ οογίδιη Κοδίλαπι, ννῆοσο πᾶπις {ΠΕΥ ἢπά 
ἴη τῆε ψογάβ αὔῦονε ἰγδηβίδιε “ Ὀοΐογε ἴΠ6 
Ρεορὶ 6." Ενναϊὰ δηὰ 1) εδὴ ϑίδη οΥ τηδι ηἴδιη 
(Πὸ εχἰβίεηςε οὗ {Π|5 ρεγβοῃ, ἡ ῇοπὶ ΠΟΥ Γὸ- 
ρατὰ 45 ἴπὸ γϑδ] βιισσθϑβοσ οὗ Αζαγίδῆ. ΤῊΣ 
ΟΠΪΥ σ»τουπά ἴοσγ {π|5 Ὀο]ιεῖ, Ὀοβί ἄς [86 π|}8- 
ἱηϊογργεϊδτιίοη οὗ ἴπὸ 1ΧΧ.., βέοπιβ ἴο θὲ ἃ 
δίδϊοπιοηῖ ἰη [86 ἰαΐθ ὑγορμεῖ, Ζεομαγδῇῃ, 
1 Οοά οπος “οὐδ οἱἵ ἴἴγες βῃερμογάβ 
ἴῃ οπο πιο" (χὶ. 8). Ὑδ6δε “Ἃἤγοα 5Πὲ}- 
Βογά8." ἅγε ϑιιρροβθὰ ἴο Ὀὲ Ζδοβιδγίδι, Κο- 
ὈΪδᾶπὶ οΥὐ Κοροΐδπι, δηὰ 58] υτλ. 

1. Τρὶς «υα:ς δὲ «υογά οΥ 1δὲ Δογ.} Ὴϊ5 
1ἴο55 οὗ ἴμ6 Κίησάοπι ἰπ ἴπε Ῥείβοῃ οὗἉ ἢ18 
ἔουτίῃ ἀοθοοπάδηϊ ννὰ5 'ἰπ ὄχδοῖ δοοογάδηος 
νὰ (6 ργοάισξίίοη οὗὨἩἉ ἃ ργορῃεῖ, ὑγοῦδΌ]ῦΥ 
Β}15μα, ἴο [ἐπὰ, (παῖ ἢ]58 σλ]άγθη ϑῃου]ὰ Κοὲρ 
ἴλο τῇτοης μα {π6. Ἰουτίἢ βεηεγαϊΐοη. (8ε8 
2 Ν. Χ. 30.) 

ἱ ςᾶπιὸ το ἡ 

ΤΡ Μη 6 βρακα υπῖο ελα, ἢ 



1. ΚΙΝΟ5. ΧΝ. 

12 δ σῃα!]υπὶ τὰς 8οη οὐ Ϊαθϑεϑἢ 
ὕεσαη ἴὸ τεαίρῃ ἴῃΏ ἴπεῈ ηἷἰπα δηδ 

- τῆιττιετῃ γοὰγ οὔ “ὈζζΖιαι Κίηρ οὗ 
]υάλῃ ; δηὰ Πα τειϊρηῃβά ἴα }] πομπὴ 
ἴῃ ϑαπΊλγίδ. 

14 Εογ Μεμαῆεηι τῆς 8οη οὗ (ὐδάϊ 
ὑνεηῖ ὑρ ἔτοηι ΤΊγζαῃ, ἀπά Ἵδπλα ἴο 
δαπιαγία, δηὰ 5πχοῖς ϑἢδι]πὶ τῆς 8οη 
οὔ [θεϑἢ π᾿ δαπιαγία, δηά 5[ενν ἢ πὶ, 
Δπά τεϊρῃεά ἴῃ 8 5ϊεδά,. 

Ις Αμπὰ τε τεβὲ οὗ τῆς δεῖβ οὗ 
541} πὶ, ἀπὰ ἢ 8 σοηϑρίγασν ννϊςἢ ἢς 
πχλάς, Ὀ6 ἢ ο]4, τΠ6Υ ἄγε ννυττῖθη ἴῃ πε 
θοοκ οὗ τὰς ςἤγοηιςοΐεβ οὗ τῆς Κὶπρβ οὗ 
Ἰογδεὶ. 

ι6 4ἼΠεη Μεπδῆεπι 83πιοῖς ΤΊῚρἢ- 

ἀανς"--ἰ. 6. ἃ τηοηζῇ νυ 4}} [15 ἀδγ5 σοπι- 
Ῥἰεῖο. 

Ἴ4. ἥἥεπὶ ῷὸ γον Τιγχαρ ΤγΖδῆ, τῃς 
οἷά ςαρίϊαὶ (1 Κ. χίν. 17; ΧΥΪ. 8, 9, 15, 17, 
23), ΠΟΙΟ ΟἿΟΘ ΠΊΟΓΕ ἄρρδαᾶγθ ἃ5 ἃ ρίδεςς οὗ 
᾿ηροτίδηοςο, ρἰνίηρ ὈίΓΓ ἴο {πε ργεϊεπάογ, πο 
δίοπο οὗ δ}} (Π656 ἰδῖοσ Κίηρβ ἀϊεὰ ἃ παῖυγαὶ 
ἀοδίῃ, δηὰ ἰεῖ ἴῃς σγοννῃ ἴο ἢ]5 δοὴ (566 
τοῦβο 22). ΤῊ 516 οἵ ΤΊΓΖΔΙ 18 πη κηοινῃ. 
1 νουϊά 56επὶ ἔγοπι [86 Ῥγεϑθηΐ ρᾶβϑαρα ἴο 
μάνα Ὀθεη οἡ ἰοννεῦ σγουπά [ΠΔη δαπηδγᾶ. 

16. ΤρδιαΡ. Ι[ [45 Ὀοθη δγριθὰ {παῖ 
{15 σάπηοΐῖ ροϑϑίὶΥ δὲ ἴῃς ΤΊρἢ 5 οὗἁἨ 850]0- 
τοη (1 Κ. ἵν. 24), ΙΓ ἢ ννᾶ5 οἡ ἴδε Ευ- 
ΡὨγαῖθϑ, ἀπά νι ῖσ ἢ 15 δἰπιοϑῖ σογίδι ΠΥ [ἢ6 
Οτεοῖκ ὙΠαρδαςιι5 (566 ποῖΐς δὰ ἴος.), ϑἷπος 
Μοηδῆοτη οου]ϊά ποῖ, 11 15 βαἱὰ, ἢανο οχίεπάρα 
ἣιϊι9 σοηαιιοσῖβ ἴο 8580 ρ»τοδῖ ἃ ἀϊβίδηςε. Α 
βοοοηά 7ἸΡ54ἢ δ45 (πογείοσγο Ὀδθη ἱπηαριπεά 
ἰπ τῆς πον δοιγβοοὰ οὗ Τιγχζδῆ, νν ΒΓ ἢ 
Μοηδῆοπι σπιοῖθ οἡ ἢ]5 σργοἢ ἴτοπὶ ΤΊΓΖαῦ 
ἴο ϑδαπιατία. Βυῖ δραϊηβὶ [Π15 νἱενν πηυδῖ Ὀ6 
οὐδ)]οςῖϊοά, βγεῖ, τῃ6 δὐϑβοὶιῖε ϑἰΐεποθ, ποῖ 
οηἷΐγ οὗ δοηρίυτο, δυῖ οὗἁὨ 411] Δηθαυμγ, ἢ 
τοϑρεςῖ ἴο ἃ βδοοοπά ΤΊρ 58}; δηὰ ϑεςοπάϊγυ, 
ἴπ6 πχοαπίης οὗ ἴῇ6 ποσὰ, ᾿ς ἢ 15. “ Ἰοτὰ,; 
ΟΥ “'ρᾶϑβαζο," ἃ πᾶπὶὸ ΟἿΪΥ δρρσγοργίδίς ἴο 
ΒΟΙ6 πλΓἢ υϑοάὰ ογοβϑιηρ ΡίΔοθ Οἡ ἃ στοδῖ 
τίνοσ, ὙΝΊ τοβροςῖ ἴο ἴῃ βυρροβοὰ ᾿ηδὈ ν 
οὗ Μοεπδῆομι ἴο ᾿ἰοδὰ δη ὄὀχροάϊοη ἴο ἰἢς 
ἘΛΙΡἢγαῖοθβ, νγα ΠΊΔΥ πρίς ἴῃ {πε ἤγϑι ρίδος [Πδῖ 
δι ς ἢ δὴ ἘΧροα ΟΠ ννᾶ8 ἃ πδίυγαὶ βθαιοὶ ἴο 
Ϊετοδοαπιβ οοσυραίίοη οὗ Ηδπιδίι (2 Κ. χὶν. 
28); δηὰ ἐυτίδοτ, ἴπαὶ ἴἃ νουϊὰ δᾶνε Ὀδεη 
Ετοδῖὶγ [δο  Πἰαϊεὰ Ὁγ (ἢ δ ννϑακηθβ5 οὗ Αβϑϑυγίδ 
αἱ (15 {ἰπι6, {παξ ορίγα δανίης [Δ ]1Θἢ ᾿ηῖο ἃ 
δίδίο οὗ ἀοθργοββίοη ἀδουἕ Β.0. 780 (' Απαϊεηΐξ 
Μομπαγο ίοβ, νοἹ]. 11, ρΡ. 385, 186). 

ον Τιγχαδ ϑειίηρ ἔογίι, {μδῖ ἰ5, ἔγοπι 
Τιγ:δ)ι---τηακίην (πδὶ βοοοηά οἼδρίϊδὶ, γαῖ Ποσ 

[ν. 13---:9. 

8Δἢ, ἀπά 1] τῃδῖ τύδγε τῇ ογοΐη, απ τῆς 
σοαϑῖβ {πογεοῦ ἔσοπι ΤΊγΖαῃ : θδοδιιβς 
ἴΠ6Υ οροηδὰ ποῖ ἰο λέγ, τῃογείογε ἢς 
βΒηιοῖα 2}; σημαὶ Αἱ τὴς. ννοπιδη τῃογοίη 
ταῦ ννθγα ψνττἢ ΤἢΠἃ ἢς σρρεά υρ. 

17 ἴπ τῆς πἴπα ἀπά τῆϊγείετἢ γεαγ 
οἔ Αζαγίδη Κίηρ οὔ υάδῃ δθερδη 
Μεπδῆεπὶ {πῸ βοὴ οὐ (ὑμάὶ ἴο γείσῃ 
ονθΥΓ ἰβγδεὶ, σϑπά γεϊρποά ἴθ γεᾶγβ ἴῃ 
ϑαπΊαΓΙ Δ. 

18 Απά ἢς ἀϊά ἐησὲ τυ !εᾷ τᾶς ἀνι] 
ἰη τῆς εἰρῆϊ οἵ τῆε ΠΟΚΡ : δε ἀσρατγιεά 
ποῖ 411] ἢ15 ἀλνβ ἔγοπιὶ τῆε 5η8 οὗ 
]εγοδοδπὶ τῆς 8οὴ οἔὗ Νεθαδαῖ, ψῇο 
πιδάς [5γδεὶ ἴο 5ἷῃ. 

19 “πά “ῬὈυ] τα Κίηρ οὐ Αβεογτία ἡ. 

18. “ μι »ιοπὴ}.] 1,1τ γα], “ ἃ πποηῖῃ οὐ ἔπη ϑαπιδγία, (ἢ βἰδγίίηρ ροϊηϊ ἔοσ ἢϊ5 οχρε- 
ἀϊκίοη. 

αἰ τδε «υονιζη.. «υἱὲ εὐ 4 ῥὲ γίρῥεά τῷ. 
Οη Ἃδς ργενδίοηςς οὐ διιςῃ δἵγοςίουβϑ στο!!! 8 
ἴῃ ἴῃς Οτθηῖαὶ ννιᾶγβ οἵ τῃϊ5 ρογίοά, 56ὲ ποῖς 
οὔ 2 Κ. νι]. 12. 

19. ῥιώ, δε Κὶπ οΥἡ 4“ γγνα ἢ ὍὌΠΙ5 15 
πε ἢγοϊ αἰϊδιίηςξ πιοπῖίοη πο ψνὸ βηά ἰη 
ϑογρίιγε οὗἨ ΑΘϑΥΤΙΔ ἃ5 Δῃ ἃρργοϑϑίνθ ῬΟΥΟΥ. 
Ετγοτῃ ἴῃ6 πδῖϊίνθ τηοηιυτηθηῖϊθ νὰ ἰεάσγῃ (ῃδῖ 
δῆς ἢδὰά Ὀόεη ποὺν ἔογ αὔουθς ἃ σθπίΙΥ 
Ῥυϑδίης ΠΟΥ ςοπηϊοκί5 δεγοηὰ {π6 Εἰὺιργαῖθβ, 
ΔΠ4 5δοοκίηρς ἴο γράποθ ὑπάοῦ ΟῚ ἀοπηίοῦ 
(ῃς επίῖγα ἵγαςῖ Ὀοΐνθεη {Πᾶΐῖ τῖνοῦ ἂπὰ 
Εσγρῖ. Οπὲ ργοδῖ πιοηδγοὴ ἢδὰ σοπαϊογεοὰ 
Νοιίμογῃ δγτία, δηά οσεθὰ Βα πιςοίδ ἴο ΡΩΥ͂ 
᾿ἰπὶ τγιδυῖο; δηοίπογ, ἢἰ5 θοὴ (84 ηβηθϑοῦ 
11.})ὺ, δὰ ἱηνδάοα ϑουϊπογη ϑγτία, γεαυςεὰ 
Ηδᾳπιαΐῃ, γτανδρεὰ ἴἢς του! ΟΥΎ οὗ 1)4πιᾶ9- 
ου5, δΔηὰ τεςεῖνοα {τδυΐο ἔγοπι ἰεδι ; 4 {πἰγὰ, 
(Π6 »τδηάβθοῃ οἵ (Πϊ5 ἰδεῖ, ῃδὰ τά κε ᾿ϑδπιδϑοιι5 
[1561 ἀπά οἰδιπηεά δυϊμοτιῖν, ποῖ ΟἾΪΚ ΟΥΟΥ 
Ρῃασηϊςοίδ δηὰ ϑαπιασία, θυ ονοῦ ΡΠ} 5114 δπὰ 
Ἑάοπι. [ἃ 15 ὄουεὴ ἀοιυδιμ! ν λεῖπε [σα 
δὰ ηοΐ δοκηον]εάρεα Αϑϑογγίδη 51:12 Εγδι ΠΥ, 
Δηα ςοπϑοηϊοα {παῖ ΠΟΙ πηοπᾶγοῇβ 5ῃοιυ]ὰ Γὸ- 
ςεἶνα {πε ῚΓ ἰηνεδίῖαγε ΠποῸπὶ ἴδ Βαηά8 οὗ (ἂς 
ΝΙπανις Κίπρ. (ὅδὅ6ε ποῖς οἢ 1 Κ. χίν. 5.) 
Βυῖ ΒιτΠποτῖο ποτα δά θδθη ἢοῸ ΒοβΕ 6 ἴηνᾶ- 
βίοη οὗ [ονν δῇ Οὐ 5γδεὶ ἴθ 5011 Ὁ δὴ Αϑϑυτίδῃ 
ΔΙΤΩΥ ; δηὰ 50 ἴδε 5δογεὰ ἢἰδίοτίδη, ἴο ννβουη 
νῈ ΤΊΔΥ ἀϑοσῖρε (6 πδίυγαὶ ἔδο!πρ οὗ ἃ Ρῶ- 
«ποῖ, δά «αἰϊοννο Ὠἰπιβοὶ  ἴο πιαιηϊδίη 5: ]}ὁηος 
ἢ τεϑρεςῖ ἴο τῆς ἌὉπογοδοῃπηθηῖβ οὗἁ [15 
μδίοα δηὰ ἐγεδάθαὰ βροννοσ. Αἵ επσίῃ, μον - 
ΟΥΟΓ, δἃῃ δοῖυδὶ ἰηναδίοη ἴοοκ ρΐδοε --- Ρὺ] 
“ἐς ᾿Απηὸ Δρδιηϑὲ ἴΠ6 ἰαπά "---αΑηὰ ἴἴ ννου]ὰ παν 
Ὀόοη ΠΟ ἰοπροῦ πΠοποβῖ ἴο πιδιηῖαϊπ κιἰθηςθ. 
Τῆς Αβϑυγίδηβ ἅγὸ {πογοΐοσο πον δῖ ἰαϑὶ ἴὉΓ- 
ΤΆΔΙΪγ ἱπιγοαιυςοά ἱπῖο πὸ βίου. Α 56Γ 65 
οὗ Δξεγοβϑ 08 ἰ5 γεἰδῖθα ἴῃ {115 δηὰ {πε ἴουι 

τ (σοι, 
26. 



{ Ἠεῦ. 
ἐαιετ" 20 
ορόσεξ 

2 σκιά. 

Υ. 20---2ς. 

ολπι6 ἀραϊπϑβὶ (ἢς ἰδηὰ : δῃηὰά Μεπδῆεπι 
σάνε Ρὰ] ἃ τῃουβαπα ταἰεηΐβ οὗ 5||ναϑγ, 
τηαῖ ἢ1]8 βαηὰ πλρῆς 6 νντἢ Πΐπὶ ἴο 
ςοηῆγηι [6 ΚΙηράοπι ἰῃ ἢΪ8 μαπά. 

20 Απὰ Μεμδπεπι ἴεχασιεά τῆς 
ΠΠΟΠΕΥ οὗ ἴβδγδεὶ, σῦεη οὔ 4]1 τῇδε 
ταῖσπτν πλοη οὗὨ ννθάίτῃ. οὗ δας πηδῇ 
ΔΕΑ͂Υ 5ῃεκεὶβ οὗ βιίνεγ, ἴο ρίνε ἴο ἴῃε 
Κίῃρ οὗ Αϑϑογγῦδ. ὅο τῆ Κιηρ οὗ 
Αϑϑγγία ἴυγηαὰ θάςΚ, ἀπά βιαγθά ποῖ 
τῆετα ἴῃ τῆε ἰδηὰ, 

21 4 Απά τῇς γεβϑὲ οὗ τῆς δεοῖβ οὗ 
Μεηδῆεια, πὰ 11 τῇας ἢς ἀϊά, ἀγέ 
ΤΕΥ ποῖ ψυητῖεη ἴῃ τῆς θοοκ οὗ τῆς 
σἤγοηῖςοἶθ8 οὗ τὰς Κιπρβ οἵ [β5γδεὶ καὶ 

ἸΟΙΠοννίηνσ Ἑδαρίογβ, οὐἰπι παῖς, οπ [6 οπς 
πιδηά, ἴῃ ἴῃς ἀεοϊγυςοη οὗ {86 πουγίποσγῃ Κιπρ- 
ἄοπι, οὐ ἴῃ6 οἴδοσ, ἴῃ [6 σοτηρ εἴς ἐδ! γα 
οὗ δοππαςβογιθβ δἰζεπιρὶ Ὁροὰ [υάἀπὰ δπὰ 
Ἐργρῖ. 
ἢ γτοβροςῖ ἴο ἴπε ῥγεβεηῖ Ἂχροάϊ πο, 

{πεγε ἄγὲ ςογίδιη εἰ θησυ 1.5. ὙΤῊΘ παπιὸ οἵ 
ῬΡὰ] ἀοὲβ ποῖ Ἄρροῶσ δπιοὴς ἴθ μιϑϑυσίδη 
ΤῊΟΠυΠΊΘΠΙ4] Κιίηρβ. [{ 15 ούθῇ δῦϑθηϊ ἔγοπ 
(Π 6 ςορίο5 οὔ ἴῃς Αϑϑυγίδη δποη, νῃϊοἢ Ῥγοσ 
688 ἴο κίνὸ ἴῃ6 δπίγο |1δὲ οὗ πιοηαγοῆς ἔγοπὶ 
δὺουϊ ΒΟ. φιο ἴο Β.Ο. ὅ7ο. Αϑϑγγίὰ Ῥσγορου, 
ΤΊΟΓΘΟΥΟΥ͂, ἀρρΟδΥΒ ἴο ἢαγα Ὀδ6Π ἴῃ ἃ 5ἰδῖε οὗ 
ἀεργοβϑίοη [ὉΓ ϑοὴβ ἔυγΥ υὙϑᾶγα δοίογε (ῃς 
δοςοϑϑίοῃ οὗ ΤΊ δῖ ΡΊ] βου, ̓ πῖο ννοἢ ρογοά 
[15 ὀχρεάϊπιοη τυδὶ 811. Αραϊη, ἴἴ ἰ5 ἴο ὃ6 
ποῖοὰ τῃδλὲ Βογοϑβυβ, νῆο πιοηςοηρά Ῥυϊ, ςα]]ο ἃ 
πὶ ἃ Οῤαίάζαπ, ἀπά ποῖ ἂπ Αβϑγτίδῃ, Κίηρ. 
(Ευξεῦ.) Ὕπεθε αἰσουπιοίδποοβ σοηάοτ αἴ 
ργοῦδοϊς {παΐῖ, ἀυτίηρ τὰς ἀσργοβϑίοη οὗ 1ῃ6 
ΝΙηονο Ππε, ἃ ϑεσοηα ΠΙΟΠΆΓΟΝΥ νγὰ5 δϑῖᾶ- 
ὈΠ5η6 ἃ ἀροη (π6 ΕἸΡ γαῖθϑ, νι ἢ οἰαἰπχοά 
ἴο ὃὈ6 ἴδε ἴγυς Αϑϑυτῖα, δηἃ ννᾶ5 γεσορῃ δε 85 
8.08 Ὁ. 16 πδίίοῃβ οὗ ϑγγία δπὰὶ Ῥ]Ἂϑίηο ; 
δηά [Παϊ Ρὰ] νν88 οὔθ οὗ [15 Κίηρβ. Ηἰδ5 ἰηνδ- 
δου νγὰ5 ὈγΟΘΔΌΪΥ ργονοκοὰ ΟΥ ΜειδΠοΙη 5 
ςοπαιαϑῖ οὗ Τβαρβδςιι5, νυ! ἢ ἢ6 ννου]ὰ Υἱὸν 
ἃ5 ἃ νδηΐοῃ Ἀϑρυθβϑϑίοη ὕροη [115 Το ΓΓ [ΟΥΥ. 

Μεπαρερι σας Ῥω α ἱῤοισαπά ἰαίεη, οὗ 
“ἰυεγ ὙΠ Ϊ5 βυπὶ ἰ5 πάουδίεα!Υ ἰάγυοῦ ἤδη 
νγὸ 5ῃου]ά πᾶνε Ὄχρεοϊοά, πλοῦ ὀβρθο αν ἰξ 
ψῈ Ποπίραγο ἰἴ ἢ πὸ {τθυΐς οὗ Ηολεκίδῃ 
δοοῇ δϊογνναγάξ-- 00 ἰ[Δ]οηΐβ οὗ νοῦ δηὰ 
30 .1Δ]εηῖβ οὗ ροϊά (2 Κ. χυ!. 14); Ὀυῖ ἴξ 15 
ποῖ δεγοηΐ 1ἴπ6 τοβουσγοοβ οὗ δυςῇ ἃ ϑίδίθ 85 
ΦΑΙΏΔΙΙΔ δ ἴῃ6 ρεγιοά. ὙἢῈ Αϑϑογγίδη Κίηζ 
ὙΠῸ ἴοοκ [ᾶπιδϑςιι5 ποῖ ἰοηρ Ὀεΐογο 1815 
(5ες ἴῃς ρῥγεςβάϊηρ ποῖθ) οχίογίεἀ ἤτοτη [15 
τροπάγον, δοοογάϊηρ ἴο ἢ18 οννὴ δοςσοιηΐ, 2100 
(Δοηΐβ οἵ 5:]ν6γ, πὰ 2ο [Δ]6ηί8 οὗ ξο]ά, 

ἐδα! δὶ» δαπά πιῖρδὲ δέ «υἱὲδ' ῥένι, δ᾽. Μοπδ- 
δεπι᾿5 σἹΕ ννᾶ5 ἰπτοηοα ἴο 5εγνα 4 ἀοιδ]6 ρυγ- 
Ῥοβε. [ἰ ννᾶβ8 ἴο ργοσιγο μἰπὶ ραγάοη ἔοσ 6 

Π. ΚΙΝΟ5. ΧΥν. 
22 Απά Μεπδῆβη εἷερῖ συ ἢ 18 

ἔτ Πεῖβ ; ἀπά Ῥεκδῃϊδῃ ἢϊ8 ϑοη γεϊρῃβά 
ἴῃ ἢ]5 5ῖ6δα. 

23  ἴη τῃς ΒΗΊεῆ γεᾶγ οὗ Αζασγίδῃ 
Κιίῃρ οὗ [άλῃ Ῥεκδηϊδῃ {πε 8οὴ οὗ 
Μεμᾶῆθπὶ Ὀερᾶπ ἴο τγεῖρῃ ονεῦ [βγδαὶ 
ἰη δαπιλτίδ, σπά γοϊσηδα ἴνγο γεᾶτῖϑ. 

24 Απὰά ἢε ἀϊά ἐλαὲ «υλίεἢ τυας εν] 
ἴῃ. [}6 εἰρῆς οἔ τες ΓΚ : πε ἀερατγίεά 
ποῖ ἔτοπι ἴῃ6 5ἰὴ8 οὗ ΪΠεγοδοαπὶ [δ 
8ο0η οὗ Νοδαῖ, γῆο πιαᾶὰς [βγδδὶ ἴο ἰη. 

25 Βυῖ Ρεκδὴῆ τε 8ὁοὴ οἵ Ἐδ- 
ἸΏΔ]Δἢ, ἃ σαρίδίη οὗ ἢΪ5. σοηβρίγεοά 
Δρδιηϑδῖ ἢἰπι, δηά ϑιηοῖε ἢϊηπλ ἱῃ 86- 
ΑΓΔ, ἰπ ἴῃς ρδΐίδος οὗ τῆς Κίῃρ 5 

Ραϑί, δηά αἷθο ἴο οὐίδίπ ἔοσ ἰπὶ (Π6 ροϑιίοη 
οὔ ἃ τεοοσηϊβοα Αβϑυγίδη ἔδιιάδίουΥ᾽υ. Ὅῆς ἰδ 
ΜΉ δὰ θουπα ϑαπιαγίᾳ ἴο Αβϑυσὶᾷ ἔγοπὶ 
ἴῃς Γείρῃ οὗὨἨ [ἐπ ἴο ἴπαϊ οὗ [εγοῦδοδπι 1., 
Πδλὰ οθαϑεά ἴο οχίϑὶ ἀυγπρ ἴΠ6 ρεγοὰ οὗ 
Αϑϑυτίδῃ ἀδργοβδίοη. Μοπδῆθπὶ πονν γεποννοά 
ἵξ, υπάογίλκίηρ ἴῃ6 ἀυῖιε5 οὗ ἃ {πδυΐδτν, 
ἃη οχρόοϊηρ [π6 βυρροτ δηΐ δϑϑισἴῖδποο 
ΜΠ ϊσἢ ἴῃς ρστεδῖ ραγατηουπί δίαϊε οὗ Αϑὶα ννὰβ8 
δοσυδβίομηεα ἴο ἰεηὰ ἴο ΠΟΥ ἀεροπάσης! 68 ἰῃ 
{ΠΕΡ δἔγυρν θ5 ἢ ΓΠΟΙ͂Γ ποῖ ρῃθοιτθ. Ηρδησθ 
[Π6 σεργοδοθο8 οὗ Ηοβοδ, ὑνῆο 8608 ἰπ τῇδ 
ϑυτη!βδίοη οὗὨ “ Ερἤγαδαι τη " δὴ υπέδι  ἢΓ] ΓΕ]1- 
ΔΠς6 Οὐ “Δη δίπι οὗ ἤοϑῇ," ὑπο ννᾶ5 αἴ ὁὔσθ 
ἔοο  5ἢ δηὰ υνἱοκθά. (δες Ηοϑβ. ν. 13; Υἱ1. τὰ; 
Υ}}}. 9.) 

20. επαρενι εχ αείεά {δέ »ιοηογ. ΤῊ Κίηρ8 
οὗ ἰϑγαεὶ πδὰ τὸ δυο σοδαῦ χόϑουσος ἰῃ 
αἰ βῆσυ 165 45 τ[μδὶ ροβϑοβδϑθὰ Υ ἴπ6 Κὶηρβ οὗ 
]υάδὰ ἴη ἴῃ Τεταρὶθ γδαϑιγυ. (866. Κ. χν. 
18; 2 Κ. χὶϊ. 18; χνυὶ. 8: ΧΥΙ, 15.}ὺ Ηρηςθσ, 
ἴῃ ἃ 5ίγαϊξ “Κὸ ἔα ργεβοηΐ, 1ἰξ τνᾶϑ Ὠοσ ϑϑΆΤΥ ἴο 
οχᾶςΐ ἃ ἔογσοθὰ Ἴσοπίσι δυζίοη ἔγοπῃ ἴῃ 6 Ῥθορίὶο. 
Μεηδῆεμπι 566ΠῚ8 ἴο πανὸ δησοανουγοά ἴὸ ἐἀ]- 
τηϊηἶδα [86 οὐἀΐυπὶ οὗὨ 50 ἢ ἃ Ῥγοςσοθάϊηρ ὉΥ͂ 
οοπῇηϊηρ ἢἰ5 ἰενῪ ἴο ἴῃς σοπιραγδίνοϊΥ σις ἢ, 

ἐαεῤ »ιαπ ἤν «ὀεζε.)Ὶ Α5 186 5ἴϊνοσ α]θηξ 
οσοηίδἰποιὶ 2ο0οο 5ἤεκεῖβ, ἴῃς ἰενν οὗ ΠΑ͂Υ 83Π6- 
Κεὶβ ἃ ποδὰ τηυβῖ ἰᾶνὲ οχίεπάοα ἰο όο,οοο 
ῬΕΓΒΟΊ8. 

4]. Τόδε γε οὗ ἐδε σε. οὗ Μεπαδορ ἢ ὍΠΘ 
Αβϑυγίδη ἱπϑοριοη5 δῆονν 18 Μοηδἤομῃ 
νγ 45 5:56 6 ΠΕ γοάυςσοά ἴο βυδ]εοσίίοη ὉΥ 
ΤΙΡ ΑΙ ῬΊΊΘσοσ, ψῆο τῆλ δὴ ὄχροάπίοη 
ἰηῖΐο ϑγγίδ ἴῃ {πὸ ΘΑΙΥ ραγὶ οὗ ἢἰ5 σεϊζῃ, δῇ 
ἐχρεαϊτίοη ποῖ ποιϊςεὰ ἴῃ δοετγίρῖαγο. 1 ἰρἰαῖἢ- 
ΡΊΟΒΟΓ ννὰβΒ Κίπρ οὗ Αβϑυγιαὰ. χοροῦ, δηὰ 
τεϊρησα δὲ Νιηθυθῇ, 

45. 4 εαρέαὶη οΥἹ δ5.7 Α τόσο “ οαρίδιη,; 
«ἃ Ῥοίβοῃ, {πογείογε, οὗὁἨἁ νΌγῪ πηοάογδῖο τδηκ, 
Τῆς ἰονν δίπ ἢ οὗἨ Ρεκδὴ 18 ργοθθ)γ ρἰαποοά 
ἂῖ ἴῃ [53414}}}8 ἕδνουσιίες εοπιρηδίοη οὗ Πἰπὶ 85 
“Ἐ πα 8} 5 δοῃ." (5. Υἱῖ. 4) 5,9; ΥἹῇ . 6.) 



11. ΚΙΝΟ5. ΧΝ. 

ἤιε, τυ Ατρὸρ δηά Απεῆ, δηά 
στῇ Ἀἴπὶ αν πιο οὗ τε (ΟΠ δάϊτα8 : 
δηὰ ἢς ΚΙΠ|εὰ Ὠϊπι, ἀπά τοίρηςα ἰπ Π8 
τοοη]. 

26 Απά τἢε τεϑὶ οὗ τἢε δοῖβ οὗ 
Ῥεκαμίδῃ, ἀπά ἃ}} τῆλε ῃς ἀἰά, θ6 ιοἱά, 
ἔθον ἂγε νγτεη ἴῃ τῆς ὈοΟΚ οὗ τῇῆε 
ςἢτοηίςο ας οὔ τῆς Κίηρϑβ οἵ [5γδεὶ. 

27 41π τῆς ἴννο ἀπά Αἰίετἢ γεαγ 
οἵ ΑζΖαγίδῃ Κίηρ οἵ Τυἀδῃ Ρείκδῃ τῇς 
8οη οὗ Κοπιδ! δῆ θέση ἴο τγεῖρῃ ονοῦ 

ἐπ ἐδὲ ραίαςε οΥ τε ἀίπφε βοισε ἘἈαΐδεγ, 
ΑὙΤῸ [89 ΤΟΣ οὗ ἴδε Κίηρ᾿β ραίᾶςε ἢ ΟΥ 
Ῥοβϑιὶγ, “ἰπ ἴῃς δάγενι οὗ τὰς Κιπγ᾿5 ραϊδςε." 
866 ποῖδ οη 1ἱ Κ. χυϊ. 18. 

αυἱδ “γχοὺ απά “γι ἢ ΙῈ ἰ5 ποῖ φυΐε 
οἷἶθασ ΒΟ ΕΥ Αὐσοῦ δηὰ Ασίεϊ τνεγὸ Ἰοιηΐ 
ςοπορίγαΐογβ ἢ Ροκδῆ, οὐ ἔπε πάς οὗ Ρεκδῃίδῃ 
ἰηνοϊνοά ἴῃ ἢΪ5 ἀεοδιγιςτίοη,. Ῥεγῆδρα 1 ἰ5 
Ὀθεδῖ ἴο δίκα [Π6 ΙΔ οΓ υἱενν. 

2 νιοη ὦ ἐδὸ Οἰϊραά.)}. Τῆς ΤΧΧ. 
ἘΓΔ ϑἰδίθ “ ΠΔῪ πιεη οὗ ἴπῸ 400," 45 1 ἴπεγὰ 

ἃ θεθῆ 84 τοϑοορσηϊδοά ὈΟΑῪ οὐ ἴγοορϑ 
(συάτὰϑβ  ςοπϑιδῦπα οὗ τπῃαΐ πυπθεγ. Ετοηλ 
{16 δος τῇαλϊ Ῥεκδὴ οπιρογεά ΟἸεδά 65 ἴο 
ΟΑΥΤῪ οὐἱ ἢ]5 ἀσδὶ."π5, ᾿ς πδ5 θθθη ςοη]εοϊυγοά 
παῖ π6 Ὠτη5:}} Ὀεϊοη το ἴο 186 Ὑγδη9- [οἵ σ 
ἀλδηὶς σορίοη. 

49. Τισία δ. Ῥησον, δἰπ Γ᾽ 4 γνα ἢ ΤῊ5.. 
15 ἴΠ6 ἢγοὶ πιοπίίοη παῖ ννὸ ἢᾶνθ ἰῃ ϑ.γρ- 
ἴυτο οὗ δὴ ᾿Αβϑγιίϊδῃ Κίπς ἀϊϑιη ΠΥ ἴο Ὀ6 
τοςορηῃϊδοα ἴῃ πὸ τηοπυτηοηῖ5 οὗ [ἢ σΟΙΠΙΓΥ. 
Ἡοβοδ 8 " Κίηρ [4γὸ δ " (ν. 1.1: Χ. 6) 154 ἀοι:δῖ- 
ἔα] ρεγϑοηδρο, ροσθαρβ [6 ργοάιϊςος οὗἉ ἃ πι15- 
τγαηϑβίλτοη : [Π158 5}. πηδὴ (Χ. 14) 15 ὈΓΟΒΔΟΙΥ͂ 
ΔΠΔΙπ ποσοῦ Ν᾿. Τρ δίἢ- ΡΠ] ΒΟ 5 δ σςεβϑοτ; 
Ῥα] (85 αἰγοδάυ οὐβογνο αι) ννᾶ5 ποῖ ἃ κΚὶπρ οὗ 
Αϑϑογυσγία Ρσγορεσ. “Γ1τἰλῖ }} ῬΉΟΒΟΓ τὰ υ5 5ἴληά 5 
ἃπιοὴρ ἴπ6 Αβϑγτίδη τηοηδλυοῖ5 οὗ δογρίαυνδ 
Ὑ ΠΟΥ δ} |53Π8Κ βἰδπάβ δπλοηρ τὸ Ερυρίλη 
ΟΠ68 --ἣς 15 ἰῇ ἰγβῖ νΒο ΠῚ Μν6 οΔη ἙΟΓΙΆΙΠΙΥ͂ 
ἰάςπτν ψ ἃ Κποννῃ πποηυτλοηῖαὶ ΚΙπρ. 
ΤἼς Αϑογγίδη ΔΠ01) ρῖνε8 115 1 16 ]αἴ- ρα] - Ζῖγα 
85 ΓΣεϊρηίην οσ] Β.Ο. 745 ἴο ΒΟ. 727: δηά 
[86 οἴδποῦ τιοηυπιεηΐβ 5ἤονν 115 δὲ τ}}5 ρογιοά 
δ οπογρεῖῖς ἂηά ρμονογίυ ρος οὗ {πὸ 
Πᾶτθ, γῆ Ὀυϊ 5 δηὰ γόρλ]γα ῃϑίδοθϑ, ἰον 68 
ΔΥΤΉΪΟ5, ἃπὰ Ὁ. ΟἹ 50 σοβϑίι! ννᾶγβ ἰῃ 
Αἰπχοδῖ ΟΥ̓ΟΥ αυδτῖεγσ. ὙΠῸ Κίπρ ἰῃ α4ιι655- 
ἴἴοπ ἀρρεαγβ ἴο 6 ἃ ὑϑΌγρου, ϑίποθ (ΠΟ ΓΑΤΥ 
ἴο ἴπ6 52] ῥγαςίίςθ} δ ΠόνοΥ ΠΟ ΓΊΟΠ5. 15 
ΑϊΠπ γ᾿ παπ6. Ηὸ Ἄοοηϊεπάβ ἢ ΝΜ γοάλοῃ- 
Βαϊλάδῃ ἱπη Βαῦυ]οπία, ἢ Ἀδχίη αἱ Πλαπιδ5- 
οὐ, ἢ Μοπδπεπὴ ἴῃ ϑαπιδγία, νυ 4 ΗΙγαπ 
αἱ Ὑγγο. Ηδ νγὰσβ δἰϑο δσαϊηϑί (ῆς Μεάεβ, 
4Π6 Ατπιοπίδησ, ἴπο πδίνοϑ οὐ Νοσίδογη Μοθο- 
Ῥοϊδπιϊα, απὰ ἴῃς Αγαῦβ ΨὴῸ Ὀογάθγ Ὁροη 

[ν. 26--- 29. 

15γδεὶ ἴῃ ϑαπιατίδ, σπά γεϊσηπδά ὈΘΠΙΥ͂ 
ΘΑ Γ8. 
28 Αμπά ἢε ἀϊά ἐῆσὲ τυλί εἶ τυας ενὶὶ] 

πη τῆς βρῆς οἵ τῆς ῸᾺΡ : με ἀεραγίφα 
ποῖ ἔγοηι ἴῃς 51π5 οὗ εγοδοδῦτ τῆς 80η 
οὗ Νεδαῖ, νγῆο πιδάς [53γδεὶ ἴο 5ϊη. 

290 ἴη τῃε ἀδγβ οὗ Ρεκδὴ Κίηρ οὗ 
ϑγδοὶ οἂπὶὲὸ ΤΙρίδιἢ-  ]Έβεῦ Κίηρ οὗ 
Αβδγγία, ἀπά ἴοὸκ ἴἰΐοῃ, δηὰ Αδεὶν 
θαι ἢ -πλδδοῃδῆ, ἀπά Ϊαποδῆ, δπὰ Κε- 
ἄδβη, δπά Ηδλζογ, δπὰ (ὐἰϊεδά, διά 

τὸ 

Εσνρί. ΗςὌ ἰ5 ον ἀθπΕν ἃ στεδῖ τηοπᾶγοϊ, οὔς 
ὙῆῸ Γαῖθεβ ᾽ϊ5 σΟΟΠΙΓΥ Οὔσε πιογὸ ἱπίο ἴῃς 
Ῥτουά ροϑίτοπ ἔσο νυ οὶ ἴ δα ἔΔ|1δη δδουῖ 
ἔοΟΥΥ οὐ ΠΗ͂Υ γεᾶγβ δεΐοσγε ἢ15 δοσεϑβϑίοῃ. Η!5 
πᾶῖηο, Βςἢ μδά Ὀδοη Ὀόγης ΟΥ̓ ἀποῖμογ οοη- 
αιογίης Αϑϑυγίδη τποπαγοῦ ἀρουΐ ἔοι σεῃ- 
ἔυΓ165 ΘΑΥ ΟΥ, ἰ5 σοπηροϑοα οὗ [πε αἰοπιθηῖβ 
{ἰσία!, “ δλάογδίίοῃ "ἢ ποτε! ΟΒμδὶά. 2 αἱ, 
((ἐρ {π|ι5σὲ π᾿, ραί, “5οῃ," δηὰά σίγα, ἃ 
ννογά οὗ υποογίδιη πηοδηΐηρ. [ἴ 15 ννε]] εχ" 
Ῥγεθδοά Υ ἴδε Ηοῦγεν ἕοσπη οἵ Κίηρβ, 
ΤΙρ δι Πτριοβεσ  δυΐ σουταρΕΥ ΒΥ (παῖ οὗ 
ΟΠ γοπίοϊοβ (1 Οἢγ. ν. ό, 26;  γ. ΧΧΥΙΙ, 20), 
ΤῊ ρα -ΡΙ]Π 656 Γ. 

Ποπ «πὰ «Αδεί-δε βοσιααεραρ ] Οπ ἴδε 
Ροϑβιζίοη οὗἁὨ {πε8ὲ ἰονηβ, 5866 ποῖ οἡ ἔ Κ. 
ΧΥ. 20. 

αμποαῤ ΤΙ β ΟἿ πιυδῖ ποῖ θὲ οοη- 
Τουπάο ἢ (ἢε απομδῇ (ΟΥ̓ ταΐπεγ [λπο- 
ςμ δ} οὗ [οϑὲι. χνΐ. 6, νυῃίς 18 ἴπ6ὸ τηοάθτγη 
γωνῶπ, τὸ ΟΥ̓ 12 τη 65 5.Ε.. οὗ Ν᾽] 5. [|δποδὰ 
ταυδῖ πᾶνὸ Ὀθθη ἰη [6 πεν θουΓΒοοά οὗ [)]οη, 
ΑΌΕ]- ει εμδδοβδῆ, δπά Κοαάοσϑῇ, νος τὸ 
41} ᾿ῖὶὴ Νογίδογη Οαδ ἶοθ, ἤρὰσ (ὃ6 βαῤγ-εί- 
Ηιώερ, οὐ ὅθ οἵ Μεγοπὶ. ἔσοπι (πε ρἷδος 
οοςυριοὰ ὈΥ ἴΠ6 πᾶπὶθ ἴῃ οἱἱγ [15ῖ, 1 ννου]ά 
βθοῖῃ ἴο δὲ πιοβκῖ ργοδαῦὶε {πὶ ἴῃς ἴοννῃ ἰδΥ 
δεΐιυφοη ΑΌΟ] τ [ἢ -ἰπιδδοῆδῃ ἂηὰ Κεάῤϑῃ. ἔχ- 
ἃς ἴῃ τη 15 ροϑιτίοη ἄγὸ [ἢς σεπιδίηθ οὗἁ “ δῃ 
Δησιοηΐ ἔογίγοβα οὗ ρτοαὶ οἰγοηρῖῃ," ἂδηὰ ἃ 
τποάογῃ ΥὙΠΠ|ασὸ οι] Πωπῖπ. ΓΓΒΟβα ᾿ἴ [5 
Ὀφοη ργοροβδοὰ ἴο ἰΙἀθπτν ἢ Βεῖ- ποῦ 
(Κοδίηϑοῃ, “1 ἀἴογ Ἀ δοαγο 65, Ρ. 271); δι 
{ΠῸῈΥ ἃγὸ δ ἰοδϑῖ 85 {κεν ἴο ὃς [Π6 ΓεπΊδί5 οὗ 
ΪΆποδῆ.. 

Κοώω απ Ηακπον. Οπ τῆς σἰτυδίΐοη οἵ 
{Πε8ς ρίδοθβ, 58ε66 ποῖεβ οπ [ωβἢ. χίχ. ζ6 δηά 
27. 

Οἰοα4.} ϑοῖὴςθ σογηπηθηίδίοτβ (45 Καὶ! πὰ 
ῬΤΠοπῖυ5) σοπϑίογ ὑπαὶ τὴ6 ψογὰὶ “ Οἰολὰ ἢ 
8 ἴο Ὀ6 δΕΙΟ ἴακοη ἱπ 115 νἱάοδί ϑθῆβε, 
845 ἴῃ παπὶὸ οὗ ἴ(ἢς νῃοὶο ὙΤγαπϑ- [ογάδηϊς 
ΤΟΥ ΠΌΤΥ, δίπος {ΠΟῪ τοραγὰ 1815 85 ἴΠ6 ἐχρεαϊς 
ὕοη ἴο νυν ἢ τοΐογοπος ἰ5 τηδὰδ ἰπ τ ΟἾγ, ν᾿ 
26. Οἰἴδοῦϑ, ἃ5 Οδϑοηΐι5, νόου ᾿ἰππιῖ τῆρ 
ἴοττη ἴπ [ἢ15 ρίδος ἴο ἃ 5π|8}} ἀϊξίγιςϊ οἵ Ρεγζϑ, 
᾿Ἰγίην ἴο ἴδε εδϑοὶ οὗ [1 Μεοπι. ΤΠ ἀϊς» 



γ. 3ο---30.] 

Ολ|1|6ς6., 411 τῆς Ιαηά οὗ Ναρβιδι!, δηά 
οαττιο ἃ τῃ6ηλ σαρῖνα ἴο Αϑϑ5γτίδ. 
0 Αμά Ηρβιηεα τπε 8οὴ οὗ ΕἸδῇ 

τηδς ἃ σοῃθρίγαοΥ ἀσαϊηδῖ ΡΈ καῇ τῆς 
80η οὗ Ἐεηχα]Δῃ, ἀηα 5ηγοῖς Πίπι, δηά 
5ἷενν Ὠ]η1, ἀπά γεϊρηθά ἴῃ ἢ 5 βτεδά, ἴῃ 
τῆς τυὐνοπτίθτῃ γεαγ οὐ Ϊοΐβατη τῇ6 
8βοη οὗ [72ΖΙΔἢ. 

321 Απὰ τῃ6 ταβὲ οὗ τῆς δοῖβ. οὗ 
Ῥεκαῆ, δηά 1} ταῦ ἢς ἀϊά, θεῇο]ά, 
ἴΠῸῪ ἄγε ψγγτίθη ἰπ τῆς ῬοΟΚ οὗ τἢς 
ςἤγοη!ςοἶεβ οὔ της Κίηρβ οὗ [5γδεὶ. 

12 Ἵ Ιη τῆε βεσοηὰ γεᾶγ οἔ βεκδὴ 
πε 8δοὴ οἵ Ἐοπιδλίϊδῃ Κίηρ οὗ ἰβγαεὶ 

“(κόρ δερᾶη “ [οἵἴδβδηὴχ τε βοὴ οὐ ἴὐζζΖίδι 
Κὶπρ οἵ [πάλῃ το τείρῃ. 

233 Εἶνε δηὰ ὈυνεΠΤΥ γϑαγβα οἱ ἀ νγᾶβ 

11. ΚΙΝΟΞ. ΧΚΥ. 

δε ψῆεη ἢα Ὀδρὰπ ἴο γεῖίρῃ, δηά ἢς 
γεϊρμεὰ βἰχίθθῃ γὙϑᾶγβ π΄ [δγιιϑα 61. 
Απὰ Π΄5 πιοῖῃεγ8 πδιης τᾶς αγυβῆδ, 
τῆς ἀδυρῆτϊεν οὗ Ζδάοκ. 

24 Αμπά Βε ἀϊά αὶ τυλίελ τας 
τῖρῃς [Π τῆς εἰρῆς οὗ τὴς ΓοκῸ : ἢς 
ἀϊά δεσογάϊηρ ἴο 411 τῆας ἢϊ5Β ἔβεπεῦ 
Ὀκείλη μδά ἄοπε. 

35 ΔΉΗονΡεῖς τῆς Πρ ρίδοαβ 
ΕΓῈ ποῖ ταπιονδά : ἴπε ρεορΐς βςδοτὶ- 
βοεά δπὰ Ὀυγπεά ἰποαπβα 5111} ἰπ τῆς 
Βίρῃ ρίαςεβ. Ηξ δ} τῆς Βίρμε 
ραῖα οὗ τῆε ἤουβε οὗ {πε ΓΟΚΌ. 

416 {Νον τδε τγεβῖ οἵ {πε δεῖς οὗ 
7οῖμαπι, ἀπά 41} τῆδις ἢ6 ἀϊά, σγε ἘΠ6Ὺ 
ποῖ ψητοη ἴῃ τῃ6 ὈοῸκΚ οὗ τῇς 
Γςῃγοπίοϊεβ οἔ ἐπε Κίηρβ οὗ [μάσλῃ ἡ 

{τὶ ννᾶς ἰη ἰδοῦ {π|6ὸ5 Κποννῃ 845 Οαυἰδλη δ; 
δηὰ ἰἴ 15 τοιλδγκάῦὶο παῖ τς ΓΧΧ. Πᾶνε ἰη 
[815 ροἷδος, ποῖ Οἰ]εδὰ (Γαλαάδ), δυῖ Οαίαδη 
(Γαλαάν). Ὑἢε πᾶσγοννοῦ δοςσορίδίι[οη 56 0ΠῚ8 
ἴο ὃὈ6 τοπάογοα πρσεσδασῪ ΟΥ̓ ἴΠ6 ςοπουάϊηρ 
αἶδιιϑο οὗ 6 ργοδοηΐ ἐπυπιεγαῖοη, ὁ 4}} (Π6 
ἰαπὰ οἵ Νδρῆϊδιι," νοι, ϑἰδηάίη 45 1 ἀοοϑ5 
τϊδουῖ ἃ σοππορσίινο, πιυϑῖ ΔΡΡΙΥ ἴο 411 τὰς 
Ρίδοςβ ρσγονιουϑὶν πιοητοηθα, ὍΠῖ5 υἱενν στον 
αυΐγοδ 5 ἴο ϑαρροβς ἴψῸ ἐχρεάοηβ οὔ ΤΊρ- 
ἰΔ| ἢ ΕΠ ΒΟΥ δραιηϑῖ Ῥοκδῃ, οὔθ, (μα πηοη- 
Ὀοηοὰ πογο, ἴῃ ψ δοἢ ΒῈ σἀγγϊοὰ ΝΑρ δι 
ἰπῖο σδρίνγ; δποῖπου, τπδλῖ τεσογαθα ἰη 
ΟὨγοπίοΐοσ, ἴῃ ἢ] ἢ 6 ταναχοὰ τῆ ὙἼὙ ταπ- 
Ἰογάδηϊς (οστιϊοσυ δπὰ ἀθρουῖοαά 15 ροριι8- 
τίοη, σοηϑίβιίηρ οὔ υθοηϊῖοβ, {πὸ Οδαϊῖοδ, 
δη δαὶ τὴς ττῖθο οὗ Μδποδβδεῖ. Ὅῆὸ ἵν ο 
οχροάμίοπϑ βδθοῖὴ ἴο 6 πιεπίοηοά, δηὰ ςοη- 
ἴγαϑϊοά τοροῖμογ, ΟΥ̓ [βαϊλῃ (ἰχ. 1). [|π 186 
ἤτοι τῆς Αβϑογυίδπβ “ΠΡ ΉΓΠΥ διῆιϊοῖοά ἴῃς ᾿ἰαπὰ 
οὗ Ζεθδυΐοη ἂπὰ τῆς ἰαπά οὗ Νδρῃιδὶ! :" ἰπ 
τῆς βϑοοπὰ {ΠῸν “τῆογο στίθνουϑὶν δηιςϊοά ἢ 
τι “Ττδηβ- [ογάδηϊς γορίοη, ΕῸΥ (πε ἀολ}}9 
οὔ το βοςοηά ννᾶτ, νυ Ὡς ἢ 15 ἀδϑοτιδοὰ δὲ βοπὴς 
Ἰεηῖη ἴῃ Ὧη ἰμδοσρίίοη οὗ 1 1. Δ ΠΡ Ί  ϑογ 5, 
566 ποῖὸ Οη 2 ΚΝ. ΧΥ]. 9. 

80. Ποιόκα, ἐῤε “οπ 4 ̓ Εἰαδὴ Οης οὗ 
Ῥεκαὶ 5 ἱποηάς, δεσογαϊπι ἴο [Ὀβερδυ5 (" Απΐ. 
]υἀ. ὄἰχ. 11, ὶ 1). 

ἐπ δε ἰφυσπεοῖ ὁ γραν οὗ Ψοίδαπι.) Αςςογά- 
ἷἰησ ἴο νεῖδὸ 31, ΒΟ 15 σοπαστηοὰ ΟΥ̓ 
1 (Ἶγ. χχν τ, ῥοῖῃ. πῇ Το σποα ΟἿΪΥ ϑἰχίθεῃ 
γελῖθ. ἰἴ 5 διιμροοῖοα {πῃ νυν]αῖ 5 ΠΟΙ 
οδιοὰ δῖ5 {ννορτιοῖ! ΥΟΑΓ νὰ σΈΔΙν (ἢς 
ἤουτῖη γοᾶγ οὗ ἢ 5 δοὸὴ Αδιαζ, πὰ {δῖ 11 15 
οι οὰ [οἴπαπιβ ννεπίςῖ γοαγ Ὀόσαυσο ΑΠΔΖ 
Βλὰ οοἱ ΠΠΠογῖο δοοη πισποποα. ({} 55} 6Γ, 
Κοε].) Βυῖ, εἴγαπαο δποιρῃ, [ἢ18 ἤγϑς γοᾶῦ 
οὗ Ηοβῆθα 15 αἷδο Ἵλ]] θά, ποῖ ἴπ6 ἐουσίι, Ὀαῖ 
(ε ἵν ῖλι οὗ ΑΠδὲ (2 Κ. χυὶ 1). Τδε 

ΠσΒγοποϊορίοδὶ σοπβυβίοη οὗὨ ἴῃς δἰ σίογΥ, 45 ἴξ 
βἰδηάϑ, 15 ΒΕ ΓΚιηρ. 

ὕκειαδ. 1.64. Ατατιδῆ. 866 νϑῦβεβ ἱτ-ά. 

81. 12ε γεϑὶ ο δε αεἰς οΓ Ῥελα δ. Οη ἴδΠοδς, 
866 ποῖξ Οἤ γΈΓβῈ 5 οἵ ἴδε πεχί ςπδρίοσ. 

82. Τῆς ντίϊοῦ ἤΕΓΕ Γαβιιπιοὸ5 ἴῃ6 ἢ͵5- 
ἴοτγ οὗ [υὐδὴ ἔγοπὶ ὑθῦβο 7, δηὰ ἔοϊϊονβ ἰΐ 
τῆγουρῇ ἴλ6 ἴννο σεῖρτιϑ οὗ ἰοΐπαιη δηὰ ΑΖ 
(εἢ. χν. 32:38; ΧΥΪ, 1-20}, Γεβυτιης δηὰ 
ςοπο]υάϊηνς [δα ὨἰδίοΟΥΥ οὗ [5γδεὶ ἴῃ ςἢ. χυὶ!. 

84. Ηε ά΄ αεζογάδϊησ 1ο αἱΐ ἐδαὶ δὶ: ζαδον 
ὕκειαδ ῥδαά ἀἄοπε ὅ8ὲ6 ῦονς, νεῦβα 3. ΤῊΘ 
διῖθμοῦ οὐὗὁἨ (ΟἸγοηϊοΐεβ δα 8, “ον οι Πα 
ὀπίογοα ποῖ ἱπῖο (ῃς τοπιρὶς οὗἩ ἴδε 1, ογὰ : 
.«. Ἀ6 ᾿πλϊαϊεὰ [58 ἰαῖποσ ἴῃ 4}} γσοϑρεςῖίβ, 
Θχοορίίηρ ἰπ ἢ8 ἱπιρίουβ υἰϑιιγραϊΐοη οὗ 
τῆς. ΡΓΙΟΘΕΌΥ διηςίοηβ. 8ε6 ἄδουύθβ, νέγϑθθ 5, 
ποίςο. 

86. Ηδ διώδ 1δὲ δίισδεγ φαϊε.}) Τοῖμαπι 
ἔοϊοννοὰ τς Ἔχδιηρίθ οἱ "5 ἐδ ΠΟΥ τη ΤᾺ ΠΑΓΥ, 
ὯΟ [655 ἴδῃ ἴῃ σοὶ ίοιιβ, πηδῖῖοσβ. Α5 {2 δῇ 
“ Βμ ἴον 5 ἴῃ [ΘΓ βα πὴ ἢ (2 ΟἿ τ. χχνὶ, 9), 
80 ἰοἴμαπι “ Ὀυ1 (6 Πρ καῖ οὔιπὸ Το ιηρΙο, 
δηὰ οὐ {πὸ νν8}} οὗ Ορἤμδὶ ἢς Ὀμ πιο ἢ ἢ 
(2 (ἢγ. χχνῖ. 3). ΤΉς “ΠΙΚΒΟΥ ὁ ΟΥ̓“ ΠΡΡΕΟΓΥ 
ξαῖς " οἵ {πε Τειλρὶο ἰ5 (που ρπῖ ἴο ἢᾶνὸ Ὀόεη 
παι τονναγά5 ἴτη6 ποτίῃ ; δηά 115 ἑουιοδίοη 
ΜΟι]ὰ δθοπὶ ἴο ἱπάϊοδίες ἔξασ οὗ δῃ δίϊδοϊκ 
ἔτοτι [δῖ αυδτγίοσ. : 

86. Τρε γε οΓ᾽ τδὲ αεὶς οὗ σοίδα» ἢ Α΄ 
ἔονν οὗ ἴδεθο ἅγὸ στισπίοπθα ἴῃ ΟΠ γοπίοΪε8 
(2 Οἢγσ. χχν) “Ης δι οεἰπος. ἴῃ τῃς 
τηουπίδίπ5 οὗ [άδἢ, Δηὰ ἰῃ ἴΠδ6 ἔογεβῖβ ἢδ 
Ὀ01} ολϑῖϊε5 ἀπά ἴοννεγβ᾿ (γεῦϑο 4): δεῖζο 
ἃσαῖῃ σοπίίιπυϊπρ ἴῃς ῬΟΪΊΟΥ οὗ ἢϊ5 ἤβίδοσ, 
ν ῆο δαὰ “Ὁ ἴοννοῦα ἰη ἴῆ6 ἀεσβογί, απὰ 
ἀϊσεεά ΤῊΔΠΥ νν6}15" (ἰδ. χχυΐ. 10). [|οἱδαπὶ 



1. ΚΙΝΟ5. ΧΥ. ΧΥΙ.. 

27 ἴῃ τῇοβε ἀλγ8 τὴ ΟΚΡῸ θδρδη ἴο 
βεηά δραΐίηδτ [υἀλἢ Ἀδζιῃ τῆς Κιηρ οὗ 
δγτγίδ, Ἀπ Ῥεκδὴ τῆς βοὴ οὐ Ἐβη)δίιδῃ. 

238 Αμά οϊῆδηι 5ἰερε νυ ἢ]8 

Ποῦ ριιξ ἄοννη 4 γε ε!]!οη οὗ ἴῃς Απηπιο- 
εἱῖε5, δηὰ ρυη5ηθιὶ ἃ ΌΥ (6 ἱπιροϑί[οη οὗ 
Δὴ ἱπογοαϑε {τθυῖς ἔοσγ ἴδ δορᾶς οἵ ἴῆγθα 
6415. (2 ΟἾἶγ. ΧΧΥΪ!. 5.) Ης δρρεῶτβ ἴο 
γ6 Ὀδόεη οηρασοὰ δἷ5ο ἰῇ νγὰγβ ΜΠ ΡΕΚΔΒ 

δηὰ ΚοζΖίη. (8εε ἴδ ποχῖ γεγϑο, ἀπά σοπΊραγε 
2 ΟἾγ. χχνὶ. 7, ΒοΓῈ 186 ΝΥΥΙΘΓ Θρθδκβ οὗ 
“ὁ 4}} ἢ15 ννδγ8.᾽) 

897. 1π ἰδοις ἀαγε.2 [ἴ ἀρρεαγβ ὃγ 1815 [δὲ 
(6 δἰ ϊΐαπος Ὀεϊννθθη Ῥεκδὴ δηὰ Ἀδθζίη ννᾶβ 
πιλάς ἴῃ ἴδε τοῖστι οὗ [οΐμαιη. [ἴ Πιαᾶ ἔοσ 
ἰϊ5 οὔ]δςοῖ ἴπ 41} ργοῦραῦ:  γ τς σοηϑο  ἀδίίοη 
οὗ ἃ Ῥοννὸγ ἴῃ ϑγγία νυ] σἢ της Ὀὸ βδἴτοην 
δπουρὶν ἴο γοϑιδὲ [6 ἔα ΓΊ ΠΟΥ ργόστοθθ οὗ [ῃς 
Αϑϑυσίδῃ ἃγῖῖ5. Ὑ86 σϑοοηΐ ἱηναβίοηβ οὗ Ριὶ]} 
δηὰ Τρ δι ἢ- ῬΊΊΈΒο δά οἰεςί δ}! Υ αἰαγυηθὰ 

[ν. 27---. 

ἔλιῆεῖβ, Δπὰ νγᾶθ δυγιεδ νυν ἢ 8 
ἔλιπε 'ἱπ τῆ οἷ οὐ [ανιὰ ἢΐβ 
[αῖμογ : δά ΑΠδΖ 18 8οῃ σγεϊρῃεά ἰῃ 
18 δῖελά. 

[η6 ἔννο πουζῃοση πηοπάγοῇ8, πὰ πδά ἱπάυςοα 
{πεπὶ ἴο ρΡιυῖ δϑιθ τῆς {γδάϊοηδὶ Ἰοδίοιβι68 
ὙΠΙΟἢ πδίυγα! νυ Κορὶ ἴΠθπὶ ἀραγί, πὰ ἴο πιακὸ 
ἃ ἰδεᾶρις οἤἴξδηϑδινο δηά ἀοίθηβινθ. [πο (ἢ 18 
Ιοάσιιθ {ΠῸΥ νοῦ δηχίοιϑ δὶ [υἀα Βμοιυ]ά 
Θηῖογ; θυῖ (Πογ ἀϊδίγι5ϊοα (ἢ Ποι:56 οὗ Ὠδνὶὰ, 
νν ἢ δὰ Ὀθοη 50 ἰοὴρ δοβίία Ὀοῖὴ ἴο 4- 
ΤΔ50 5 ἃπα ἴο δαπιαγία. ὙΠ ΠΟΥ͂ ΠΟΠΘΘΠΠΙΘΠΙΥ 
ἴοστιθὰ τὴς ἀδϑῖρπ οὗἁ ἰγδηϑίοστιησ [ἢ [ον 5ἢ 
σζοόννῃ ἴο ἃ σογίδίη Βρ Τ αῦοδὶ (15. νἱῖ. 6), 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ 4 [δνν15}} ποῦ ]θ, Ῥογῃδρϑ ἃ γεΐυεοο δὲ 
οπδ οὗ {πεῖὶγ σουγῖβ, ννποτη ΠΟΥ σου]ά {γυπῖ ἴο 
͵οίῃ ΠοΑΓΕΪΥ ἴῃ ΤΠΕΙΓ βδομοπηθ5. Ηοϑε 65 
ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ ὕσγοκο οὐ δοίοσγε τς ἀσφαῖῃ οὗ 
]Ἰοΐμαπι ; δυῖ ποίπιπρ οὗ ἱπιρογίΐδηςς ννᾶϑ8 
εἴὔεοϊοα ὑπῈ} [ἢς ἢγϑι γεδγ οὗἨ [15 ϑιισσοβϑου. 
(ϑεε ποῖς οῃ. 2 Κ. χυΐ. 5.) 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤῈ οἱ νεῖβα σ. 

“«Α 5ονοσαὶ ἢοι 56." 

Οεβθηΐυβ μῖνοβ ἴο ΦΒΠ ἴπε τηθδηΐϊηρ, οὗ “ἴο 
ὃ6 ΜΈΔΚ, ἔξε δ ς," δηά ἴο ΠῚ Π οὐ ΠῚ ἘΠ ἴπ6 
τηεδηΐηρ οὗὨ “ΘΑ ΚΏΘ655, ἰΠἥστηΥ, ἀδθαβο ᾿ς" 
Ὀυΐϊ ἴ 58 ἀεηϊεὰ ἐπαΐῖ ΤΠογα 5 ΔΩΥ στουπά ἔογ 

[Π656 πιϑδληΐϊησϑ, οἰἵπου ἴῃ ΗἩοῦτγον οὐ ἴῃ {Π6 
ςορῃαῖο Αταρὶς (Κοαὶ1). Ὑῆε τοοί ΘΠ 5θοτὴ 5 
ἴο πανγς ἴπ6 5διπεῖὸ πιοαηίηρ “ἷἴο 6 ἴπθο," 
ψΠοηςο ΠΡ ΘΠ, ΟΥ ΤΠ, “πεεάοπι," δηά 
ὉΠ, “ δες," 

ΓΗΑΡΤΈῈΚ ΧΥῚ. 
Ι “λατ᾿ς τοϊεξεῖ γέῖρνι, 5 «4ἦαε, απ:ταϊα ὃν 
Καὶ αὐ Δεζαλ, ἀϊγείλ Ζιρίαϊλ- έοεῦ 
ἀσαϊπρέ ἰλῶη. τὸ Δας, τεπαϊδηιρ α Φαϊίεγη ο7 
απ αὐϊαν ον αριασεμς ἰο ζγιζαλ, αϊνογίοίλ 
“4. ὀγασέμ αὐίαν ἰο ἀϊξ στη ἄσιοίίοη. 17 476 
ἡ έθῷ ἐἦε Ἰερεδίδ,. τὸ ἰερεξίαλ τμερρεάείβ 

ἔηι. 

᾿ ὰ τῆς βενεπίεεπτῃ γεῶγ οὗ Ρεκδῇ 
κε δπκὰν ἐ {Π6 5οη οὗ ἘΒοιηδλ᾽ιαῇ ὁ Δ ἢα2Ζ τῇδ 

ΟΗΑΡ. ΧΝ]. 23. “ῥα... 4ϊ4 πο ἐδαΐ 
αυδίωρ «αυα: γίσῥὲ ἐπ ἰδὲ σἰσδὶ οΥΓἱ ἐῤὲ 1ογά. 
ΑΠδ2᾽5 δροβίδου 966 πὴ5 ἴο βᾶνε Ἴσοτηπηθπορα 
ΜῈ τῆς νΕΓῪ ἤγϑῖ γὙ δῦ οὗὨ ἢ15 γεῖση. Ἡς ν᾽ᾶ5 
[η6 νψογϑῖ οὗ δ]} τῆς Κίηρβ οὔ [ἀαἢ. Ψνε 
πεεά ποῖ 5ιρροβο τῃδΐ 4}1 ἴῃ 6 Ἰἀοἰδίγοιι5 ργδο- 
Ὀς65 δηιπλογαϊοα ἰῃ ϑογθθ5. 2 ἀπαὰ 4 ργοοοάρα 
(πε ἰηναβϑίοη οὗ δὶ5 ἰουτογυ ὃν Ἐοζίη ἂπά 
Ῥεκδὴ (νοῦδο σὺ; δι [ἴ [5 ῥ᾽αϊη ἔγοπι 2 ΟἿ. 
ΧΧΝΠΪ. 5 (δι δοπὶὸ ΜΌΓΟ δηΐοιο. ἴο 1. 

80η οὗ ΪΤοῖπαπι Κίηῃρ οὗ Τυάλῃ Ὀερδῃ 
ἴο ΓΕΊΡΉ. 

2 ΓΜ ΕΠ γεᾶῖβ οἷά τὸὺσς ΑΠλΖ 
ψνῆδη ἢς Ὀερᾶπ ἴο γείρῃ, ἀπά τεϊρηβά 
βἰχίθεη γϑᾶγβ ἰῇ 6γιιβαΐθπι, ἀπά ἀϊά 
ποῖ ἐλαΐ τυλίοἦ τὐας τιρῆτ ἴῃ τῆς 5'σῆϊ 

- οὗἱἍ τὴς. ΠὸκῸ ἢἰ8 Οοά, [κε Πανὶ ἀ ἢ 8. 
ἔλτῃεγ. : 

2 Βυῖ ἢς νναἰκεά ἱπ τῆς ννὰγ οὗ 

8. Ηρ «υαἰξεά ἐπ ἐδ «ὐαὐ 9 1δε ξἰπρ: οὗ 
Πα} ΤΠ πιρδηΐης ἰ56 ποΐ {παῖ ἢδ 5βεῖ 
ἋΡ οαἶνεβ, ννῃϊο γε οἂπ βοάγοεῖν 5ιρροβ6 
πὶ ἴο δᾶνε ἄοηθ., δι, 45. τὸ ντίζοσ οὗ 
ΟἸγοηῖοΐθα ὀχρ δίηβ, "' ἢ6 τηδάδ πιοϊΐοη ᾿ττδ τὺ 5 
ἴογ Βαδίϊπι." Ηο ἱπριίδιθά, ᾿. ε., [6 ννοσϑὶ οὗ 
186 [5γδθ]1ξ6 Κίπρβ8--- Απδὸ ἀπά ΑΠδζίδῃ,-- -ὃν ἃ 
τοοϊηιγοάιςτοη οὗὨἨ (6 Β424] ννουβῆρ, νυ τοι 
ῃδὰ Ὀδοη τοοϊοά οὐ οὗ ἰ5γδὲὶ ΌΥ [Θδπ|, ἀπά 
οὗ Τυάδῃ ΌΥ [οποϊδάδ. 



γ. 4.--. 1. 

τΠε Κίηρβ οὗἉ Ιβγδεῖ, γεα, δπὰ πιδάς ἢ Ϊ8 
80η ἴο ρ438 [ἢγουρῇ τς ἤγα, Δοσογά!ῃρ; 
ἴο τῆς δροπιϊηδίίοηβ οὗ τῆς ἢοδῆαη. 
ἰνποηλ ἴπ6 ΠῸΚΡ ολϑὲ οὐ ἔγοια Ὀείογε 
τῆς ΠὨΠάγθη οἵ ἰϑγδεὶ. 

4 Αμπὰ ἢς 84οτῇβοςὰ ἀπά Ὀυγηὶ 
ἴποεπβα τῇ ἴῃς Πίρῇ ρίδςεβ, ἀπά οἡ τῆς 
1115, Δ Φ ὑπάθγ ὄνεσΥ ργθθῃ ἴγΓ66. 

φιυακεαισεπεονορ, 

απά νερά δἰ: “05 1ο ρα: ἐδγοκψὸ δὲ γε. 
ἴῃ Ομ γοηῖςο] 5. ψνὸ ἃσὲ το]ὰ [πδὶ πὸ “ δυγηῖ ἢΐ5 
εὐἠάγεμ (50Π5) ἴῃ ἴῃς γε" (2 (τ. χχυῆ!. 3}: 
διῖ 186 ρΡίαγαὶ ἔοσπι 15. βουμδρβ ΟΠΪΥ ἃ 5ογῖ οὗ 
ΡΙεοπαβπι. Το δεϊ ννῃ]οἢ 56 6Π15 ἴο Ὀς σογίδίη 

5, τιδλῖ ΑἢδΖ δάοριδοὰ ἴῃς Μοϊοςἢ ννοσβῃρ οὗ 
ἴιε Απιπιοηϊῖοβ δηά Μοδθὶζεβ, ἀπ βδσγι ποθ δἵ 
Ἰεδϑῖ οὔθ 5οῆ, ὑγοῦδοὶΥ ἷ8 ἢ γϑίθοσμ, δοσογαάϊηρς 
ἴο ἴῃ ποιτιὰ τὶϊθβ οὗ ἴποϑθ παῖϊοῃβ ἡ 
κης οὗ Μοδὺ δά οηςθ ἄοπο ἴδ ϑλπὶ6 ῃδη 
᾿ς ἰου πὰ ΠΙΠΊ56}} ἰὴ ἃ 5ογὸ δίσγαιῖ (2 Κ. ἢ]. 27). 
Ἀποῖδπεῦ δά ὀχργοβϑεα ἢ]5 νυν] ΠΡ 655 50 ἴο 
ἄρροδϑο ἢϊ5 ροὰ (Μ|ς. νἱ. γ). Ηἰτδογῖο, δρ- 
ῬΑΓΟΠΌΥ, ἴῃς [ἐνν δδὰ Ὀεθη φι 655 οὗ ἴῃ 6 
δὐϑοπιλϊπδίίοη. ὙΠΟΥῪ πδά θεδοη νγαγηεὰ δζαιηβῖ 
ἴ ΌΥ Μοβὲβ (ἴ,6ν. χυὶ!. δι; Πευΐῖ. ΧΥΊΗ. 
1ο); 1 (45 βοπιθ {πη Κ) ΠΟῪ δα ῥγδςοίϑεά ἰἴ 
ἴη ἴῃ νυ] άεγηεβα (ΕΖΟ6Κ. χχ. 26; Απὶ. ν. 26), 
(πε δ'η πιυδῖ πᾶν Ὀδθη σῶσε ἂπάὰ ὄὀχοὸρ- 
Ὀοηδὶ, ἔοσγ [ἃ 15. ὑπηοϊςοα ἰῃ ἴΠ6 ἀϊγεςΐῖ δ - 
Ταῦνο : ἴτοπι ἴπο ἀδῖς οὗὨ {πεὶγ δπίγδηςς Ἰἰηΐο 
ἴῃς Ῥτοπ)ιϑεά 1 πὰ ΤΕΥ πδὰ ψ ΒΟΙῪ ρῥυΐ ἱἴ 
ΔΙΥΑΥ. Νονν, ΒΟΜΕΥΕΣ, 85 {π6 {ἰπ6 οὗὨἁ ΠΊΟΓΟ 
Ξελγοβίηρ [18] ἀρργοδομθά, ἃ5 ἀδῆρετβ 810 Κ- 
οηρά, δπὰ ἴῃ6 πδ[ιοηδὶ οχιϑίθηςθ νγᾶ5 ϑθθὴ ἴο 
Ὀ6 1[Π ΡΟ, ἴῃς ἀνν ἢ} Γϊα βθθπ5 ἴο ἤδνε Ὄχοῦ- 
ςἰδεὰ ἃ αἰαὶ ἐδϑοϊπαϊίΐοη ὕροη ἴθο. ἴϊππο- 
Ὀςοὰ ἁπλοῦς ἴΠ6 ἠδίϊομδὶ 558 ὈΥ ἴῃ6 δαγ ον 
Ρτορμεῖβ, ἴἴ σοπλθβ ἴῃ [Ἐγεπιδῃ δὰ ἘΖΕΚΙοὶ 
ἴο ὃ6 οἠς οὔἴῃε οἤεηςεβ πιοβί ἔγεα ἘΠ ΕῪ ὑγοσ 
(εϑίοἀ ἀρδϊπϑῖ (εἴ. Υἱῖ, 21, 32; χΧίχ. 2-6; 
Χχχὶ. 1ς. ΕΖ6Κ, χυΐὶ. 20: Χχ, 26: Χχὶϊ!. 37, 
ζς.). Αποῖδογ Κιηρς Ὀεϑι 65 ΑμδΖ βδογῇςοϑβ 
τῆς Βείτεαρραγοπῖ ἴο ἴῃ ἴῇγοπο (1 Κ. χχί. 6). 
ΤΠ ρεορὶθ το] ον ἴῃ6 ϑχδτηρὶς ἢ ἴδια] 
ΘΆζΕΓΠΟ55, δἀηὰ (6 Ηἰηποὴ ν᾽] ιν} Π|8 
ψ ἢ της Ὀϊοοά οὗὨ πυτῆδη Υἱςῖπ]8. ὙΤὨς σγυοὶ] 
συϑίοτῃ 15 ργᾶς(ἰ9ϑοὰ ἴῃ δοῖμ Κιηράοπιβ. (2 Κὶ. 
ΧΥ, 17.) [ἴ Πᾶ58 Ὀδθὴ ϑιυρροσῖεά {πδΐ [86 
οδιυ86 οὗ [115 βδιιάάθῃ ἀρροάσγδηςθ, δηὰ ρτεδῖ 
Ῥγενδίεπος ἔγοπι ἴῃς {ἰπις οὗ ΑΖ ἴο ἴπ6 οἷοβα 
οὗ τῆς [εἐννῖϑἢ Κιηράοπι, ἰ5 ἴο Ὀ6 ἑουπά ἴῃ 
{πὸ ἰηβυεηςε οὗ ὅπ βας (Μονεῖβ, Κα), νι ἢ 
πονν ἤγϑὶ σᾶπὶς ἴο ὃς πιυςἢ {ε]ϊ ἴῃ Ρα]οβίϊηα. 
Βιῖ τότε ἰ5 πὸ ουάθηςς ἴπδί ἴπ6 Αϑϑυτγίδης 
ἢλά ΔΗΥ͂ δι ιςἢ ουβίοπι 85 (δ΄ ΠΟΙ Ἰη 4651] 0ῃ, 
ΟΥ ΔΠΥ͂ ὨυπΊδη 5ΔΟΓῆς 65 δἱ 4}. ὙΠΟΥ μαὰ πὸ 
φοὰ Μοϊοςξ, δ πουρῇ οὗὅὨ σουγϑα δἰπιοϑῖ ΔῃΥ 
ξοά ταϊχμῖ θεὰ ἴῃς Ὁ{]|6 οὗὨ ηείροδ, “ ἰκϊη ς᾽" 
Μοῖΐοςἢ ἴῃ δϑετρίυγε 15 αἰνγαγβ ςοπποςῖεά τυ ἢ 
Απιοη; δηὰ ἴδοσε 86εη9 ἴο 6 πο σεδὶ 
ξιτουπὰ ἴος ἀουδίίηνς δᾶ 1 ννγὰ5 ὅτοπι [85 

Υοι, 111, 

ΚΙΝΟΞΚ. ΧΥΙ. 

ς {Φ“ΤΠεη Ἐοζίη Κιίησ οὐ ϑυτία “ Ἱεαῖ. 7.1. 
Δηα Ῥεκδὴ 8οη οὐ Ἀδπια]λῃ Κίηρ οὗ 
ἴϑγαεὶ σδπηὲ Ὁρ ἴο Τεγυβαίεπιὶ ἴο νγαῦ Ὁ 
ἀπ τῆεν δεβίερεά ΑἢλΖ, δας ςουϊά 
ποῖ ονετγοοηα ἡιηη. 

6 Αε παῖ τε Ἐεζίη Κίπρ οὔ 
δυτία τοσονογοά ΕἸΔ τὸ δυτγία, δηά 
ἄγαν τῆς [ενν8 ἔτοπι ΕἸδιῃ : δηά τὴς 

υᾶτίεΓ---τοση Απιπηῆοη ἂἀπὰ Μοδῦ--- δὶ τΠ 6 
ἐπα Δ [5γδο ἴε5 οὗ ἴῃ ρεσοα ἴο νος ἢ τν 6 
ΔΥῸ πὸνν ςοπηὸ δάορίοἀ ἴΠδ6 ργδςίϊοθ οὗ “ σαυ» 
ἴῃσ {Πεγ σὨΠ] άγοη ἴο ρᾶ455 [που ρ ἢ πὸ γα." 

ἦρε ῥεαίδοη «υδονι ἐδε Ζογά εαπ οἕἱ.}] ΤῊς 
τῖϊο, νΠςΓἢ ἴῃ ἰδῖογ ΕἸ Π165 5οοτη5 ΡΘΟΏ ΑΓ ἴο [ἢ 6 
Μοδθιΐος απάὰ Απηπιοηϊΐζοβ, μδὰ δοΐοσγο ἴδ6 
ὀχοάυ5 Ὀδοη σοπηῆοη ἴο 4]}} ἴπ6 (δηλδπιῖθ 
{γι θ65. (δε θυ. χὶὶ. 21; Κ5. ονὶ. 47, 38.) 
11 Ργοῦδοὶ)Υ Ἔχ ϑῖθα ἴῃ ΡΠ ςῖδ, δίποθ να πᾶ 
ἴϊ ργδςῖ!5εά δ (δγίπαρο. (ἰ)οά. 5:15. χχ. 4; 
Αυμιυβη. “ Οἷν. Π 6ἱ,᾽ νἱῖ]. 19. 

4. ΗἨε «αὐγίβεε ἐπ δὲ ῥὶψϑ ρίαεε:.ἢ 
Οἷδογ Κίηρβ οὗ [υάδῃ Πδά δ] οννεὰ {Πεΐὶγ ρθορὶα 
ἴο 5δογίῆος δηὰ θυση ἱποδῆβο ἰπ ἴπ6 Πιρἢ 
Ρίδοςβ (1 Κ. "1. 2; χῖν, 23; ΧΥ 14:1 ΧΧΙΙ. 41; 
 Κο χι τ Χχιν. 4: Χν. 4, 35). ΑΠδΔ2 νᾶ5 ἴῃ 6 
βγβῖ, 50 2 45 ννὸ κηῆονν, ἴο σουπίοπδηςο [Π6 
Ργᾶςῖῖς ΟΥ̓ Π]5 ονν ΘΧΔΙΊΡΪο. 

δ. Τκη Ἀρπίπ.. ἀπά βεζαδ.. εανιϑ ω.} 
Ἀοζίη δηὰ Ῥεΐκδῃ, ψνῆο δὰ δἰγοδάυ θόρυη 
(Ποῖγ αἴΐδοκα ροὴ [υὐαα ἰπ ἰῃς τεῖρῃ οἵ 
7]οῖβαπι (2 Κ. χν. 37), τορδγάδά τῆς δοςθϑϑίοῃ 
οὗ ἃ θογ-Κίηρ, ΟὨΪΥ 5ἰχίοθη γεδῖβ οὗ ἅξθ, ἃ5 
Ῥεου τὶν ἐδνουγδῦϊε ἴο ἴπεὶΓ Ὀγο)εςῖβ, ἀπά 
Ῥγοςθεάοὰ νψπδπβουϊΐ 1ο55 οὗ {ἰπλὸ ἴο ΟΑΥΤΎ ἴΠετη 
ουῖἵ, ὙΠΟ ΘΑΥ ΘΓ 5 θη65 οὗ τὴς νᾶγ, οπιοὰ 
ὉΥ τὸ νυτιῖοσ οὗ Κίηρϑ, ἄγε χίνθη δῖ ϑοπὶδ 
ἰοησίῃ ἰῃ ΟἜΓΟΗΙςΟΪε5 (2 ΟἾΓ. ΧΧΥ. 5-1 4). 
ΤΠ Ἄοοηξραογαῖαβ, ἃ ἀρροθαῦβ, δοϊεα βοραγδῖεϊγ. 
Ἀοχίη ἴῃ ομα αυδτγίογ, Ρεϊχδἢ ἰπ ἃποῖπογ, ἴῃ - 
νδάθὰ [6 Κιημάοη. Α ρτοαῖΐ δαῖ[ἷϊς ννᾶβ8 
ἔουσῃῖ ἢ δας. [πὸ οῖἢ εηραρειηεηΐβ τῃ6 
Ϊενβ νέεγὸ ἀοξελίεα, δηὰ ἰοϑῖ ἠυπηεγουβ 
Ῥγίϑδοποσβ. [ἢ ἴῃς ὑδῖτ]6 νΒ ΡΕΚΔῊ (Πε 5141 
Ὠυτηδογοὰ (1 τὴς τεχὶ 6 σοττοςῖ) 12ο,οοο. 
Τἢὸ σουπίγγ ννᾶ5 ἤθη γαναρεὰ ὈΥ Ρεκδῇ, δηά 
τνοπίοη δηὰ ΓΒ] άγοη ἴο ἴῃ6 ΠῚ ΕΓ οὗ ζοο,οοο 
ὝΟΓΟ οδιτιοὰ ΟΥ̓ ὙΠ656, Βοννθύοῦ, νγοσο, Ὁ 
(πΠ6 δάνϊςε οὗ τῇς. ῥγορῆεῖ Οἀσοά, πτοι δι 
δίεξε ννᾶβ ἴῃοη ἰδιὰ ἴο [ογυαίοπι Ὁ (πε 4}1165 
ἴῃ σοτϊητήοη, 845 σγοϊαϊθὰ ἴῃ [ἴῃς ργθϑοηΐ ρᾶβϑᾶρε 
(ςουΡ. [5. νἱϊ. αὺ; Ὀυῖ 186 5ἴθρε ννᾶ5 υπϑιιὺ- 
᾿δβϑῆι, ἴἢ6 ἀείδηςεβ5 ταϊϑεὰ Ὁγ [}2ΖΖίδιι (2 
Οἢνγ. χχυὶ. 9) αηὰ [οἵδαπι (δ. ΧΧΥΙΣ. 3) Ῥγονίης 
ἴοο βίγοηρς ἴον ἴῃς δοβίθρογβ, ννῆο, Ῥγοῦδοὶῦ δὲ 
ἴδε οἷοβε οὗ ἴῃς τ] ΠΑΓΎ 5θάϑοιι, γεϊγοὰ, 

Θ. 42 δαὶ τἰριὸ Κρξὶπ.. γεοουεγεά Εἰαιδ 
2ο ϑ)γγία)] ΕἸΠΟΓ ἀυσηρς ἴῃ βδίερε, οὐ οπ 
Ὀγελκχίηρ ὑὉΡ ἔγοπι Ὀεΐογε ογυβδίεπι, Ἀσίῃ 

ο 



8.5 1. ΚΙΝΟΞ5. ΧΥΙ. 

ϑγτγίλπθ σάπια ἴο ΕΑ, ἂπὰ ἀννοῖὶς 
1ῃεγα ὑπῖο {Π|5 ἀΔΥ. 

7 ὅὃο ΑΠΔΖ ϑ8επηῖ πιδββϑεηροῖβ ἴο 
ΤΙ Δ -ΡΊ]εβεγ Κίπρ οὗ Αβϑυγιᾶ, 84 γ- 
ἵηρ, 1 ἀπὶ τὴν βεγνδηῖ δηά ΤΥ 90η: 
οοπια ὑρ, ΔΠἃ 5ξ8νε πιὸ οιξ οὔ τῆε μαηά 
οἵ τῆε Κίηρ οὗ ϑγτγία, ἀπά ουἕ οἵ με 
Πδπὰ οὔ τῆς Κίπρ οἵ ἰβγαδὶ, ννῃ]ςἢ τῖβα 
ὉΡ Δραϊηϑβῖ Π16. 

8 Απὰ ΑἢΔλΖ ἴοοκ τῆς ειἶνοῦ δηά 

[ν. 7--ἰο. 

ροϊᾷ παῖ ννδ8 ἐουπά ἰπ (πῸ μουβε οὗ 
τῆς ΠοΚΡ, ἀπά ἴπ τῆς τγεάϑυγεβ οὗ τῆς 
Κίπρ᾿5 πουβς, πὰ 8εηῖ ἐΐ 207, ἃ ργεβεηῖ 
το τῆς Κίηρ οὗ Αϑδυτίδ. 

9 Απά τῇς Κιηρ οὗ Αϑδγγία ἤδαγ- 
Κεπεὰ υπηῖο ἢϊπὶι: ἴογ τῆς Κίηρ οὗ 
Αββγυγδ ννεηῖ ΠΡ ἀρδίπϑὶ ᾿Απηαβοιυ5, Τ Ηεδ. 

Ω . Ὥαπνε- 

δηὰ ἴοοῖ [ἴ, ἀπά ἼΤαγηεά ἐδε Ῥεοβίε 07 κερὰ. 
τ σδρῖῖνε ἴο Κὶτ, ἀπά εενν ἈεςζΖίη. 

Ιο ΔΦΑπά Κίηρ ΑΠδΖ νεηΐ ἴο 

τηλάδ δὴ ὀχρεάϊπίοη ἴο {π6 Ἐ δά 8564 σοδϑῖ, ἀπά 
ἀτινίης ἴῃς [ἐν ουῖ οὗ ΕἸδίῃ, Ὀδοδπιθ πιᾶϑῖοετ 
οὗὨ 1Π6 οἰἴγ, νης δὰ Ὀεϊοηρεά ἴο [πἀ58 
δίπος ἰἴ5 οσσυραῖίοη Ὁγ ἴἰ2χίδι, ἀδουΐ 5ενθητΥ 
γοᾶῦβ ὑῬγονίουϑὶυ (2 Κ. χίν. 22). ΤΠ]5 οοη- 
Πυοβῖ ςαπηοῖ ΡΓΟΡΟΤΥ θὲ ἰεττηεὰ ἃ “σεσούοτγ ἢ 
οὗ ΕἸδῖῃ ἴο ϑγγία, βίηςς ἴπῸ ϑυγίδηβ ἢδά ΠϑΥΘΓ 
Ὀεΐογε ρεπείγαϊθα 80 ἔαγ βοι[ἢ, Αε πιχιιδῖ 
οἰ μοῦ ἰγδηϑιδῖς “Ἀοζίη χαίϊποα ἘΠ4Ὶ ἴογ 
ϑυτίδ,᾽ οὐ δΙἴοσ [δε γοδάϊηρ δηὰ γεπάθγ “ Ε ολίη 
τεοονεσγεὰ (οσ γεϑίογο) Ε]δῖ} ἴο Ἑάοπι." 
Καῖ] πιδϊηἰδὶης τπδῖ ἴῃς νου δέν ῥίό “ ἀοε5 ποῖ 
ὨΘΟΘΒΘΑΤΙΥ ἱπΊΡΙΥ ἃ Ὀγενίοιιβ ροβϑοββίοη," δηὰ 
Ργοΐευβ ἴῆ6 ἰΌστΊΕΥ τοπάογίησ. Βιυΐ πιοβῖ 
τηοάεγῃϑ (ΜΊςΠ86115, Πδῖης, Οεάάςε5, ΤΠεηϊ 5) 
Ῥγείεγ ἴΠε ἰαίϊοτ. - 

δε δγγίαπε εαγις ἰο Εἰαιρ ἘἈεδά, “ὙΠΟ 
Ἑὰοπιὶῖοθθ ἀπὲ ἴο ΕἸΔη." Ηδτα 41] ἄστοα 
{παῖ (Ὡς σοπηπιοη ἴοχῖ πλιιδὲ ὃ δἰϊεγοὰ δης ἴῃς 
Ταλγρὶπαὶ οπιοπάδιϊοη (.αο»ιένι ἴου “4γορεὶ»1) 
δάορίοἀ. (Οπ ἴδε τεϑεπιθίαπες οὔ Ασᾶπὶ 
δηὰ Εάοπι ἴῃ ἴῃς οτρίπδὶ, 58ὲ6 ποῖθ οἡ ἱ Κὶ. 
ΧΙ. 25.) 

η. δὸ “ῥα “πὶ »οιοπσογ, ἰ0ὸ Τισίαϊ - 
2:“ἐγ.} ΑΒΔ Πδὰ ἰοβῖ {πε ἤοννεσ οὗ ΠΪ5 ἴγοορϑ 
1η ἴδ ἔννο θαϊι]65 οἡ νυ ίςἢ ἢὸ δὰ νοπίυγοά : 
ἢ6 ννᾶς ᾿ῃγοαϊοποα οἡ δἱΪ οἰθ5, οὐ ἴῃ6 πογίῃ 
ὉΥ ἴδε ἵνο σοηπέραἀογαῖεβ, πῆ πλσῃϊ ὃς 
οχροοϊθα ϑῃογΥ ἴο γοηονν {Πποὶγ δἴίδεϊς ; οἡ 
[6 ϑουϊῃσοαδὶ ὉΥ Βάοπι (2 ΟἾγ. χχνῇ!. 17), 
ν Πς ἢ, δανίησ τοσονοσγοὰ 115 ἔγοοάοπι, νν8 
ΔΏΧίοΟΙι5 ἴο τῆλε γΟργΙ54]5 Οἡ 118 ΟΡ ΓΕΒΘΟΥ 
οπ ἴπς βουτῃ-ννεβὲ ΟΥ̓ τῆ ΡΠ ΠΙσῃπε5 (10. νεῦθα 
18), νο ψ γα Ὀεηΐ ΟἹ τονοηρσίηρ ἴδε ἀἸβαϑῖογϑ 
βυβεγοὰ αἱ τῆς μαηάβ οὗ [{22|4ἢὴ (2 (Ἶγ. 
χχνὶ. 6). Το ἴποϑε οὀχίογηδλὶ ἀδῆροῦθ ννὰ8 
δορά τπ6 5[}}} ρσγοαΐοσ. ρεγ!} οὗ αἰξαβεςσξίίοη 
αἵ βοηθ. Α ἴδγρο ρϑ1 ἴῃ [υ0Δῃ ννᾶ5 “ΘΑ 
οὔτις Βουβςε οἵ Ὠανίά ([5. γἱ!. 1.3), δηὰ τεδαγ 
ἴο ᾿οίη ἴπ6 σοηῃΐοάογδου (Ὁ. νἱ1]. 6, 12), ἀπά ἴο 
δεοςορῖ ἕοσ Κίηρ “16 5οὴ οὗ Ταῦθδὶ." ΑδἤδΖ 
58 ΠΟ ΠΟρο οὗἉ 54 61γΥ̓ υ1η]685 ἢς σου] οδίδίη ἃ 

᾿ ΡούΤΟΓΙΙ ῥγοϊεσίοσ; δηά, Εργρὲ Ὀεὶπρ Ρὰγ- 
Ὀσυ]ΑτΙΥ ψνοαῖκ αἱ {Π15 ἔϊπιθ, πὸ ρῥτοϊθεϊογ 
οβοτγοά ἢ π|56}} ἐχοορὶ ἴῃς Κίηρ οὗ ΑΞ5ϑ5γτίδ. 

8. “δας ἰοοξ ἐῤδε εἶνε ἀπά ροϊά, δε 
ΑΒΖ ἱπιιταϊοὰ ἴῃ [818 6 Ἔχδιηρὶς οἵ ργενίοι5 
Κίηχϑ, ἃ5 οὗ Αδβὰ (1 Κ. χν. 18) δπᾶὰ Ϊοδϑὴ 
(2 Κ. χίὶ!, 18). Ῥοϊιτῖςαὶ πος ϑ5}Υ ννᾶ8 αἰνναυ8 
με] 4 ἴο ᾿υβ.}7 τς ἀενοίίοη οὗ ἴῃς τεπιρὶς 

ἰγράϑυσγε ἴο 56ου γ Ρυγροϑοβ. (δες θεΐονν, 
Ἑἢ. χυὶ!. τς, 16.) 

9. Τὸε ἀϊης ὁΓἡ “:πγγα ῥεαγλεπεδ ππὶϑ 
δ'η. ΤΙς ΙΔ ἢ σΡ 65 γ ἔεὶς πονν ἱπιροτγίδηϊ ἴἴ 
γνν8 ἴο ἴδε δἀνδηΐαρε οἵ ἀ:βϑεπϑ: Οἢ 5. ΔΠΊΟΙΡ 
(06 {|δε8 ΟΥ̓ ΠΟΙ ἢδ ννᾶ8 δηχίουβ ἴο 
οχίθηα ἢ5 ϑύζαυ. Ὑἢς Τσοτῃρίοῖθ δυδ)]υραίίοη 
οὔ ϑαπιδγία απ [λᾶτλδϑςιι8 νου δὲ ρτεδΥ 
ἔλοεϊταϊοὰ Ὀγ ἴῃς δυρροτῖ οὗ [ἀᾶ. Αδβϑυτσγίδ, 
ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, Μγ»8ἃ8 ΠΟΥ ἴδε "πρὶ ΠΟΙ ἸΝΑΥ τονναγας 
Εργρί. Τὸ υδπιϊδδοίοη οὗ [πάδἢ, ΜΠΙΟᾺ 
ΑἾδΖ φῥγοῆεγεά, ννου!ά Ὀε οὗ ἴῃς υἱπγοϑβῖ 1Π}» 
Ροτΐίδηος ἰη οοηηροίίοη νἹ ἢ ΔΠΥ ῥγο]εςῖ5 ἴπδῖ 
τηῖρῃϊ θὲ επίοτίδιποα οὗ Εργρίίδη σοπαιο5ί8. 

δὲ δἰπς ὁ 4““γγία αὐεηὶ με αραὶπ 1)4- 
"στε... Ναῖυτγα!γ, Ὦ διλδϑουβ ννᾶ8 ἴδε ἤγϑβὶ 
οδ͵]εεϊ οὗ αἰΐϊαςκ. [τ ννὲὰ8 {πε Πεδὰ οὗ τῆς 
ςοηπέδαογδου, δπα τ ἸΔΥ πεαγοδῖ ἴο δῆ ΔΙΤΩ͂ 
ἀοβοοπάϊης ὑροη 1 ονγοῦ ϑυγία, ἃ5 4}} Αϑδιδιϊς 
ἌΤΤΩΪ65. τηιϊιϑὲ ἀσϑοςηά, ἔγοπι ἴῃς πογίῃ. [{ 
ἈΡΡΕΔΙ͂Β ἔγοπη 8ἃη ἰῃβογιρίίοη οὗ Τιςδί ἢ" 
ΡΙΙ βου 5, ἰλδῖ Ἀθη πιεῖ ᾿ἰπὶ ἴῃ τῆς βεϊά, 
νγ8 ἀοξεαϊοα, δηὰ 8141. ἀλη αἴΐζδεοκ ὑροη 
Ῥεκδὴ ἐο]ϊονεὰ. Νοὶν ρῥγοῦδοιυ ἃ ννᾶϑ 
1ῃδῖ τὴς ὀπίϊγο Τύυδηβ- [ογάδηϊς τγορίοα νγ88 
οὐδγτυῃ, δπὰ ἴπ6 Ἐδιιθοηι 65, [πὸ Οδά!ἴο8, αηά 
186 δα μῖσιθο οὗ Μαπαδββθῆ, σαγτιεα ἱπῖο σδρ- 
Εν (1 Οἢγ. ν. 26. Μερί44ο 4δπὰ ογ 
ΔΡΡΘΩΓ αἰϑοὸ ἴο ᾶνα ὅδε οςοσιρ!οά, πὰ 186 
Ατὺβ οὔ ἴπ6 βδουῖῃ οἰιδϑιίϑβεά. ΤΊρ δἰ ΠΡΡΊΟΒΟΓ 
{ποπ τοϊυγποα ἴο ᾿λαπίδϑοι8, ΠΕΓῈ ἃ 5δοηὴ οὗ 
Ἀεχίη παά δϑϑιιπηοά ἴῃ 6 στον, δεβιορεά δηά 
ἴοοκ ἴπ6 ΟΥ̓, ἀπά ριυιπίβμεά ΒΕ 6)ὶπ᾿5 ϑδοὴ ν 
ἀοαῖῃ. (' Αποίεης Μοπάγοια8,᾽ νοὶ]. 11. ΡΡ. 398, 

399.) 
Κι» Κιγ 18 πιεποποα ΕΥ̓͂ Απιοβ (ἶχ. 

") ἃ5 ἴῃς σοιηίγΥ ἔγοπη νυν ῖςἢ ἴῃς ϑγτίπβ 
ΟΥ̓ ΕἾΠΑ σᾶτης. [{ἰ ἰ5 Ἰοϊποά ΕΥ̓͂ [53αϊδῃ (χχίιΐ. 
6) νυ Εἰαπὶ οὐ ΕἸγπιαῖὶβ. [15 ροϑβίἰίοπ σἂῃ 
ΟΠΪΥ δε σοπ)εοϊαγεά. Ρεγθδρβ ἴπῈ ννογά 8 ἃ 
νδυιαληῖ ἴογ Χμ ον Κι", ἀποῖδοῦ ἔοστῃ οὗ Κ δ 
(ςοπῖραγο ἴῃς Κισσία οὗ Ηετοἀοϊυ5), ἀπά ἀδ- 
Βίζηδλῖοβ ἃ τορίου δαϊοϊηίηρ ΕἸΥπδΙ8, ἴῃ [86 
οχίγοπῃς βου 1 -ολβίογῃ [ἰπ|115 οὗὁἨ Αβϑυτίδ. ὙΤδ6 
Αϑϑυτίδῃϑ Ἴοπϑίδηγ ἰγαπδροτίθά Ἴαριϊνεδ 
ΔΟΓΟΘ8 ἴπ6 ψνβο]ς Ὀγοδάτῃ οΥ͂ πεῖγ επιρίτα. 
(ϑ8εε “Αποείεπε Μοηδσοῆίοσ, νοὶ. ἰϊ. ἢ. 421.) 
ΤΠ ἀοροτιαϊίοη οὗ ἴῃς [λαπιάδοεπς ϑυγίω ἢ 
δὰ θη ργορμεβιοά ΟΥ̓ Απιοβ (ἰ. 5). 

10. “δας «ὐεπὲ 1τΊο Ὠῳπασε. Βείογς 
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Τλαπιᾶθουβ ἴο πιεεῖ Τρ δι -ρί]οστ.͵ 12. Απά ἢς δυτηῖ Πΐβ δγυηΐ οἴετίηρ 
Κιίηρ οὗ Αϑϑυγίδ, ἀπά 88ννγ Δη αἰϊασ τῆλϊ δηά ἢΪ5 πιβαῖ οβογίησ, ἀπά ρουγεά ἢ 15 
τοῖς αἵ Ἰ)ατιᾶβοιβ: δηά Κίηρ Αμὰζ ἀγίηκ οβετγίηρ, ἀπ ἃ ϑργίη Κὶς τῆς δ]οοά ἽΠΩΣ 

7 δ . 

οὗ Γἢϊ5 ρϑᾶςε οἤεγιῃρβ, ἄροη τῆς δἰζαγ. κα δεηῖ ἴο {7γ||4}} τῆς ρῥγίεϑὲ τῆς [βῃϊοη οὗ 
Ι4 Αμὰ δ Ὀτγουρσῇῆς αἷδο τῆς Ὀγαβθη νετε ἀΐς τῆς αἰτᾶγ, ἀπά τῆς ρδίζεγη οὗ 1ἴ, δοσογά- 

ἴηρ; ἴο ἃ1}1 τῆς νγογκηγδηβῃ!ρ τπεγοοῖ. 
11 Απά ἴὕπ|]|4ἢ} τῆς ρηεβϑὲ δὰ} λη 

Αἰίδγ δοςογάϊηρ ἴο 4]1} τπδὲ Κίπρ ΑἢαΖ 
Πιαἀ 5εηῖ ἔτοπι [)απιάβοιβ: 80 [{τ|}4ἢ 
τῆς ρηοβῖ πηδλάθ 2: λραίπϑὶ Κίπρ Δ ἢδΖ 
᾿ᾶπιε ἔίγτοτη [διηδβοι. 

12 Απὰ ψῇεπ τὰς Κίηρ᾽ νγὰ5 σοπΊα 
ἔτοπι [αιηδβουβ, τῆς Κίηρ αν τῆς 
Αἰταγ: δηὰ τῃε Κίπρ Ἀρργοδομεά ἴο 
ἴῃς αἰτᾶγ, ἀπά οβξεγεά ἐπετγεοη. 

αυϊπίην ϑγτία ΤΊΣ Δι ἢ ΡΊ 5 Υ ἀρροδγϑ ὈΥ ὁΠ6 
οὗ ἢβ ᾿πϑογιρίίοπβ ἴο πᾶνε ἢεϊὰ ἃ Ἴςουτί δἱ 
Τατλᾶδουβ, ἴο νυ ιο ἢ ̓τ 18 ργοῦδοὶς (Παὶ ἴῃς 
τυ Αγ Κίηρθ οὗ {86 περ θουγῃοοά ννοτα 
δυπηπιοηποα ἴο ΡΑΥῪ {πεῖν ὑγδιυ 658 δηὰ ἀο ἢοπιᾶρς 
ἔογ {πεῖς Κιηράοτηβ. Αὐλοπρ ἴῃς {γ|Ὀιι68 
Ὀτοιρῆϊ ἴο δἰπὶ δὲ [ἢϊ58 πιὸ, ἰδοβο οὗ [πἀ8:8, 
Ἑάοπι, Ατηπιοη, Μοδῦ, Οζα, Αϑοδίοη, Τ γτζα, 
δηὰ Αγνυδά (Ασὐδάυ8) ἅσγὲ τηϑηςοησά, 

σηδ ““4ὖ απ αἰΐαν δαὶ «υα: αἱ δανιαπε. 
Ἀδῖδον, “ 189 αἰϊαγ. [11 [48 δῆ βΟΠΟΓΑΙΙΥ͂ 
διιρροβοά {ῃδῖ [18 αἰϊδύ ννγὰ8 ϑγτγίδη, δπά ἰῃαϊ 
115 ἱπηδίίοη ΌΥ ΑΠ42 ννᾶ8 Ἴοηπεςίοα ψ ἢ 
ἴθαῖ ννοσβῃϊρ οὗ ϑγγίδη ἀειἰεβ Ὑῃῖς ἢ [ῃε 
ττὶτεῦ ὍΓ ΟΠ γοηὶο]65 δϑοσῖθεβ ἴο πὶ (2 ΟἿΓ 
ΧΧΥΛΙ. 21). Βυϊ 1 5ε6πὶ5 πιογα ᾿Κεὶγ ἰμδῖ [Π6 
Αἰίδτ νγὰβ8 γϑΠ  Αβϑυτίδη, δηὰ ννᾶ8 σοπηδοίεα 
αν ἢ τηδῖ τεσορη το οὗ ἴπΠ6 Αβϑγτίδη ἐς 1165 
τῆς τῆς Νίπενε πποπαυοἢβ ἌΡΡΘΑΓ ἴο δῶν 
τοσυϊτεά οὗ 41} [6 πδί!οπβ νγῆοπὶ ἐμ εΥ τεςεϊνθα 
ἱπῖο {ποτ ἐτηρῖγο. Τῆς Αϑϑγγίδη Κιηρβ ἴοοῖκ 
Αἰίλγβ ἢ ΤΠοπὰ οὐ {πε ῖΓ ἘΧΡΕΟΙ ΟΠ, 85 18 
ενιάοηὶ ἔτοπὶ 8οπ)ς οὗ ἴδε βουϊρίυτεβ. (866 
“ΒΙΌ]ΙοαΙ ᾿ς ὈοΠδΑτΥ, νοὶ. 11. Ρ. 54.) [ἴἴ τυδδ 
{δεῖ γ Ἐ ρβτότος ἴο 8εῖ ὕρ, ὙΒΟΓανοΓ [ΠΟΥ 6χ- 
(πάρα {πεοῖγ ϑναΥ, “" 4]ἴδτβ: ἴο ἴδε Οτοδί 
ΟοάΞ. (“ Απείεηξ Μοπδγοδιεβ,, το]. 11. Ὁ. 
511.) δϑοπηοίπιοβ ΠΟΥ Ὁ} ἰοπρ]ε8, ἀπά Ἰεοῆ 
ΡΓΙοϑῖβ ἴὸ σΔΓΙῪ οἡ ἴπ6 ψν ουϑὮ ; ὑυΐῖ ἴῃ σεπθ- 
ΤᾺΙ ΠΟΥ τνετο σοηΐεηϊ ΜῈ βοπλθ Όγπιδὶ δ0- 
Κηονϊεοάρτηοηϊς οὗ ἴπ6 ρῥγοβιάϊηρ ἀοιτῖε5 οἵ 
ἀψύνα 12 (5ιιςἢ 85 ἴῃ ογεσίοη οἵ αἰ Αἰῖατ δῆἔεσ 
86 ΑΞϑοΥτὶ τέεστη 1ἴη [6 ΠΔΌΟΙΔΙ σδηςίι 
σνου]ὰ ἰαὶς ἐπεη) οὐ ἴδε ρατί οὗ ἴῃς πυδτῶ 
ὩΔΟΠΞ. ᾿ 

“δὲ 7:δίοη Γ᾽ δὲ αἰϊαγ.] ΑΑϑϑγτίδῃ 4115 
ἍΕΙΕ ποὶ ΨΕΙΥ εἰδθοτγαῖθ, υῖϊ {ΠΕΥ ννεῦο 
ΥΟΥΥ αἰ ἴοτεηΐ ἔτομλ “" οὔφ8. ΤΕΥ Μετὰ 
ΟΟΙΙ ΑΓΑΓ ΨΕΙΥ 5πιδὶϊ, ἀπ 8οδγο ον δυο [0 Γ 
““«ῇοῖς Ὀυτηῖ -οἰοτηρ8." Οπς ἴγρὲ ννᾶβ8 
ϑαυδγο, δδουϊ ΠΑ] τὴς δεῖς οἵ ἃ πιδη, δπά 
ογηδιηοηϊοά τουπὰ [Π6 ἴορ ψἱ} ἃ 8ογῖ οἵ 
Ὀαϊ ες. Αποΐδβεσ δδὰ ἃ ἰγίδηρυΐασ Ὀᾶ56 

αἰταγ, ψνῃιοἢ τὐας δείοτγε τῆς Ι͂ΔΟΚΡ, 
ἔγοτῃ τῆε ἐογείγοηϊ οὗ τῆς Βοιιδε, ἔγομη 
δεῖννεεη τῆε δἰταγ δπά τῆς ἤοιβςε οὗ 
τε ΙΒ, πὰ ρυῖ ἰξ οπ ἴῃς ποῃ 
δἰἀς οὗ τῆς δἰταγ. 

Ις Απά Κίηρ ΑΠδΖ ςο:ῃιπιδληάεά 
ὕχ μὰ τῆς. ρῥγίεβο, βάγιαρ, ὕὕροι τῆς 
στελῖ αἰταγ θυγη ἴῃς πχογηΐησ δυγηῖ 
οΟἸδετίηρ, πὰ τῃ6 Ἔνεηίπρ πηεδῖ οἤξεγ- 
ἴῃ σ, Δη4 τὴς Κιπρ᾽β διιγηῖ βδογῆςε, δπά 

πὰ ἃ εἰγουϊασ ἴορ σοπβίϑιηρ οὗ ἃ 5'πρὶο ἢπὲ 
βδῖοῃμθ. Α {ῃϊγὰ ννᾶϑ ἃ 5οτγί οὗ ρογίδθϊο βἰδηά, 
πάττονν, δηὰ δρουΐ τὴ ΠοΙρῆϊ οὗα πιᾶη. Ὑ18 
Ϊλδὲ 15 16 ϑδογῖ υυῆϊς ἢ (Π6 Κιίπχ5 ἴοοκ ψ ἢ ᾿ 
{πότ ἴῃ {πο ΙΓ ἐχρεοαϊιοπθ. [1 5 γοργοβϑοηϊοά 
ἴῃ 8δ4Π εηρτανίημν, ἀρονα γοϊοσγγεὰ τὸ (' ΒΙδ]. 
Ὀιςῖ., νοὶ. 11. Ρ. 54). Ὅς οἴδοῦ ἴγρὲβ ἅσὸ 
Γοργεβοηϊαά ἴῃ ἴΠ6 βάπηθ ννοσγκ, νοὶ. ἱ. ἢ. 55. 

12. Τῥε ἀίηφ . .. οὔετεά ἐδέγεοη) Οο» 
Ῥᾶσγε ἂῦονυς,  Κ. 1}. 4, ΒΘΓΟ 566 ποῖδ ; υἱῇϊ. 
5, 62, 61: «πη ὑεῖονν, νοΓϑθὲ 15. 

13. Ηρ δυγπέ δὶ, δωγπὶ- οὔογίὶπσ] Ἠ!8 
“ «υῥοΐς Ὀυτηῖ - Οἥοτιης ἢ (τὴν ὁλοκαύτωσιν 
αὐτοῦ, 1,ΧΧ.)}ἡ. ὙΠῸ ΔΓ οὗ ΔΠΑ2, 1ἴ ρΡρθδγβ, 
τνᾶϑ τηδῖς οἡ ἃ 80.216 8: ΠΠΛῚ ΠΕ ἰαγε ἕοσ (}18 
δύγροβο. 

14. ΤΡε ὀγασεη αἰίανγ.Ἶ 1.6. τὴ ἀἰἴασ πιδὰδ 
ὉΥ ϑοϊοπιοῃ, νυν ϊς ἢ ννα5 20 οι ὲῖ5 ἰπ Ἰοηρίῃ, 
20 ἴῃ Ὀγοδαάϊῃ, ἀπά τὸ ἰῃ πεῖρῃῖ. (δες  (ἢγ. 
ἵν. 1.) 

αὐδίεδ «αυὐαΦ ὀξίογε 1δὲ 1ογ71 Ἡϊποτίο 
(86 Ὀγάϑεη αἷΐϊδγ παά, 1ξ βοοῖιβ, οἼςυρίεά 
ἃ Ροϑβιίοη αϊγεςῖ Υ ἴῃ ἔγοηϊ οἵ ἴἢπ τεπιρὶς 
Ῥογοῖ, Ὡς 1 ΘΧδοῖΪγ δαυλ)]οά ἴῃ (ἢ. 
Νον Αμδὲ σοηονθὰ ἴπὸ Ὀγάϑοη δα ἔγοπι 
1815 ρἷδος, ἀπά ρανθ ἴῃς δΒοπουγαῦϊο ροϑβίτοη 
ἴο δ5 πενν δἰΐασ, γῆς ἢ πα ἀοῤδίρποα ἴο βιροσ- 
βεάς ἴῃς οἱ ἴον 411 ογάϊηασγΥ ρυγροϑθβ. (8566 
ΜΕΙΒΟ 15.)})ὺ Νοῖ νεητυτγίηρ, ποννονοσ, ἴο ἀ15- 
οσαγὰ δοϊοπιοη 5 δἰΐαγ αἰϊορεῖδμογ, ἢ6 γοηονοὰ 
1 ἴο ἴῃς που 5ιάε οὗ {πῸ σουτί, ρῥἰδεὶπρ ἰΐ 
θείνερη ἢ]5 ἢὸνν 4112 δηά ἴῃς πογίῃ ννυ8]}. 

,3ὄονη δείαυεεη 1δὲ αἰαγἢ ὑταῃ, δανὶπς 
τεςείνεά πὸ οπῖῆς!α] ἀϊγεςσοπβ, παὰ ρμἰδοθὰ 
1η6 πονν αἰΐαγ ἰπ ἔγοπὶ οὗ {πῸ οἱά, Ὀεΐνψοοη 
1ἴ δηὰ τῆ6 Θαβίεγῃ ραΐο οἵ τῆ σουσί. ΑἢδᾶΖ 
ΠΟΠΒΘΠ]ΙΘΠΕΓΥ͂ οἡ ἢ]5 ἀγτίναὶ ἰουηά ἴἢ6 Ὀγάϑεθη 
Αἰῖαγ “Ὀεΐννεοη ἴἢ6 (πον) αἰΐϊασ δῃηὰ (δς 
Βοιυδε οὗ ἰῃς 1 οτὰ." : 

156. Βυγη, Ὃ᾽. 1ἴἴ 15. ονυϊάεπι ἔγοπι ἴμ6 
Ο2 



1. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΥΙ!.. 

ἢ5 πιεδλῖ οβεγηρ, ἢ τῆς Ὀυτγηῖ 
οἴεγίηρ οὗἉ 81]1] τῆς ρεορὶς οὗ τῆς Ἰδπά, 
Δηὰ {πεὶγ πηεαῖ οὔἤεγίπρ, ἂπά τῇεὶγ 
ἀτίπκ οἤεγίηρβ,; ἀπά βργιηκὶς ὑρὸη ἢ 
411 τῆς ὃ] οὗ τῆε. θυγηῖ οβετγίηρ, 
δηά 1} τῆς δίοοά οὗ τῇς ϑδςγιῆςε: 
δηά (Πε Ὀγάβεῃ δἰταγ 5ῃ4]] δε ἔογ πὶς ἴο 
Θη4υϊγα ὁγ. 

Ι6 ἼΤυ8 ἀϊά ἴὕπ|4ἢ (πε ρηαβῖ, 
δοςογαΐηρ, ἴο 41} τῃδλί Κίηρ ΑΒΔΖ ςοπι- 
πιληάςά. 

17  Απά Κίηρ ΑΠᾶΖ εὐυξ οἵ τῆς 

ἸΠ]υηςτΙοη8 ἤογα ροίνεπ (παῖ ἴἢ6 πὸνν Δ᾽ ᾺΓ 
ν 8 ἴο ϑβϑιυρεγβοάθ (ῃ6 οἱὰ οπὲ ἴῃ 4}] γὸ- 
δρεςῖβ, 41} ἴῃ. οἤεγίη)β νυν] ςἢ τ6 Μοβαῖς 
ἰανν ῥγοβοσδοαά δεης οἴεγο ὕὑροη ἴἴ. (8566 
Ἐχ. χχίχ, 38-42; Νιχη, ΧΧΥΡῚ. 3-3}1; ΧΧΙΧ, 

2539.) 

δε ὄγασεπ αἰέαν “ρα δὲ ΚΓ πιὸ 1ο πφυΐγε 
ἐν 80 [Ὧγοῆϊ ἂπὰ δεῦ. δοβτηιάϊ; δυῖ {Πα 
Ὀυΐκ οὗ πιοάθγη Ἴοπιπιεηϊδῖογβ ( Μ|Ίς 86] 15, 
Ὡς ΜΝνεῖϊο, Πδῖμο, (σεβοηϊυ5, Κι 611) {γδηβϑίδῖθ 
---.ἰΑᾺ5 ἔογ ἰδθ Ὀγδϑοη διῖασ, ἴἴ ν 1} ὈῈ ἔογ. 
ΤῊΘ ἴο ἰπ4υ γε (ΟΥ̓ σοηβ! 6) ννβδῖ 1 5211] ἀο 
ΜΠ} 1. 

16. Τρι: ἀϊά γα, ὦ. πῃ 8686 οἵη- 
Ῥμαϊϊς ψογάβ τἢ6 νυυῖοῦ σοπάστηπβ ἴ[ἢς οὔδ6- 
ηυϊοιιδη655 οὗ [{σ]4ἢ, ὑνῆοβε σοηάαςξ ννα5 ἴῃς 
ΤΟΓΟ ἱποχουβαῦϊε δῆογ ἴῃς ποῦ] Ὄχδηρὶθ οὗ 
Τοβίϑίδησα ἴο ΨΓΟΉΡΙΥ Ὄχογοιϑοὰ δυῖῃοτιν 
ΜΒΙΓἢ παά δεεη δεῖ διπὶ Ὁ 5 ργθάξοζββδογ, 
Αζαγίδῃ (2 ΟἿ γ. χχυϊ. 17-20).. 

17. “ρας εἰ οὗ δε δογάεγι οὗ 1δε δα“: 
Τῆς “0.565 ψΟΓῈ πὸ 5ἰδπάβ οὗ τῆς ἴθη 
Ὀγάϑοη ἰανογβα, ν]οἢ Ηἰγαπὶ ἴἢ6 5 πιδάθ 
ἴογ δοϊοπηοη, δῃηὰ νος δϑοϊοιοπ ρἰδοθά 
ουϊϑιάε {π6 τεπρὶθ, ἄνες οὐ εἰἴ 6 Γ 5ἰάθ οἵ 186 
δηἴγδηςα. (θεὲ ἂῦουβ, 1 Κὶ. νἱϊ. 39.) Τῆς 
“ Βογάθγβ" οὗἩ [πε 4863 ψεγο ογπδπιθηῖδὶ 
ΡΆΠ615, ου ἢ] ἢ ννόσο ςαγυοὰ ἤρυτοβ οὗἉ ᾿Ιοἢ8, 
οχεη, ἀπά Ἄσδβογυδὶπὶ (Ὁ. γεῦβο 29). ὙΤἢὲ ἀ6- 
τδοδίηρ οὗἩ ἴμε86 “ Ὀογάεγβ " ἔγοτῃ (ἢε 5ἰδηάϑ, 
[η6 τακίηρ ἄοννη οὗ ἴπὸ ἴδνεσβ, δηὰ {86 τὸ- 
τιονδὶ οὗ ἴπὸ Ὀγᾶβθη 568 ἔγοπι οὔ 1ῃ6 δᾶςκΚβ οὗἁ 
{6 οχεϑῃ, ὑεγΘ ΡΓΟΌΔΟΪ ποῖ ποῦ νδηΐοῃ 
ἃς(5 οὗ τυ Π]δϊοη, θυ βῖερ5 ἴῃ ἴπ6 σοηνογϑίοη 
οἵ 1|16586 βαςσσεά οδ]εςϊβ ἴο οἴδοσ 1368, 45 ἴο 
16 ογπδηηγοπίδιοη οὗ ἃ ραΐδος οἵ οὗ δὴ ἰἀο] 
τορὶς (Κ οὶ). Νεῖμεσ ἴῃς θά5ε5, Ποὺ ἴΠ6 
ΟΧΘΙ͂Ι, ΠΟΥ 1ῃ6 5684 ΜΟΤΟ ἀσβῖγου ε(ἰ---ΠῈ } τὸς 
τηδιηθὰ δὲ [εγιβαίθπι 1}}} 118 ἢπαὶ σαρίιγε (16 Γ. 
11}. 17, 20). ῬτΓΟΌΔΟΙΥ ΠΟΥ ψγοτε τοδίογοά ἴο 
1πεὶγ οὐ βίη] ι1865 ὉΥ Ηοζεκιδὴ (2 (ἣνγ. χχίχ. 
19). 

δὲ “4---ἐδε οχεπ] Οὐοἴήρατε 1 Κ. νί! 
231-26. 

[ ν. τ6---1ο. 

δογάετβ οὗ τῆε δά45365, ἀπά γεπχονοά (ἢς 
δνεῖ ἔἴτοηι οἵ τῃοπὶ; δηά ἴοοκ ἀοννῃ 
τῆς 568 ἔγτοπὶ οΟΥΈ τῆ6. Ὀγάβθῃ οχϑὴ [δῖ 
τὐεγό ὑπάεγ 1ἴ, ἀπά ρυῖζ ἴτ Ὡροη ἃ ρᾶνε- 
τηεηῖ οὗ βἴοῃδϑ. 

18 Απά {πε ςονετῖ ἔογ τῆς βδασθατῇ 
ταῦ ΤΠ γ πδὰ δὺς τη τε Ποῖα, ἀπά 
τῆς Κιπρ᾿β Ἔηῖγυ ντδουῖ, τυγηεά ἢε 
ἔτοσῃ ἴῃς ποιιβε οὗ τῆς ΓΟᾺΡ ίοσγ ἴδε 
Κίηρ οὗ Αϑϑυτγίδ. 

1ῖ9  Νον ἴδε τεϑὲ οὗ τῆς δοίβ οὗ 
Αμᾶὰζ ψῆϊςἢβ!. με ἀϊά, γε {ΠΕΥ ποῖ 

υ} ἐδ ἰβοπ ἃ βαυενιεπΐ Οὗ “ἰομε:.}1 ἘΠῚΠΟΓ 
ΟΠ ἃ Ῥαγοιηθηΐ τπηδάθ ΟΧΡΥΈ5ΒΙΥ ἴὸ τεςεῖνα [ἢ6 
808, ΟΥ Οἢ [6 ἢἤοοτ οὗ ἴῃς οςοιιγῖ--- ΡΓΟΌΔΟΪΥ͂ 
186 ἴΟΥΠΊΟΥ -- ἰοῦ [Π6 βἴοπεϑβ οὗ [ἢ σςουγῖ 866 πὶ 
ἴο ἢανα Ὀδεῃ σονογοα ἢ ἃ ρἰδηκίης, οὗἁ σειίδγ. 
(ϑεε τ Κ'. νἱ. 36; νυἱῖ. 1.2.) 

18. ΤΡε εουεγέ ζογ ἐδ ταὐδαίδ δαὶ “δε 
ῥαά δμ! Α τποριοὰ 5εαὶ ἔογ ἴῃς Κιηρ 
Δηἃ ἢ 8 ἾΥ ὙΒοὴ [ΠΕῪ αἰϊεπαεα Ρυ]1ς 
ὍΟΥΘΏΪΡ ΟἹ ἴῃς δδῦθαϊῃ 5 ργοῦδοὶυΥ ἰη- 
ἰεηαςά. 

ἐπ ἐδ ῥοισο ΒΥ “δὲ Ἀουβο" ννὲ τηιβῖ 
υπάετγβίδπά “ἴῃς τεπιρὶς. Τῆς “ςονοτῖ "ἢ 
βίοοά πο ἀοιιδί ἴῃ ἴπ6 ἰπῆοῦ οουτί οὗ [Π6 
τεπΡ]ς. 

ἐδ ξἰπρ᾽. ἐπί γ7 «υἱέδομ!. “ΤῊΪΒ νγου]ὰ 566 πὶ 
ἴο ἢᾶνα Ὀδοη ἃ ρῥγίναϊε ραϑδᾶρὸ ΟΥ̓ ψν ΠΙΓἢ {πε 
Κίης σσγοβϑοά ἴῃς οἰμογ ςουγῖ ἴο πε οδϑὶ ραῖς 
οὗ [ῃ6 'ππὸῖ σουσγῖ ΠΏ δα νἱϑιτοἀ ἴΠε τεπιρί6. 
(ϑεε ΕΖεκ, χὶνὶ. ᾿, 2.) 

ἑωγποάδ ῥὲ ὕσο»ι 1δὲ δοιμδ οΓ δε ]ογά ΤὉῬΓ 
ἐδε ἀἰπς οΥΓἹ “-γν2α ὙΠ 18. ραβϑαρθ 18. νΈΓΥ͂ 
οὔδεοισο. Εναϊὰ δηὰ Ὑπρηΐϊυ5 {γαηϑὶαῖο-- 
“ αἸτογοὰ 6 ἰπ ἴδ πουβο οὗ ἴδε [οτά, δ6- 
σάυ85εὲ οὗ ἴῃς Κιηρ οὗ Αϑϑυγία,᾽ ϑιιρροϑβίηρ 
τῆς “σονογῖ " δηά [Π6 “ ρδϑϑᾶρθ" ἴο ἤανὸ 
Ὀόοη οὗ τὶς τηδίογιαἶβ, πὰ Αμδὶ ἴο ἤδνο 
ἴλκοη ἴση ἴο εἐκο ουὔΐϊ ἢ]58 “ ργοϑεηῖβ ἴο ἴΠ6 
Εἴς οὗ Αβϑυσία " (τεῦβο 8). Οἰἴδεῖβ (δῖῃο, 
Μδαυγοσ, Καοὶϊ) τοπάθσ, “σοπιονθὰ ἢ ἴηἴο 
[ἢς Ποι!56 οὗ τῆς 1 ογὰ ΠῸΠπι ἔεασ οὗ (ἢς Κίηξ 
οὗ Αβϑογτίβ." 

190. Τε γε οΓ 1δὲ αεἰ: Κ᾽ δας. Απιοης 
οἴμον τοοογάθα δςῖβ οὔ ΑμδΖ ἅγὸ ἢϊ5 ῥγοιὰά 
δη (ΔΙ ἢ]655 τοΐυϑαὶ οὐἁ “ἃ εἰρη," ννῆεη Οοάὰ 
ὈγΥ 86 πιοιιῖ οὗἁὨ βδίδῃ δὰ ΠΙπὶ δϑὶς ἔῸὉΓ οὔθ 
([5. νἱν 160-13}; δὲ8 ἀϊδοοπίπυαπος οὗ τῆς 
Κειηρὶ 6 ννΟΥϑἢΪΡ, δη βυτΈηρ ον οὔτ τόπιρὶς 
ἰἴ56 1} (2 ΟὮγ. χχυ, 24; ΧΧΙΧ. 2, 7}) 85 ἀδ- 
βιγυςτίοη οὗἉ {πὸ 5δογεά νεβ86}5 (10.); δ5 Ἔῦθο- 
[Ἰοη ΟΥ̓ αἰϊαγβ ἴο ἔἴαϊϑε σοάβ ἴῃ δ ΤΥ ΠΟΓΠΟΓ 
οἵ ἰὴ πώς Δηα ἰἢ ΟΥΟΓΥ͂ 56 6 ΓγᾺ] ΟΥ̓ οἵ 
1} ἀλλὰ (ἰδ. χχνι!, 25); δηὰ ἢἷ8 βδοσι ποίησ ἴο 



1. ΚΙΝΟΘ9. 

πυτίεη ἰη τῆς Ὀοοῖ οὗ τς ςὮγοη!ο] 65 
οἵ τῆς Κίηρβ οὗ Τυάδῃ ὶ 

20 Απά ΑΠὰΔ2 8ἰερὶ χιτ ἢ 18 ἐλ Πεῖβ, 

ν 2ο--4. 

{πε γοάβ οὗ Τλαπιδϑοιβ (πὲ [ΠΟῪ πρἢϊ περ 
ἢϊπι (0. νοῦϑὲ 23). Ὑὲ ἢγβὶ δηά Ϊαϑὶ οὗ 
ἴδεϑε οἤξηςεβ δεϊοηργεά ἴο ἴπε φαγὶ ρατὶ οὗ 
δ15 γεῖρπ; 1ῃ6 οἴοῦβ ψνεῦε ἀποηρ δἰ8 ἰαΐεσὶ 
Ῥγδοῦςοβ, δηὰ δά ἴο ὃὈε τενεγβοά Ἔ δ15 5105 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΥῚΙΙ. 
: “Ποτλεα,. τοιρξεα γε. 3. δ είρρ τεδαϊμεα ὧν 

δλαίνεα»εεῇ, ἀφ εοροδίγείά ἀσαϊηπεί ἀΐπε τοί 
.80 δἰπρ 97 Εργῥί. κα ϑανιαγία 707 ἐλεὶν σἱπς 
ἐς εαδιταίεά, 24 72: τἰγαπρε καΐίογς, τολίελ 
τύόνε ἰγαπορίακίεα ἐπε ϑαγεαγία, δείμρ δία μεα 

ΧΥΙ. ΧΥΙΤἹΙ. 

δηά ννᾶ5 δυχοά ννυτῇ ἢϊ5 δῆτ πῃ τπ6 
οἰ οὗ ᾿λανὶα : ἀπά ἨεζΖεκίδῃ ἢϊ5 βοῇ 
τεϊσηδὰ ἴῃ ἢ]5 βἴθδά. 

ΟΟ55Ὸ Υ ἰπ (6 Κιπράομ. (2 Κ. χνυῇ!. 4; 2 
ΟἾγ. Χχίχ. 3, 19.) 

2Ο. “δαπξ . ... «υα΄ δυγίεί «υἱδ δὲ 
“αιδεν. Νοῖ, πολ όνογ, ἴῃ 186 βορυ ςιγεα οὗ 
τῆς Κίηρ8. (8566 2 (ἢγ. ΧΧΥΙΣ, 27.) 

2 Απάῆἢς ἀϊά ἐδαὲ τυλίεὰ τυας ἐνὶ] ἴῃ 
τῆ βἰσηϊ οὗ τῆς ΠΟΚΡ, Ὀυϊ ποῖ 25 τῆς 
Κιηρβ οὗἁ [5γδεὶ τας ννεγε θεΐογε ἢϊπι. 

4 ἢ Δραϊηβὲ Πἰπὶ οᾶπιεὲ ὡρ 8}α]- 
ΠΊΔη6Θ6Γ Κιηρ οὗ Αβϑυτγία; ἂαπά Ηοβϑῆθα 

το σης, "παάεα πιῤχέμγε οὐ γε σίονς. ΤῊΗςοῦ. θεσδπιθ ἢ15 βεγνδηῖ, ἀπά ἴρανε ἢἰΐπὶ 
Τ᾿ τῆς ἀνε! ἢ γεὰγ οὐ ΑμδΖ Κίπρ ἱργεβεηΐβ. ὕω 

οὗ [υἀλῃ θερδη Ηοβῆθα τῆς 5οὴ 4 Αμπά τῇε Κίηρ οὗ Αϑβϑογγία ἐουπά ἐπώκιες 
οὗ ΕἸδὴ τὸ γεῖρῃ ἰπ ϑαπηδῦια ΤΥ 

ἴ5γδθὶ πἰπδ γϑᾶγϑ. 
ΠΟΠΒΡΙΓΔΟΥ ἰηπ Ηόοβῆθα: ἔοσγ ἢς μά 
86 ΠΊΘΞΘΘΠΡΈΓΒ ἴ0 50 Κίπρ οὗ ργρῖ, 

Οσηαρ. ΧΝΤΙῚ. ὙῊδ ἰβίοσυ οὗ (δε Κιπράοπι 
οἵ ἰϑγαθὶ ἰ8 ἴῃ [15 σμαρίεσ ὕὑὉσοιρῃῖ ἴο ἃ 
εἶοβθ. Ὑῆἢε οδαρίογ ἀϊνι 65 1156} ἰηΐο ἴῆτος 

ΤΌΟΙΒ: 1. (ΥΟΥΒ65 1 ἴο 6) Τῆς τεΐξῃ οὗ 
οβἕδδ, ἴδι τη! δίῃ, ἴῃ ἴ86 σΑΡΤΙΝ ΤΥ ΟΥ̓ [5Γδοὶ ; 

2. (τοΙβὸβ 7 ἴο 23) Α [Ἰιπιορδίίοη ὈΥ ἴδε 
τοῦ οἵ [6 ννᾶγ8 οὗ Οοάὰ ἴῃ (ἢϊ]5 πιδίίου; 
ἃ. (ἸΕΓ565 24 ἴο 41) ΔΑ) δοοουηῖ οὗ ἴῃς πο 
ςοἰοηϊδίβ Ὀγουρδῖς Ὁ [Π6 Αϑϑυγίδηβ ἱπῖο ἴῃς 
ϑαιηδγίδη σουηίΓΥ. 

1. 15 ἐδὲ ἐᾳπυείβ γεαγ.)] (Οομηραγε οἢ. χν. 
30, Δη ποῖς δά Ϊος. 

Ὡ. Νοῖ α΄ δὲ ἀἰπρι 9.7 Πιγαοὶ ἐῤαὶ «ὐεγὲ 
δεΐογε ῥδίρι.) ὙὍὙῈῈ σερεπίδηςε οὗ ἃ παίίοπ, {κε 
(δαϊ οὗἉ «ἢ ᾿πάϊνϊά τὶ, ΠΔΥ Ὀδ “ ἴοο Ἰλῖο.᾽ Οοά 
8 ἰοηρ-ϑυδεγίης ; δου δἴεσ πδίίοπδὶ 81η8 ἢδνς 
Τοομεὰ ἃ ςογίδίη πειρῆϊζ, αὔθ δαπιοπίτοῃ8 
πὰ ψδτγηΐϊηρβ πᾶν Ὀδθη σοροδίθα!ν σε)εςῖεά, 
ΑἰΟΥ Οσβοσ Ῥι ΙΒ πη η8 ἤανς ἔδιϊο, τῃ6 δαὶ 
δέεπ8 ἴ0 ὅ0 ἔουῃ. [υἀξτηεηὶ δερίηβ ἴο [2]} ; 

ΠΥ ΤΟΠ)68 ἰῃ ᾿ἱκ6ὸ ἃ ἤοοά; [Π6 σᾶ86 15 
ἀεβρογαῖθο. Αἰοπιρίεα τορεηΐδηςοβ, 8ῃδ]ϊονν 
δηὰ ἢ,λ].-δολτίθα, ἀο ποῖ βέῦνεὲ ἴο δττοβδῖ 
Ρυπιϑῃτηθηῖ. Εογοοβ μᾶνα θδοη δεῖ ἴῃ πιοίίοη, 
ἀν ςἢ ποῖδίηρ Ὀυϊ 4 πηΐγαςϊς οοι]ά 5ἴορ ; 
δηά Οοάὰ ἀοε8β ποὶ 56ς ἢἰ ἴο νοσκ ἃ πηῖγδοὶς 
ἴῃ 5. ἢ ἃ ςϑ86. ((οπιραᾶσγε Βυίοῦ, " Αμδιοαγ, 
Ρι Ι. «ἢ. 11. 8ὲι0 δΒη.) 

3. δραἠρηαπεεγ, ἀϊπῷ 9 4:-)γ. 7 ΤΟ 
τείκξη οὗ 55) πο βοῦν ἕο οννβ (Πα οὗ ΤΊρ αἰ ἢ- 
ἰἰ 5 ῦ ἴῃ 1Π6 Αβϑογγίδη (δποη, δι ννὰὲ Κπονν 
1|6 οὗ δίπὶ ἔγοπι Αϑϑογσγίδῃ 800,68, δἰηςὸ 

Ὧϊ]5 τεοοσάβ ἤδνε Ὀδεῃ τι Πλϊθ ὉΥ 5 5105 

ΟΟβΞΟΥΒ, {6 ϑασροη 8, γῇο νγοσὸ οὗ ἃ ΨνΠΟΪΥ 
ἀϊβεγεηῖ ἔδπηγ. Ετοτη Μοηδηάδῦ ννα ἰθασῃ 
[πδι ἰππὸ ἀγοἢνο5 οὗ 'Γγγε οοηπίδιηρα ἃ ἀϊδίίηςξ 
τιηοπίίοη οὗ ἢὶπι 88 ᾿οΠίοΠΠΡΟΥΑΤΥ ἢ ἃ 
Ὑγτγίδη Κίηρ παπγεὰ ΕἸυ]υ5, ἀπά 45 μανῖης 
Ὀεοη οπραροὰ ἱπ ςογίδίη ννᾶγβ ψἢ {παὶ 
τροηδγοῦ. (" Αηΐ. [υἀ. 1χ. τ΄, ὃ 2.) 

“ δὅασυο ῥὶνι βγεσοη 1 ΟΥ, “χοῃάδοτχοὰ δὲπὶ 
ἐστὶ αἴο" (πιᾶγρ.) Ὅῆδ τδυρῖπαὶ γαπϑίατίοη 
15 ἴο Ὀε ῥγεΐεττεά, 85 ἄρρθαγβ ἀϊδι ποῖ ΌΥ (ἢ 6 
Ποχί νεσβο. ((οιηραγο ι Κ. ν. 21, δηά ποῖς δὰ 
Ιος.) ΤῊ ΐβ ἐχρθάϊποη ννὰ5 ργουαδὶν ἴῃ 186 
ἢγβι γϑᾶγ οὗ 52] Π᾿ΔΠοβεσ, νυ ΠΙ ἢ 566 Π5 ἴο ἢδνο 
Ὀδδη Β.0. 727. [18 πιαὶῃ οὐὔ͵οςξ ννᾷ8 ἴῃ γὸ- 
ἀυςίοη οἵ Ῥμαηϊςία, νυ πδά σϑδβοογιοα 
ἰ(5 ἱπάοροπάεπος, διιῖϊ (ὀχοορῖ ἴῃ ἰϑἰδπὰ 
ὙΥΓΟ) 'νᾶ8 οὔος ΠΟΤΕ ΠΟΙ] ο ΕἸ γ τοάμυςορα. 
(Μεπδηά. δρ. [᾿βερῇ. 1. 8. 5.) διῃδι πιδΠθβοῦ 
ῬΓΟΌΔΟΌΙΪΥ ἃ οὐ ἔτοπι Ῥῃαηϊςία ἰπίο 
Οδ]ἶθς, ννῆογο 6 αἰίδεοκοὰ δηὰ ἴοοκ Βοῖἢ- 
Αὐδοὶ (Ατεὶδ οὗ [οβορίνυ8, πον 1γδί4)Ρ, [Γραϊ- 
ἴῃς ἴἴ Π} γτεαῖ βενεγῦ (Ηο8. χ. 14), ἴῃ 
ογάοσ ἴο δἰδιτιι Ηοβῆθα, ννῆο ἔουι νυ ἢ συὉ- 
ταϊτοἀ, πὰ θοοᾶπια {ΠΟι αγΥ. ϑ.ΠΔΙ ΠΠΔΠΘΘΟΓ 
(λεη τοϊζυγπεὰ ἰηΐο Αϑϑγσίᾷ, 

4. Ηρ δαά τεπὶ »ιξιεηρεγ: 10 80, ἀπο οΓ 
Ἐρ»}1.} 50, Κίηρ οἵὨ Εξγρῖ, 15 βεπογα  ν ἰάθη- 
Ἐδεὰ ἢ ΘΒ ῦοκ, ἴΠ6 ϑάθαᾶςοο οὗ Ηοτοάοζιι8. 
Τῆς Ηεῦγενν πΑπΊς 15 ποῖ 50 αἰσγοηϊ ἔγοπι 
ΘΡΕΌΕΚ 45 ἴξ ἀρρόδγϑθ, ϑίπςθ ΌΥ ἃ αἰῆδγοηὶ 
Ῥοϊητίπρ ἰἴ πιὶρῃϊ Ὀ6 γεδὰ δ5 δωυαϑ, οἵ δευεῤ. 
(8εε ποῖς Α αἵ {πε οηὰ οὔ {πε σβδρῖοι.) [1 ἰ5 
οδ]εςϊοὰ ἴο ἴδε Ιἀεπεβοδίίοη, ἰμδΐ ϑαῦδςο ἀἰά 



δό 11. ΚΙΝΟΞΒ. ΧΥΠ]. 

Δηὰ Ὀγουρσῃς ΠῸ ῥγεβδεηΐ ἴο τῆς Κίπρ 
οὗ Αϑϑυγία, 45 ἀφ μαά ἄομε γεᾶῦ ὈΥ͂ 
γεαᾶγ : τῇογείοσε τῆς Κίηρ οὐ Αβϑϑγγίᾷ 
βῆπϊ Πἰπὶ υρ, 4ηἀ θουηὰ ἢϊπὶ ἴῃ ρῥτίβοῃ. 

ς 4Φἔ{ΓΡΡΡΙεη τῆς Κίηρ οὐ Αϑβϑδγτγία 
σᾶπιε ὑρ τπγουρῆουξ ἃ}1 τῆς ἰδηά, δά 

ποῖ ΓΕῖρτι 580 ΘΑΤΥ, βίηος Μαπείπο ρίδοθβ ἢ]Πὶ 
δι ἔνθ ητγ -ΟΌΓ γεατβ Ὀοΐοτγο Τ γα κῃ, ννῇοβα 
ἢγβῖ Ὑοαγ 18 ργονυθα ὈΥ ἴῃς Αρὶβ “εἰς ἴο ὃς 
ΒιΟ. όφ9ο, ΟΥ ἃ ΥΟΓΥῪ {{π|6 φαγιοσ. Βιῖῖῃο ΑΡρὶβ 
“εἰς ΒΟΥ ι.5 ἴπδὶ Μαποῖμοβ Πυιπυθεῦβ ἃγα 
δοιηεῖπη65 τοησ; δηΐ [ἴ [5 ποῖ δῖ 81} ἱπιργο- 
Ὀαῦϊ]ο παῖ οἠς οὐ θοῖἢ οἴ τῆς ἵνο γεῖζτιβ νν ἢ ἢ 
Ρτγεςεάς ΤΊγ Πα ΚΔἢ 5 ννότα ἰοηρογ [Π4η Μαποῖμο 
δίδῖοα. 1 ννὲ αἱϊονν ἄνόσγαρὲ γε χῇ5 (840 οὗ 
ἸΕΠΙΥ γθαγϑ) ἴο ϑῃῆοθεκ δηά ἢὶ8 ϑυισοοββου, 
[Π6 δοςθβϑίοη οὗ ἴδ ἔογπηογ ννου]ὰ ὃς Β.Ο. 710. 
Ἠοβμθδ᾿8 δρρὶϊοδίίοπ ἰῃ ἴΠ1|5 4υδγίεσ ννᾶ5 ἃ 
Τεΐυσγη ἴο ἃ ΡΟ ΙοΥ νἢἸς ἢ Ὠδα θόοθη ϑυσςοϑϑίιὶ 
ἴῃ τῃ6 τείσῃ οὗ [γοῦολπι ἴ., Ὀὰῖ μαὰ ποῖ θεέοη 
Τεβογίεα ἴο ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ οΟἴπεν ᾿5γας ἴα τποπδιοῇ. 
Ἐεγρίὶ μδὰ [ῸΓ πλὴν γοᾶιβ δέξῃ νγεᾶκ, ἀπά 
δεεπιεά ἴο ἢδνο σγο παι 5ηοα (πὸ Ἰάςα οὗ ἐχογ- 
αἰβδίηρ ΠΥ ἱπἤιεπος 1η ϑυτα. Βιυῖ ϑαῦδςο  β 
δοςζεβϑίοη ΠΊΔΑΥ νγο]] ἤν ἰπδυρσυγαῖοα ἃ πονν 

ἰΙσγ. Ης ννᾶβ ἃ ςοπῆ"ογοσ, ννῇο δῖ [6 
ποδὰ οὗ ἴῃ βιναγσίῃγΥ πογάοβ οἵ ΕἰΠϊορία μδὰ 
ἰηνδάθα Εργρί δηὰ πιδάς Πἰ πιβο τηδϑῖοσ οὔ δα 
ςουηῖτγ. (Ηετγοά. 11. 117.) {{ε|κεὲ οἴδπετ ἔοι" 
ἀεγβ οὔ ἀὐπαϑίϊεβ, ἃ5 δῃιϑθακ δηὰ Ῥβαπηπλοῖ!- 
οἢυ5, 6 ννουϊά Ὀς ᾿ἰκοὶγ ἴο τενῖνε {πε οἱὰ 
Ἐργρίίδῃ οἰαίπιβ οἡ ὅγγίᾳ, δηὰ ἴο ἴδκο δάνδη- 
ἴδε οὗ ΔΠΥ Οροπίπρ πὶ οὔεγεα, ἰπ ογάογ ἴο 
τραβϑοσί ἴπο56 βδουθγοι νη τ ἢϊδ, νι ἢ Εργρῖ 
ΠΟΥΟΥ ἑογροῖ, που] 586 ἢδά οἴρση ἴο ἰοῖ [Π6Πὶ 
ΤΟΠΊΔΙΠ ἰπ ἀρογδησθ. [ἢ πὰ ἰηδοτιρίίομβ οὗ 
586 θεΚ ἢς ὈοαΔϑδῖϑ ἴο πᾶνε γεςείνοα {γτὶθυῖο ἔτοτι 
“ΤῊ Κιηρ οὔ δῥαγα" (5 γτί4), νυν μϊ ἢ 15 ργοῦσϑθὶῦ 
ἢϊ5 πηοάς οὗ ποϊςἴης Η οϑβ δ᾿ 5 ἀρρἰἰςδίοη. ἈῸ- 
ἔογθηςθϑβ ἴο ἴπε Εἰργρίίδη ῥγος]ν!ε5 οὐ Ηοβῆθα 
ΑΓΘ ἔγεαυθηΐ ἰπ ἴἢε Ῥγορμεῖ Ηοβοδ (υἱϊ. χα; 
ἴχ. 3,6; χί! α; ἄς.) 

απα ὀγουσῥί πο ῥγεοηί 1ῖὸ ἐδὲ ἀὶπρ οἱ 
“Δ :γγία, ας δὲ ῥαά ἄοπε γεαγ ὁγ γεαν.] ἘἈδῖδου, 
“ληὰ δοπΐ ποῖ ἊνΡ δὶ σι δαῖο ἴο ἴπ6 Κιῃρ 
οἵ Αβϑυγία Ὑϑὰγ δήθ γελγ." διπλυ τ Δηθοι: 5} 
ἢ ΠΙῚ58 Γεςσθρίίοη ἃ8 ἃ νᾷ58α] ΟΥ̓ ϑδῦδοο, 
Ηοβδδᾶ οσρδϑβεὰ ἴο ΡΥ ἰγδυῖο ἴο 5 ΑἸ πΔ βου, 
ἴι5 ΟΡΘΠΪΥ τεθε] ! π, πὰ ρῥγονοϊάης ἴδε 
οἰιδϑιβδοιηθηϊ νυ] ςἢ [οἰ] οννοα, 

δ. Τ1δὲ δἰηρ οΥἱ “4:“γγα ἐανις μερὶ ἐδγοισδοιξ 
αἰ  ἐϑε ἰαπά. ὙΠ 6 βθοοηὰ ἱπνδβίοη οὗ δῃαϊπια- 
ΠΟΒΟΥ, ὙΠ εἢ 61} ἴῃ Β.Ο. 711, 502] ΠΛΆ ΠΟΥ 8 
ΠΡ γοδσγ, 18. ἤοσὸ Ἴοηίγαβιθα ἢ ἴῃς ἢγοῖ, 
ἃ5 εχίοηαϊηρ ἴο (Π6 φυῤδοίε σου πΈΓΥ, νυ μεΓ 8 
(παϊ Πδλά «αἤπιεῖρα ΟἿΪΥ 4 ρασί. 

ἐῤγεὸ γκαγ..}] Ῥτοῖὰ (π6 ἰουσί (ο 186 
εἰχίἢ οὗ Ηοζοκίαῃ, δηὶ ἔγομη ἴῃ βενοπί 
ἴο {Π6 πίπίἢ οἵ Ηοβῆδα (2 Κ. χνὶ. ο, τοὶ; 
ἴνο γοασβ, τῃογοίογο, δοοογάϊης ἴο ουξ 

[ν. ς---ὅ. 

ΕΠ ᾧρ ἴο ϑαπιδᾶγδ, πὰ δεβιεροὰ ἴἴ 
(γος γαδίϑβ. 

6 4 “Ϊπ ἐπε πίη γεᾶγ οὗ Ηοβῆοδ “ «Ἀ. εδ. 
τε Κίηρ οὗἹἉ Αβϑγγία τοοκ ϑαηγαγία, δπὰ τ᾿ 
σαγγθα ἴβγδοὶ ἄνγᾶὺ ἱπῖο Αβϑβϑυῇδ, δπά 
Ρἰλοθά τῆδηλ ἴῃ Ηδίδῃ δπὰ ἴῃ Ηδθογ 

τεςΚοπίηρ, δυζ ἴῆτοο, δεςογάϊις ἴο [ῃ6 ἱπο]ὺ- 
δίνας σεοκοηίηρ οὗ ἴῃς Ηθρῦγενβ. ὙΠ8 ννᾶ8 
ἃ ἰοηξ {ἰπ|6 ἴοσγ 50 5Π14}} ἃ ρίδοθ ἴο σεβὶϑῖ 
1ῃ6 ΑΞϑΥσδπβ5; δυὶ ϑαγμδγίδ ννᾶ5 ἔυουγαθὶῦ 
δἰϊυαῖεά Οἡ ἃ 5ἴδερ ἰβοϊδϊε 81}}, ἀπά νγὰ8 ὯῸ 
ἀουδέ ἀείεηάεα νι ἀσπρεγδίίοη, [{ 15 4͵]50 
ΡΟΒϑΙΌ]ς τηλὶ ϑᾶρασο "ηΔΥ͂ μάνα πιδάςθ 5οπΊ6 
αἰ(οτηρίβ ἴο τοίϊονς ἢ15 ναβϑϑδὶ, νυν Ὡ ἢ τΔΥ Πᾶνθ 
Βερεά ἴο ργοίοῃς ἴδε βῖίθρθ. Απάὰ {π6 ψἂσγ 
{Π6 Ιδϊαηά ἼΤ γγα, νΒ] ἢ ννὰ8 ςεγίδιηϊν ροίπρ οα 
δἴ (Π6 {Ππ|ὲ (Μεπαπά. ἂρ. [οβϑρὶ. "Αἠϊ. [υἀ.᾽ 1χ. 
14, ὃ 2), Τπυ5ῖ ἤᾶνὸ ἀιδῖγδοϊοα 54] ΠΑ ΠΟσοΓ 8 
οἴοτγί8 δῃὰ ρῥγενεηϊεά τῆς δίορο ἔγομῃη Ὀοὶης 
ῬΤΟΡΕΓΙΥ ργεβϑδοά, Μογσϑονεσ, ἴπεσα 15 γθᾶϑοῃ 
ἴο δεϊίονε {παΐ Ὀεΐοτγε τῆς σαρίυτγε νγ85 οεοϊεα 
ἃ Τενοὶὶ ὕγοόκο ουϊ δὲ ΝΙπουθὴ (566 (Π6 ποχί 
ποῖςθ), ΒΙΟΒ πιυϑῖ Ππαΐο ο]αϊ πιο 5 δ ηδηθβοῦ 5 
Ἑσδιοῖ διϊοπίοη, του ρἢ 11 ἀϊὰ ποῖ ἱπάμος ἢἰτὰ 
ἴο αραπάοῃη ἢ 15 Ἐπί ρου 56. 

Θ. Τρε ἀὶπρ ὁ “:-γγία ἰοοξ ϑανιαγία. ΤῊ 
Κιὴρ οὗ Αβϑγσγία ννῆο ἴοοῖκ ϑδπΊδγία ἀρρθδγς ὉΥ͂ 
186 Αδϑγγίδη ᾿πβοσ ρ[!Οὴ8 ποῖ ἰἴὸ δβανε ὑεθῃ 
δι πιπθβοσ, δυιῖ ϑάγροη. Αἱ Ἰεαϑί {Π]5 πιοσς 
ΠΔΓΟΐ οἰαἸπι5 ἴο ἤάνὸ σαρτατοὰ [Πὸ ΟΥ̓ ἰη 86 
ἢγϑοί γϑᾶσ οὗ ἢ]5 σείγρῃ, ψνὩϊοἢ ννὰ8 Β.Ο. 721 
Δοοοσαϊηᾷ ἴο ἴῃς ληοη οὗ Ριο]οΩΥ, ἴδ 6 ὙΈ ΣῪ 
γοδγ οὗ 181}58 οδρίυτο, δεςογάϊην ἴο {πὸ Η οῦγενν 
Ὠυσπῖῦογθ. [[{πνν}}} δ6 οὐδεγνθὰ {πδῖ [6 νυσῖῖοῦ 
οὗ Κιηρβ ἀοθβ ποῖ δὰ 0 {πὶ 5} ΠΠΆΠΟσῈσ ἴΟΟΚ 
ϑαγηδγία, Ὀυΐ οηἱν (Πδὶ “τὰς Κίηρ οἵ Αϑϑυσία " 
ἀϊὰ 50; δηὰ [ἴἢ ςἢ. χυὶ!. 1οὸ 6 5 5[}}} τοῦδ 
οδυθουβ; ἴοσ, δμανίηρ ίαίϊεά τῃδὶϊ “858}42]- 
ΤΏΔΠΘΘΕΣ ΟΔΠῚΘ ὈΡ ραϊηδὶ δαπιδγὶα δπὰ θεβιοεά 
ι, δες δάά5, πὶ “δἱ ἴδε ἐπὰ οὗ ἴδγεε γθδγβ 
46 εν ἰοοῖ ἱϊ." 

εαγγίεί Πιγαοί ἀαυαῦ ἱπίο ““-γγία ] Αἴ 
ἢγϑὶ ϑάγροη Ἴαγτθὰ οΗ ἔγομλ θα ΠΊΔΓΙΔ ΠΟ ΤΏΟΓα 
(Πδη 27,280 ῥΓΙϑοποῖβ (᾿Αποϊοπῖ ΜΙ οπμδγο ίθβ, 
νΟΪ. 11. Ρ. 410), Δηά ννᾶ8 80 ἔδσγ ἴγογῃ ἀερορυ- 
ἰαϊπρ ἴμ6 σοιιπίγυ ἴΠαΐ ἢ6 ἀϑϑοβϑεά ἴπ6 ἰτδυίς 
οὐ ἴπε σγεπηδίηϊηρ ἱπῃδὈϊϊδηΐ5 δ ἴ[Π6 5δπὶὸ γαΐδ 
ἃ5 δεΐίογε {Π6 σοηηιεϑῖ. Βιιῖ {ΠεγῸ 18 γϑάδοῃ 
ἴο Ὀεῖϊονα τῆδις ἰδίθσ ἴῃ 15 γοίρη ἢἣες εἤεςϊοά 
{δὲ ννῃοϊεβαὶθ ἀδρογίδίοπ ἤόσγὸ πηιοπιοποά. [Ι{ 
νγ)858 ἃ Ὀγδςίϊςε ἔπλ}}1γ ἴο ᾿ἰπὶ ἴῃ 4}1} Π18 νυᾶγβ 
(014. Ρ. 423); δηά (παῖ ἴθ οὀχογοϊβεὰ ἴἴ οα 
δαχηδγια 5866 Πὶ5 ἴο Ὀδ Ἰπρ]1εἀ [ἢ ἃ 5ἰδίεπιοπε 
ςοπίδἰηφά ἴῃ ἢἰ5 ἰηοτίρίίοηβ, [δὲ ἢδ βοιἰοὰ ἃ 
ὨΌΠΊΌΕΙ οὗ Ατγαδίδηβ ἴῃ τδαὶ οουπῖγγ. ([δ]ά, 
Ὁ. 415.) Ηδες ννγῶβ αἴ50, 80 [ὩΣ 85 νὰ κῆον, ἴδε 
ΟΠΪΥ Αβϑγγίδῃ τῃοπαγο ἢ ννῃο ςοἰοηϊχεὰ Μοάϊδ. 
(ϑ5εε ἴδε ἰαδὶ ποῖς οἡ 1815 νεγϑβε.) 

Ηαία. ΤὍΤὨΘδ οοππεςοίίοῃ οἵ. Ηαϊδῃ, ὈοΙῊ 
ἤεσε ἂπάὰ ἰὴ τ (ἶγ. νυν. 26, νὰ Οοδδῃ ἁπὰ 



Υ, 7---ο.] 

γ ἴτε πίνε οὗ ὅοζδῃ, δπὰ ἰπ τῆς 
οἰ[65 οὗ τῆς Μεάε8. 

7 Ἐσγ -οὁ ἴὰ ννᾶ8, τῆδι τῆς “ἈΠ άγεη 
οἵ ἰβγαδδὶ ἢδά βἰπηεά ἀρδίηβι τῃ6ς ΓΟΚῸ 
{πεῖγ (σοά, νν»ιϊςἢ δὰ Ὀγουρῃς τπαπὰ 
ὉΡ οὐκ οὗ τῆς ἰαπά οὗ Ἐργρῖ, ἔτοπὶ 
ὑπάεγ τπΠ6 Ππαπά οἱ Ῥῃαγδοὴ Κίηρ οὗ 

|ι ΚΙΝΟΞΚ. ΧΥΙΠ. 

8 Απά νναἰκεά ἰῃ τῇς βιδζυῖεβ οὗ τῆς 
Ὠεδῖμεπ, ῆοῖλ τῆς ΓΟΚῸ οδϑῖ οὐ 
ἔτουτα Ὀείογε ἴῃς σὨΠ]άγεη οὗ βγδεὶ, δπά 
οἔ τῆς Κιηρβ οὗ ἰϑγδεὶ, νυ ῃῖςἢ {πεν μδά 
τηδάς. 

9 Δπὰ {πε ςδ]άγεη οὗἩ [9γδὲὶ] ἀϊά 
ΒΘΟΓοῖΪγ ἐδοσό τῆϊηρ8 τπαῖ τύέγε ποῖ 
Πρῆς ἀραῖηϑε (ῃ6 ΟΚΡ {μεῖς (οά, Ἐργρῖ, ἀπά μιὰ ξεαγεά οἵδεγ ροάβ, 

δε Ἡδθοτυ, βῆιεννβ αἰπιοβὲ δεγοπὰ ἃ ἀουδὲ δαὶ 
1 15 16 ἴγαςῖ ΒΟ ΡΙΟΪΕΠῚΥ (8}}8 ΟμΑ]ς 15 
(' σεορταρὶν. νυν. 18) δπὰ υυβῖςἢ Β6 ρῥίδοθβθ οὔ 
τῆε Ὀογάεγα οὗ Οδυζδη!8 ((ὐσοΖζᾶη) ἴῃ {Π6 
ὙΠ οὗ [6 Ομαθοταβ, ον δαδομγ. [Ιπ {ἢ ]8 
ΤΟΡΊΟΙ 8 ἃ Γοιηδυκδῦὶς τπουπὰ οδ] θὰ Οὐκ 
((μαγαγά, " ΝΙπονθὴ δπὰ Βδῦγίοη, Ρ. 312, ποῖθ)), 
ὙΠ ἢ ΡΥΟΌΦΔΟΪΥ πλᾶγκβ (ἢ 5:16, δηὰ ΓΕργεβθηβ 
(06 πᾶιηθ, οἵ [6 Ἑσγ ΟΠμᾶϊαςι, νυβθησα [86 
ἀϊϑίγιςς ΟΠΔ]ς 18 ννᾶ5 580 ςδὶ δά. 

ἐπ Ηαόογ ὁγ ἐδε γέυσγ Κ᾽ Οοσαμ) ἘἈδίδεσ, 
“0 189 Ηδῦογ, ἴδ τῖνοῦ οὗ σοζη. ὙΠῸ 
ΤῊ δίπυεηις οὗἩ ἴΠ6 ΕὨΡἢγαΐοβ, ἴ[η6 νυοϑίογη 

ΒΑΌΟΟΣ, 15 πο ἀουδί ἰηἰεηοα. ὍΤὨ!5 5 ΓΘ ΔΠῚ, 
δ ῖς ἢ 15 οἴδη πιοπιοποαὰ ὑπάοσ ἴῃ 6 βᾶπιο 
ὭΣ ἴῃ (ἢ6 Αϑϑυγίδη ἰπδουιρίϊοπβ, 15 ὑσα- 
δι ΠΕ ΠΕ “τς τίνοσ οὗ Οοζδη " (ΟδιιΖδη 5), 
41} τῆς νναῖουβ οὗ τυιϊοῖ 11 ΠΟ] ]οςῖ8 ἀπά σοη- 
ἀυςῖβ ἴο ἴῃς ΒυΡἢγαῖα8. 

Οοκαπ.) ΟὐοζΖϑη 5 τπηεη πα, ποῖ ΟΠἿΥ ἴῃ 
ἴχτες ρᾶϑϑαρεβ ἴῃ ςοπιθὶηδίίοη ψ ἢ Η]δὴ 
ἃπὰ ἴῃς ἩδῦοΥ (ςοπῖρ. 2 Κ. χυῇ!. τἰ δπά 
1 ΟἾγ. ν. 26), διιξ αἶϑὸ ἴῃ ἃ ἔουτίἢ ᾿ἴπ ςοπῦ]- 
πδίοη ἢ Ηδγδη (2 Κ. χίχ, 12). [115 Ιάδη- 
ΓΥ ἢ Οδυχδη!5 ἔο ον" 8 δἰπλοδῖ ΠΕ βϑαγ]Ὺ 
ἔτοπι ἴῃς ἕλςῖ [ῃδῖ ἴῃ 118 Χαρίοη ΟἿΪΥ ἀχὸ 8]]} 
τῆς ἔουΓ πδπιεβ σοπηδιηεά. 

ἐπ δὲ εἰδος 9 ἐδὲ εδω.. ϑαγροη γοϊδῖεβ 
τῃλῖ ἢ ονόσγδὴ Μοάήϊδἃ. βοϊχζοὰ δηά “" δηποχοὰ 
ἴο Αϑϑγυγίδ" ἃ πυπΊθοῦ οὗ [86 ἴοννῃϑ, δηὰ αἷϑοὸ 
ἐσ δ 5 ῃηεα 1 ἴΠ6 σΟΥυΠΙΓΥ 4 8εῖ οὗ ἴοσγιῆεὰ 
Ῥοϑῖβ οὕ φοϊοῃίθϑ. 

7. ον “0 ἰδ «υαι, 1ῤῥα!.}] Ἐδίδοι, “Απὰ 50 
1 νγὯ8, θθεδϑο." Τῆς νοῦ ὑγοςθοάβ ἴο 
δϑϑῖρτ ἴῃἢ6 Γοδϑοηϑ ἕοσ νῃὶςἢ Οοά βιβετγεοὰ (Π6 
15γδο θ5 ἴο Ὀ6 ἀορτγίνοα οὗἁἉ 1Πεῖσ ἰδηὰ ἀπά οἂγ- 
τιοὰ ἰηΐο σδρινγ. Ηδὸ Πηάϑ5 ἴΠεπ|---τἰ, ἰη (Πεὶγ 
ἸαοἸδίγΙο 5: 2, ἴῃ {πεν τοϊδοϊτίοη οὔ ἢ 6 ἰανν; δηὰ 
4, ἴῃ Π6Γ ἀἰδγοραγὰ οὗ ἰῆ6 νγαγπίηξς νοὶςθ8 οὗ 
Ῥτορδεῖβ δηὰ 56 675, γποῖῃ Οοά ἢδά γαϊβοὰ ὕρ 
ἴτοτῃ {{π|6ὲ ἴο {ἰπ|6 ἰῇ ογάθγ ἴο γεοδὶ! {Π6πη, 1 
Ῥοϑββίθ]ς, ἔσγοπι δεῖν ΕΥ̓] νναγϑ8. 

«υδίεὐ δαά ὄγομα δὲ ἐδενε τῷ, '. ὙᾺΪ5 ἰ5 
τηοπίὶοηθὰ 45 ἀσρτανδῖης ἴΠ6ῚΓ ρα, [ἀΟἸΔΙΓΥ 
ἈΝΔ5 ΌΓΒΘ ἰῃ ἴΠ6 [5γδε] 68 τπδη ἰπ οἰ ΟΓ 
Ὠδιίϊοηϑ, βίησα [ἴ ἀγζυεαὰ ποῖ πλεγοὶν [ΟΪΪγ δπὰ 
ἃ Κγοββ Ἴσᾶγηδὶ βρὶσὶῖ, Ὀυϊ «ἰοὺ ὑϊαςΚ ἴη- 
εγαῖϊτυάθ. (ομήραγε ἴῃς ἤγϑε σοπηηδπαπιοηΐ 
-τ 1 ἀτὖ Τεμονδῦ [ἢ Οοά, νος Ὀγουρδῖ 

ἴ(ἢε6 ουΐβδΤ᾽οῦ ἴῃς Ιαηά οὗὨἩὨ Ἐρτρῖ, ουΐ οὗ τῃς 
Βοιιδε οὗ θοπάδρο. ὙὍὙΒου 5ῃαϊξ ἤᾶνθ Ὡ0 οἴδμοσ 
ξοάβ Ὀείοτγε τλθ." (ἔχ. χχ. 2, 3.) 

8. Ηετγε ἴπῸ ὑοῦ βυθαά νι ε5 της ἰάο]Δ- 
Γ|65 οὔ 16 [5.46 1168 ἰἸηῖο ἴννο ςἾ45565, ποαῖποηῃ 
Δηὰ παῖϊνο---[ἤοϑο νυ] ἢ ΠΟΥ δάοριθα ἔγοτη 
ἴΠ6 παίϊομβ ννβοτὴ ΠΟΥ ἄγονος οὐ, δἀῃὰ ἰῇοβο 
νι ἢ {Πεῖὶγ Κιηρβ ἱπηροβοὰ οἡ ἴποη. ἴὐΠῸΘΓ 
(Π6 ἔοστηοσ μοδὰ ννουϊὰ σοπὶο ἴΠ6 σγοαῖ πηλ558 
οἵ {Πεῖγ Δοἰδίγουβ υ5ᾶγ65---ἰῆδ “ ΠΙρἢ ρῥδςοβ᾽ 
(νεῦβεβ 9 δηά 11) (ὴς “"ἱπιλροβ" δηὰ “ ργονυεβϑ᾽ 
(ΛΈγβ6 10), 186 σδιιϑίηρ οὔ ἢ ει σΒΠ]άγεη ἴο “459 
(Πγουρὰ ἴδε ἤγε ἢ (νοῦβ 17), [ἢ “ ΟΥΒἢ 
οἵ ἴῃς Ποκῖ οὗ ἤεανεη" (νϑῦβε 16), δηά [Π6 υ86 
οὗ “ ἀϊνιπαίϊοη δηα οποπδηίπηθηῖ5᾽ (γογδο 17); 
τάοσ τῆς Ἰδίζοεγ νοιυ]ὰ 81] [6 ἀςφβογίίοη οὗ 
)εδονδὴ (νογβϑα 21), [ἢ6 δεῖ πρὶ ἃΡ οὗ Π 6 σαϊνο8 
( εΓβε5 12, 16), ἀηὰ ἴῃ6 ννογβῆ οἱ Βδ8] (γεσῦϑα 
16), ψΠΙςὮ, (Βου ρἢ δὴ οἱὰ (ἰδῃδδηϊῖο ργδςοίίςς 
([υάρ. 0 τ: ἢ. 7} χ. 6; ἄς), δα Ὀδεη 
ὙνΠΟΙΪΥ Ἰαϊὰ δϑιάθ Ὀοίογο 106 βόραγαῦοη οὗ {π6 
ἔννο Κιηράοπιβ, ἀηὰ νν85 γε-πιγοάυςοα ἀχηοης 
τῆς ἰδγδε ῖε5 Ὁ ΑΒδὺ. 

«υαἰζεάί ἱπ δὲ «“«1αἴμ ΟΓ 1δὲ ἐρολ κα 
ΟΟΠΙΓΑΥΤΥ ἴο 186 ΘΧργο55 σοσηπιαπάβ οὗ 
ἴο ἴδε ἰπ [μεν. χυῇ!. 3; ει. χ. 4, 21: 
ΧΥΠ. ο; ἄς. ὙΠ οχδοῖ 'νογὰϑβ οὗ [,6ν. χυὶ!. 
3. ἅΓ6 [ο]]οννοά, 

«υδο» δε Ζογά εα“ὶ οὐ Α5 Οοά δῪλά 
“ ςᾳϑῖ οὐ [6 (δηδδηι!οβ ἔγοπι {μοὶ ἰδηα οἡ 
δοςοιηΐ οὗἩ ἴ[Πο056 νΕΤῪ ἀροπηϊηαίοη5 νυν ϊςἢ ἴῃ 6 
15γδο 65 δάοριίθα ἔτοπὶ ἴδε (566 [,εν. χυ]ὶὶ. 
ς; Χχ. 23; οι. ἰχ. 4; ἄς.), ἴῃς Ἰαίίος 
ςου]ὰ ποῖ ςοπιρ δίῃ [ἢ ΠΟΥ γγεσα “ οδβὶ ουἱ ἢ 
ἴῃ τδεῖγ ἴυγη. 

«υδίεῦ ἐδὲν ῥαά ξοβς “ ὙΨΉΙς ἢ τοίου ἴο 
“ φἴδίι 5." ὍὙῃ6 [5γδο  ἴοὸ5 ἢδὰ “ ναϊκοά ἴῃ 
1Π6 5ἰδῖυϊοβ οὗ {πὸ ποαΐμοη, ἀπά ἴῃ ἴδοβο οὗ 
τῆς Κιηρ5 οὗἉ [5γδ6], ]οἢ (5σἰδίι65) ἰπεγ (6 
Κη 5) πδὰ πιδάς.᾽" 

9. ΤΌ εδήάγεη ο Σεγαεὶ 4:4 “τονε ἑν ἐδοιό 
ἐῤίπρ ἐδαὶ «τυέγε ποί γί αραΐπ: ἐδεὲ Ζονά. 
ΤΠὸ βρηιβοδύοη οΥ̓ [δ ]5 γαδϑαρο 158 βοπιοινῆδξ 
ἀοιυδι]. 1,1 ΥᾺ]Ὺ ἰἢ6 ννοτάβ σὰ ἢ υ9--- 
“Απά {Π6 οἰ] άγοπ οὗἨ [5γῪ86] σοποεαδὶεά (οΥ 
4 ἀἸβ5θπ Ὁ] 64. νοτάβ8 ΒΟ πεσε ποῖ 50 
ςοποογηίη ἴῃ6 [Ιογτὰ (δεῖς Οοά. ΤΠ 8 
[25 Ὀδθη ἴδκοη ἴο πῆθδη (1) ἴγεδοῃοτ (Ο6- 
86Π1}8); (1) ϑεοσεῖ ὈΪΔΘΡΠΘΙΩΥ (τοί 8) : 

ὃ7 



88 11. ΚΙΝΟ5. ΧΥΤ]. 
δείογε τῆεπὶ; δηά ψτγουρῃς ψὶςκεά 
τὨϊηρβ ἴο ργόνοκο ἴῆς ΓΠΟΧΡ ἴο δηρεγ: 

[ν. το---ἰ 2. 

8η4 {πεν δ} τπεπὶ Πἰρἢ ρίδςδβ ἰπ 8]} 
{ΠΕῚΓ ςΙτε85, ἔσγοπι ἴπῈ ἴοννεῖ οὗ τῇς 
ννδῖομηλεη τὸ ἴῃς ἔδηςεα οἸγ. 12 Εογ βεγνεὰ ἰάοἱβ, ψνῃεγεοῦ 

ΤΈΕΡῚ 10 Απά τῇεγ 8εῖ τε ὰρ ἰἰπηᾶσεβ τπ6 ΓΟΚῸ ᾿δἀ 5αϊὰ ὑπῖο τμεπὶ, Ὑ ε {ΕΣ 
᾿Π ΔΠπΠα ρίονεθ ἰπ ἜνεγΥ ΒΡ Ἀ1]}, ἀπά 584]1} ποῖ ἀο τῇϊ5 τῃϊηρ. ὙΕΙ͂ 

12 Ὗει ἴτε ΓΟᾺΧΡ τεβιῆεά Δρδιηβῖ κὰν 
βγϑεὶ, ἀπά δρδίηδε [υάδῃ, ᾿ΌΥ 4} τῆς ̓ ἐρῳ ΕῚ 
ΡΓορἢεῖβ, σπά ὁγ 41} τῇ 86 6ῖβ, ϑΑγἱπρ,, «ἱ. ἃ: 25. 
“Τυγη γε ἤομη γουγ εν}] νγᾶγβ, 8πα ὅν" ἢ 

ὈΠάΘΥ ΘΥΘΥΥ ρΊθδῃ ἴΓδ : 
Ι1 Απαὰ τπδϑῖα ΠΟΥ δυγηῖ ἴποθπβς 

ἴῃ ἃ}} τῆε Πίσῃ ρλοθβ, 485 ἐϊά τῆς 
πεδίμεη ννποπὶ τῆς ΓΠΟΚΡ σλΓγί θα ἀνα 

(3) 8θογεῖ 581π85 οὗ υδζίουβ κπάβ (Α..); 
Ὀυΐ: ῥγοῦαδὶν τ86 ἴτας πηραπίηρ 15, (4) [δῖ 
(Πς γε ε5 οἰοακαά οσ σονογοά {πεῖν ΙΔ ο] ΑΙ ΤΥ 
ὙΠ ρῥγεΐοποο {παῖ τ ννᾶ5 ἃ ννουβῃϊρ οὗ [6- 
Βονδῆ, 50 μἰοβδίηρ 1 οὐδοῦ δηὰ ἀββοιη δ της 
ἰοιναγάς Οοά, ἰπϑϊεδὰ οὗ ὀρεῃὶγ δεκπον)εάρ- 
ἱῃρ {ΠΕ ἀροβίδου. 

ἐδὲγ δέ ἐδένι δίφό᾽ ῥίαςες ἱπ αἱ ἐδεὶν 
εἰδε5.7ὺ (ΟΟοπΊραῖε ἄῦονα ἱ Κ. χὶν. 21; δηά 5ες 
4͵530 ἔ2ΖεΚ. χνὶ. 4-.- ΤΒοι διαϑὲ πιδὰθ ἴΠ66 δὴ 
δι ἢ Ρίαςσθ ἐμ φεῦ “ἰγεεῖ," 

»ῦονι ἐδὲ Ἰοαυεγ οΥΓἹ ἐδ «υα!εῤηιεπ ἰο 1δὲ 
͵᾿Ἀποιά εγ.1 ὙΠΙ5 ρῆγαβθο γεουγϑ ἴῃ ἴδ ποχῖ 
σμδρῖου (γνεῦθο 8... [ἴ ννᾶ8 ὈΓΟΌΔΟΪ ἃ ὕγο- 
γγΌ Δ] Ἐχργεβϑίοῃ ΤΌΤ ἈἘΠΙΝΟΓΒΑ ΠΥ, τηθαπίης 
Β' ΓΙΘΟΥ “4|1Κ6 ἴπ ἴῃε τηοϑῖ ροριΐοιβ δηᾶ ἰῃ 
1 6. πιοϑδῖ ἀδθβοϊαῖο τορι οηβ. “Τόν ο5. οὗ 
στη Π᾿ ννόῖε δι} ἔογ ἴῃς φγοϊθοςίοη οὗ 
ἴῃς ἤοςΚϑ δηά δεγὰβ νυν ῃ ἢ ννόγο ραϑδτυγοά ἴῃ 
ιγαϑῖο δηὰ ἀδϑεσῖ ρίδοοβ. (8ε6 2 (ἢσ. χχυὶί. 
1ο; ΧΧΥΙ;. 4.) 

10. γηιασε: απά σγου ἢ 866 ποῖθϑ οἡ 
1 Κι χῖν. 22. 

ἐπ ἐυέρν δὶ» δ} ἘἈδίδον, κα ες 
πῃ ἈΠ. ἢ ᾿ Ἵ 

11. Τὸν δωυγη! ἱμεεπς. . . Ὁ αἰϊά {ρὲ 
ῥεα!δέπ.) ΤὨδ Ὀυγπίηρ οἵ ἱποθῆϑε νγᾶ8 ἃ σουη- 
τῇο τοὶ βίου ργδςίίος ἀπιοπ δποίεηΐ ΠΕ]. 
Τῆς Εἰγρίδηβ Ὀυγηΐ ἰησοηθε ἴο ἴπὸ βυπ οὗ 
γος δενθγαὶ Κιπά8. (ὟΥ Πἰείπβοη, “ Αποιϊθηΐ 
Ἐπγριίδηβ, νοὶ. ν. Ρ.. 315.) ὍΤῆε Βανγ]οπίδης 
Ὀυγηῖ 4 τδουξαπά ἰδἰοηϊθ᾽ νγεϊσῃϊ οὗ ἤγδηκ- 
Ἰποθῆδθε οὔςς ἃ γοᾶσγ ἴο Βεϊ]. (Ηετοά. ἱ. 183.) 
ἼΤΠ6 84πιὲ δρίςς νγὰ8 ϑοὰ ὉγῪ (τῆς Ναρδ-᾿ 
1Π5λη5 ἰπ πῸ]Γ 51 τ ΓΒ ἢ] (ϑιΓαῦ. χνὶ. 4, 
ἢ 216), δηὰ ἴῃ {Πεὶγ οἤεγίηρθ βΈΠΟΓΑΙΥ ὉγῪ 
ἴῃς Οταθεκβ ἀπά Ἀοπιδη5. ΝνῈ τῇδ γαῖποῦ 
ἔγουτῃ ἴῃς ργεβοηΐ ραββαρο ῃδὶ [Π6 (δηδδη  ἰ5ἢ 
παίίοπβ ργαςι δε ἴἢ6 Ὀυγηὶης ΟΥ̓ ἰποοηθα ἃ8 
Οη6 οὗὨ {δεῖγ ΟγάΠΑΤῪ βδογοὰ χΐεβ. ΤῆΣ 
ἴϑγδθι ιἴεβ ἃγθ γα θη! τοργοδοῃοά ψυῖτῇ 
Ὀηγηΐης ἰποοῆδε ἴο ἔαϊβα τοας ὉΥ ἴῃ6 ῥγο- 
Ρμεῖβ. (Ηοϑβ. 11. 13; ἷν. 13; ΧΙ, 2; [5. ἶχν. 
3,71 ἄο) 

189. 7:: ἐδε Ζογά ἰοη3ε4.7 Οοά πιρῆϊ ἴῃ 
υδῆςε μᾶνθ Ὀδθὴ ςοπίεηϊ ἢ ἴἢ6 αἰνίης οὗ 
(86 [,νν, δηὰ {πὸ ρἰδίπ ἀδηιυποίφίίοπβ τῃογοῖῃ 
οοηϊδίηεὰ οὗ 8 ςἢ 5:5 ἃ5 [Βοβὸ ἱπῖο νυ ῃιςἢ τὴς 

19γδθὶ] ἴε5 6]. Βυΐῖ ἴῺ Πιογο Ηδ ἀϊά τηογο. 
Ης ταϊβεὰ ὑρ ἃ ϑιισοθββίοῃ οἵ ργορῃεῖβ δηὰ 
56 Γ8, ννῆο σερεδῖθα δηά εηΐογοοα ἴῃ6 νναγηίηρ8 
οὔτε [,ανν Ὁ ψοτγά οὗ πιουῖῃ, Ὀτοδτηϊηνς ᾿ηἴο 
1ῃς οἷά ννογάβ ἃ πὸνν [ἴδ ἀρρί γίης ἴποτὰ ἴο ἴδ 6 
ἔλοϊβ οὗ 1πεῖγ οὐνη {{π|65, υγρίπρ ἴὨοπὶ οἡ τς 
ςοηβοθηςοβ οὗὨ [6 ῚΓ ἤρΆΓΟΓβ, δηά δι ποσί" 
ὈΝΟΙΥ ἀφοϊασγίηρς ἴο ἴδοπὶ [πὶ τῇς τογγ ἷ6 
ΚΠγοδίοπιηρβ οὗ 1η6 [,νν ννογὸ ἀϊγεσῖοα ἀραϊησῖ 
[Π6 ὙΕΓῪ 51η8 ΜΨΏΙΟΒ ΤΠΕΥ͂ ΒΑ ΙΔ ΪΥ͂ ργαςι5εά. 
Ατποηρ [ἢ 5 βυςσοοβϑίοη ψΈΓΘ, ἴῃ [5γδεὶ, ἢ δὴ 
ἴδε ΘΠ οηϊα (τ Κ. χίὶν. 2), [οὔ {6 βοὴ οὗ 
Ηδηδηὶ (1. χυΐ. 1), ΕἸ Π]14ἢ, Μιοδίδῃ τῆς 5οη οὗ 
[πιϊδλ (ἰ0. χχὶϊ. 8), ΕἸ 15ηα, [οπδῃ 1ῃς δοὴ οἵ 
Απιτίδι (1 Κ. χὶν. 25), Οἀδά (2 (ἢ σγ. χχυῆ]. 
9), Απιοβ, δηὰ Ηοβοᾶ; ἴῃ [υάδἢ, υρ ἴο {88 
{ἰπιθ, δΒβειιδίδῃ (2 ΟἿ. χὶ. 2; χιΐ. 5), [Ιἀἀο 
([0. ΧΙ. 15 ; ΧΙ. 22), ΑΖδγίδῃ [πε δοη οὗ Οἀδὰ 
([0. χνυ. 1), Ηδηδηι (Ὁ. χυὶῖ. 7), [εἢ ἢΪ8 5οῃ 
((δ. χίχ. ν᾿ [Δ ὈδΖιεὶ ἴῃς δοη οὗ Ζεςμδτγίδῃ 
(([0. χχ. 14), ΕἸ ΟΖ Γ τη 8οη οὗ Ποάασνδῃ (ἴδ. 
Υοῦϑς 37), Ζοομασγίδὴ {πε σοη οὗ [Ἂποϊδά (ἰὉ. 
χχῖν. 20), ἀποίδεσ Ζεοδαγίδῃ (10. ΧΧν]. 5), [οεὶ], 
Μιοδῇ, δηὰ [βαϊδῃ, θεϑι 68 βόνογδὶ ννῇοβο ΠΔΠΊς8 
ἃγ6 ποῖ Κποινῃ. ϑοπῖς οὗ ἴΠ 656 ῬΕΓΒΟἢ5. ἃΓδ 
οι] “ ργορῃεῖβ," οἴπεσβϑ “ δθοῦβ." Οσςςβ- 
ΒΙΟΠΔΙΪΥ ἴπὸ βαπηθ ῬΟΓθοη ἢ85 ὈΟΙᾺ {1{165 (85 
Ιῴἀο, 2 (ἢγ. χίὶϑ 1ς δηά χὶϊ. 22, πὰ [|εδιὶ 
(ἢς 5οῆ οὗ Ηδηδηὶ, ᾿ Κ. χνυὶ. 7) δηὰ 2 (ἢγ. χίχ. 
2), ΜΠ ΙΟΝ δοαηβ ἴὸ δονν {παῖ {Π6ΓῸ γνᾶ5 ΠῸ 
ΥΟΥΥ ἱπιροτίαπτ ἀἰδηςτοη Ὀεΐῖννεεη {βόπ. 
(δεε ἴδ ποχῖ ποῖθ δι οπο.) 

ἀσαϊμοὶ “ιάαδ. Τῆς νυτιῖεσ, νν 16 ῥτὶ- 
ΤῊΔΤΙΥ οηραροά ἴῃ υδι για Οοὐβ ἰγεαϊσηθης 
οΟΥὗἩἨ [ῃ6 5γδ6}}165, 18 ἰοὰ ἴο ρίδῃςς οδἵ ἴῃε 
ΒΓΔ Γ ἰγοδίτηθηΐ, 5ἰπλ} ]Υ]γ Ὀγονοκοά, οὗ {πὸ 
]ενν5, δηὰ ἴο υ5:}}ῦ ὉΥ δπιϊοϊραϊίοη {δὲ ἕδῖα 
οὔτδε Τνο Ὑσίθε8 πὸ 658 ἴδῃ παῖ οὗ ἴΠ6 
ΎΤεη, (δες Ὀεῖονν, νεῦϑθβ 19 ἀπά 20.) 

αἱ ἐδὲ ““εγ..10 ὙΤῊ6 ννοτὰ {γΓδηϑβϑαῖθα “ βεεῦ 
ἴῃ (ἢ}8. ρίδος 15 τῆς σοπηπιοη οπς, ἐδόςθ, ποῖ 
186. τᾶγογ, γόθρ. 1 νου Ἱαὰ βοάγοοὶῖν ἤᾶνο Ὀόθη 
δάἀάοὰ δοτγο, (ἢ 1 δά ὕξοη Ὄχδοῖν οαυϊναϊθηὶ 
ἴο “φιόρμοῖ᾽" (πάῤῇ, οΥὐ ἢ ᾽1ἴ δά ποῖ ὕσεη 
ἈΡΡΙΙΟΔὉ0]6 ἴο βοῆθ ἤεβοπῃβ ννῆο ΜΈΓ ποῖ, 
ΒΊΓΙΓΕΙΥ βροακίηρ, “ ργορμεῖϑ᾽ (παδί »» "ἢ. Ῥτο- 
ὈΔΟΌΪΥ ἰῃ6 ςοπ]οοΐιτο οὔ Ηδνογηιςκ 15 τιρῆϊ 
{πὶ παᾶδὶ ἴῃ 51: ΓΙοῖπο58 ἀδβιχηδίοβ ἴἢ6 οβὶςοίαὶ 
το 6 Υ5 οὗ [ἢ 6 ργορῃείοδὶ ογάθσ οηἶυ, ν Ἀ1}Ὸ 
ερόχερ 18 Δρρ ςδῦ]ς ἴο 411, υνβεῖδθοσ τοι ῦε τ 



Υ 14-.1.} 1. ΚΙΝΟ5. ΧΙ]. 

ἢς τεβεϊ βεά ἀσαίηβὲ τῆεπὶ; ἂδηά {ΠῸῪ 
(Ο]]οννειὰ νδηϊῦγ, δηὰ δεσαπια νδίῃ, 
δηά ννεηῖ αἴτεγ τῆς Βελίμεπ τΠαῖ τὐέγέ 
τουπά ἀδοιῖ τῆδηγ, εὐπεόγπίηρ ὙὙὨΟΠῚ 
τῆς ΓΟΚΡ παά οδαγρεὰ τῆθη, τῆδὶ 
ἴΠογ 5ποι]ὰ ποῖ ἀο [ἰκο (ἢ δηλ. 

16 Απά ἐπὰν ἰεΐς 4}} τῇς ςοπ- 
τλλπάτηθηῖβ οὗ τῆς ΓΟΚΡῸ τπεῖγ Οοά, 
Δηἀ 4 τηλς {δὴ πλοϊζθη ἱπιᾶσεϑβ, υεη 4 Ἐχ. 3. 
ἴνγο σαἶνεβ, ἀπά πιδὰβ ἃ ρίονβ, δπά ς Κίη. τὲ 
ννοΥβηρραα }1 τῆς ἤοβὲ οὗ ἤεάνϑη, "δ 

Κεαρ ΠΙΥ Θοπιπιδηἀπηεηῖβ απά ΤῊΥ 
δἴδιυζεβ, Δοσοσάϊηρ ἴο 411} τῃ6 ἰδν 
ψνὨοἢ 1 σοτατηδηάεά γουγ ἔΠετβ, ἀπά 
ΜὨΙσἢ 1 86πὶ ἴο γοι ΟΥ̓ ΠΥ 5Ἔγνδηῖϑ 
τῆς ῥτορῇἢεῖϑβ. 

14 Νοινββίδπάϊηρ τῆογ ννου]ά 
ποῖ ἤδᾶγ, δι ἐελεηεῖ (ἢεῖγ πεοκϑ, 
Ιἰκε το τῆς πεςκ οὗ τῃεὶγ ἔτ ετβ, τηδὲ 
ἀἸά ποῖ θεΐϊενε ἰῃ τὰς ΓΟᾺΡ {πεὶγ 
σου. 

Ις Απά {πεὺ τεϊεςοιεά ἢ18 βδἴδτυζεδ, 
ἀπά ἢϊ5 σονεηδηΐ ἴπας ἢς πηδάς ννἱἢ 
τΠεῖν [λῖῃεγβ, ἀπά ἢἷ8 [Θϑτὶ πλΟ 65 νυ ΒΓ ἢ 

οὔ ἴδε ογάδσ οὐ ποῖ, ὑῆο τϑοοῖνα ἃ ργορδοίοδὶ 
τενεϊδιίοη. (᾿ ΕἸπ]οϊζαπρ, 1. 1, ὃ 56.) 

ἐωγπ γε ὕονι γο συμ «υαγ..70 ὙΠαῖ 1}}}8 
ν85 ἴῃ ΚΘΠΟΓΑΙ Ὀυτίῃοη οὗὨ [μ6 Ῥγορδείςαὶ 
αἰξογᾶῃοαβ 5 50 ἘΠῚ  ΘΏΓΥ Ρἱδίπ ἔγοπι εὰς} οὗ 
186, νυγτηρβ ἃ5 πᾶν οοπὶα ἄονη ἴο ι.. 
(ϑεε Ηοϑ. χὶ". 6; χίὶν. ας [οεὶ ἴ3, 12; Απὶ. νυ. 
415; 5.1. 16ό-2ο; ἄς.) 

14. «ον ῥαγάεπεά ἰδεῖς πε. Το 
“ Παγ Θ᾽ οΥ “ 5:!ἰ ἤδη (ἢ6 πος κ᾽ 5 ἃ σοπηπιοῃ 
Ηεῦτονν Ἔχργεβϑίοη 8: ρηϊβοδίννς οὗ ὑηρεπάϊηρ 
ΟὐὈΒΌΠΔΟΥ πὰ ἀείεγπιηπεὰ 56εἰ ξοενν}}}. {{|5 ουπά 
ἴῃ ἴἢς Ῥοηϊδίευς (Πευΐ, χ. 16), ἰῃ Ῥχονογθβ 
(χχῖχ. 1), (ῃγοηιςΐεβ (2 Οἶγ. χχχ. 8; χχχυί. 
13), ΝεΠετηϊδῃ (ἰχ. τό, 17, 29), ἀπά [ογοχϊδῃ 
(Ὁἱ. 26; χΥὶ!. 23; χὶχ. 1ς.) 

δε το δὲ πεοξ 9" Ἰδεὶν ζαι δου ἢ ὙΠὲ 
[ϑγδε} ἴε8 ἂγς οδ δὰ "ἃ βιβ-πεοκοὰ ρεορὶε 
ἴη ἔχ. χχχί! 9; ΧΧΧΙΙ, 3, 5 ; χχχίν. ο; Ὠδαυῖ. 
Ἶχ, 6, 13; πὰ χχχίὶ. 27. 

16. Τδεν ζοἰϊοαυε τυαπὶ1γ.1 Α5 δὴ 1ἴάο] ἰ5 
“ποίβιηρ ἴῃ ἴῃς ννου]ά" (1 Οογ. νἱϊ. 4), πιθγα 
ὙΓΟΆΚΠο55 Δηα ἱπηροΐοηςο, (ἢ βδοσοὰ υνσιῖοῖβ 
εἶνε ἴο ἰάο]8 ἀπά ἰἀοἰδίγυ ἃ ναγὶοἰγ οἱἁὨ πλπλε8 
ἀεποιίίπρ [}}18 ἐπιριϊπο55 δηὰ ποίμίπρποςβ. δυς ἢ 
ἃ΄6 ἄνεη, σδαυν, ἐρῥει, εἰ; διὰ δυο ἰ5 186 
νοσγά Πογα υϑεά, δεῤεϊ, 1,1 γα γ, δεόεί βθατηβ ἴο 
τιθᾶῃ “ Ὀγοδι ἢ" ΟΥ̓ “ ναρουγ".--ἃ ἔπι 2 Γ ἱπηᾶρὸ 
ἴογ ποποπίγ. ΒΑΓΕΙΥ υϑοὰ ὉΥ τῇς Ὠἰδιοτίο δὶ 
ὙΓΙοΓΒ, Τἴ ΟσΟΙΓΒ ἔγεα υσΠΕ}Υ ἰῃ ἴῃς ργορῃοῖβ, 
δηά ἐϑρεςῖ δ! ἱπ [Θγετηϊδῃ. (δ56ε [οη. 1. 8; 
Ῥβ. χχχί. 6; δσ. 3. 5: ὙἹ]δ. το; χὶν. 22; ἄς) 

από δεεανις υαἴη.)] ΑΒ ἰάο]5 ἃγὸ “ υδῃϊγ᾽" 
δηά " ΠΟΙ ΙΠρτο55,᾽ 50 ἰἀοἰδίογϑ ἃσὸ “ υδη᾽ δηά 
ἱγηροίςσηῖ. ὙΒεῖγ Ἐπογρῖθβ ἣν Ὀοοη νγαϑίεὰ, 
1Πεῖγ {ἰπ|6 τηϊβθρεηΐ ; ἘΠΕ πᾶν τϊβδοὰ τς 
ΓΕΔ] οὐ)εςΐ οὗ {πεῖν οχίϑίθηςο : {πε γ νυ ῃοὶο Ἰ1ξδ 
᾽258 Ὀδθθῃ ἃ χτηϊδίᾶκο: δηὰ ἴδ6 σϑβυ τ 18 υἱοῦ 
Ῥοννογίοββηθβθ. ((οπΊραγο ΡΒ. οχν. 8: ΟΧΧΧΥ. 
18 ; 8. χΙῖν. 9.20; οι. ἱ, 21.) 

ἐδὲ 1ογά ῥαδ ἐραγχεά ἐδενι. 866 Ἐχ. χχὶϊὶ, 
24; 1,ον. ΧΥΪ. 3, 24-10; Χχ, 22; ΠὨευῖ. χὶϊ, 
4730, 31. 

Δηά ξογνοά Βαδὶ. 
17 Αμπά τῇογ οσδυβεά {πεῖν 80πη8 δηά 

10. Το... νιαάε α σγουε.) ΤῊΘ “τους 
(ασῤέγαρ) ἤδτὸ ὑγροα 85 ἃ 5ρ6 61] οἴξηςε πιυβῖ 
Ὀε ἀϊδετοηϊ ἔγοπι 116 “στονοβ᾽ (αεῤέγίηι) οὗ 
γΟΓΒΘ6 10, ΠΟ νυ γα δοῖ ὉΡ “ΟΠ ΘΥΟΤΥῪ Βιρἢ 
ἩΠ] ἀπά ὑπάογ ἜΥΘΓΥ στσεεη ἴγες." το ΔΌΪΥ 
τῆς ἔΟΥΠΊΟΓ ρᾶβϑᾶρο 15 ἃ γεΐεσγεηςα ἴο (ἢς οἱά 
Πρ -Ρίδος ννούβῃιρ, ν Ϊς ἢ ννὰ5 ῥγοίθβϑεα! ἃ 
Δ ΌΓΒΏΙΡ οὗ [ἐποναῖ, Ὀυϊ ἡ υπδιποτὶδοά 
τ 5. δηὰὶ δ Ὁ]. τὴΒ; νυ 116 (ἢ ῥγόβδοηὶ 15 ἃ 
τεΐδσοπσο ἴο Αδδὺ 8 δεῖ (ῆρ ΠΡ ἃ σους ἴο 
ΒΔ] ἰῃ τῆς οἰ οὗἁἩ ϑαπιδγίὰ (1 Ἀ. χυΐ. 11). 

απά «υογυλῥῥεά αἱ! δε ῥοιέ 9 ῥεανεπ. 
Αϑῖγδὶ ννουδῆ!ρ δά ποῖ Πόσο Ὀσθη πιεη- 
τιοηοὰ 845 ργαιτἰϑοὰ ὈΥ [6 5.86} 1165. Μοβαβ 
Πδὰ νναγπεὰ δραϊηβῖ ἃ ([ου. ἵν. το ; Χυῇ, 3), 
50 {παῖ [ἴ πο ἀοιιδὶ οχιϑίεα ἴπ ἢἰ5 ἀδΥ, οἰ ἼΠΟΓ 
διηοηρ ἴῃς (ὐδηδλδη 5} παί!οηβ Οὐ διηοηρ ἴΠ6 
Αγτδθίδηβ, ΕΥ̓ νῃμοσὴ ἰΐ δθοπὶβ ἴο αν ὕεθη 
Ῥγςοιιϑεά ἔτοπι ἃ ὑθσῪ δηςϊθηΐ ἀαῖϊθ. (οὐ 
ΧΧΧΙ, 26-28 ; δίγαῦ. ΧΥ]. 4, ὃ 26; ἄς.) Ρογ- 
ἢδρ5 ἴἴ νγὰβ ἰηνοϊνεὰ ἴο δοπῆο ὄὌχίεπὶ ἰῃ ἴὴ6 
Βδδὶ ὑγόουβῆιρ οὗ [6 ῬΒαπΙςΙΔΠ5, ἕοτ Βαδὶ δπὰ 
Αδίδγία ψνογα ὑσγο δ Υ δϑϑοςίδί θα ἴῃ τῆς τη β 
οὗ τἢςἷτ υνουβηρροῦβ τ ἢ 186 ϑὺη δηὰ Μοοη. 
ὝΠΟ ΒΥΓΊΔΠ9, ΤΠΟΓΘΟΥΟΓ, ΜΟΙ ρροὰ ἴπ6 ϑυη 
ἃ5 Ηδλάδαὰ (Μάδςτγοῦ. ἍὋἝἜ{δῖ.᾽ 1. 23). 1 δἴοσ ἴῃ 
16 ΠΙΞίΟΥΥ͂ νγεὲ 5}}]] ἢπὰ ἃ ὑυεσγ ἀδοιἀοὰ δηά 
νν 6} -ἀδνεϊορθά δϑῖγαὶ Ουϑἢ! γοναὶ θηῖ δποης 
1η6. [ἐνν8, Ψ ΠΟΙ 18 ργοσΔὈΪΥ Αϑϑυγο- ΒΑ υ]ο- 
Ὠἷλη. (8662 Κ. χχὶ. 3, ἀπά ποῖς δὰ ἰος.) Τῇϊβ 
ἔογπι οὗ [6 οὐ] ΠΊΔΥ ΡΕΓΒΔρ5 ἢδνο Ὀθθη ἱπῖσος 
ἀυοεὰ ἀπο ἴῃς ϑγδεὶ ἴο8 δἰϑο ἀυγίηρς [ἢ 6 
ἰδλῖογ ρουοά οὗ {ΠΕΣ τλοηΔΓΟΥ. 

17. Τόεν εαιρεά ἐδεὶν “οπα ἀπά ἐῤεὶνγ ἐσιμρῥίογε. 
20 ρα9: ἐῤγομσὸ {δὲ γε Οὐ τῆς ἴσιο ςδδ- 
Ταςῖεσ οὗἉ 1ἢ15 ργαςξςθ, ἀπά ἴδε χφυδγίοσ ἔγοπὶ 
τνΒῖςἢ 11 ννὰ8 ἀογινοά, 8566 ποῖθ οἡ 2 Κ. χυὶ. 1. 
ΎΒΟΓΕ 15 το 5 8ιείοπί στουπὰ ἕο τῆς Ὀοϊϊοῦ 
δῖ ἰὮ ννὰβ ἃ πίοῦο “όγωμαϊο, οὐ “ Ἰυδῖγαϊίοη 
ὉΥ ἤγο"--- ραββίηρ δείαυοομ ἴννο στεδῖ ᾿ΥΓε8, 
ὙΒῖςἢ ἀϊὰ πο ἰη͵υτΥ το 118. [Θγεπιιδῃ (νι. 11: 
ΧΙΧ, 5}, ΕΖΟΪΚΙ6] (χυῖ. 20, 21), δηά ἴῃς διιῖῃοῦ 
οἵ Οἤγοηιοΐο8 (2 ΟἾγ. χχνη. 1) αἰ Β.Πς ΠΥ 
δίδῖς τπλὶ [86 «Τδιϊάγοη νοῦ “ ἀονοιτγοά,;» 
“ 58]. η,᾿" “δυτηῖ." ((οιλρᾶτε Ϊοά. 8ὶς. χχ' 
14; Αυσυδβίίη, “Οἷν.  εἱ,᾿ νἱῖ. 19.) 



11. ΚΙΝΟΞ. ΧΥΠ]. 

{Πεῖγ ἀδιυρσῆίεῖβ ἴο ρᾶ55 τῆγουρῃ ἴδε 
ἢτα, δηά υ864 ἀϊν! παϊίοῃ ἀπὰ οποῆδηῖ- 
ΤηΘηἴβ, ΔΠ4 504 ἐμεπιβεῖνεβ ἴὸ ἀο εν!] 
αι τῆς 5'ρδς οὗ τὴς οκΡ, ἴο ργόνοκε 
Π]πὶ ἴο ΔΠρΈγ. 

18 Τμεγείοσε τῆς ΟΚῸ νγᾶ8 ν ΤΥ 
ΔΏΡΤΥ νυ] ἢ [βγααὶ, ἀπά τεπηονεα τῆ θπλ 
ουῖ οὗὨ Ὠἰ8 5ἰρσῆϊ: τῆεγα ννᾶ58. ποης ἰεῖ 
δυζ τῃε τγῖδε οὗ [πάλῃ ομΪγ. 

Ι9 Αἶβθο [υἀλῃ Κερὶ ποῖ τῆς Ἄοοπλ- 
τιλπαἀπιεηῖβ οὗ τῆς ΓΚ τπεὶγ (οά, 
δας νναϊκΚαά ἴῃ τῆς βιατύϊτεβ οὗ [5γδεὶ 
νυ ῖς ἢ τῆ Ὺ πιδάς. 

20 Απά τῆς ΙΝΠῸΚῸ τεϊεςιθα }} τῆς 
βεεὰ οἔὗ [5γδεὶ, δπά δῇηιςτεά {πεπὶ, δηά 
ἀεϊνεγτεά τῇεπὶ ἱπῖο τῆς παπά οὗ 
ΒΡΟΙΪΕΓδ. ἀπ} ἢς Παά οἂδῖ τῇδ οὐζ 
οὗ ἢϊ5 5!ρῃϊ. 

«σοὦ ἀνυϊπαίίοην ἀπά ἐπεῤαπίνι ... Ὁ ευΐ. 
ΧΥΪ. 10. 11. 

ἀπά «οἷά ἐῤδενιμείυε:.) 8δὲ6 ποῖς οἡ 1: Κ. 
ΧΧ]. 20. 

18. Τόε ἐγὶδε οὶ ὕμάαό οπἶγ 866 δῦονϑ, 
Ὶ Κι. χὶ. 13,32, 36; ΧΙϊ, 20. 

19. “41:ο γωάαρ, ἢ ΤῊΐβ νεσθο δπά τῆς 
ΠΟΧΙῚ ἃῖὸ ράγοηῖπεῖῖςα. δῖος ἀραΐῃ, 45 ἰῇ 
ΥΟΓ56 13, ἴπ6 νγιῖοῦ 15 ἰρὰ οῃ ἔγοπι ἢ!5 δοςοιιηΐ 
οἵ ἴῃ δἰῃβ δηά Ῥιυιπιβῃσηθηί οὗἁ (ἢς 5γδο] 65 ἴο 
δίαπος αἵ ἴδ 5: ΠΊΠΑΓ 81η5 ἀπα ϑἰπλ}] 2, Ριϊπὶ5ἷ- 
ταθηΐ οὗ {ῃς εννβ. Ηἰ5 [πουρῆϊβ ρά55 ἔγοπι 
(η6 δῖε οἵ ἴῃς 5ἰϑῖοσ Κιπράοπι ἴο τῃαΐϊ οὗ ἢΪ5 
ον, ἀπά ἢς δεκηον]ςαρεβ [πηι Ὀοῖῃ ρθορὶς 
αι 4}}γ ῥγονοϊκεὰ δπὰ εαυδὶὶν ἀεβεγνεὰ ἐμεῖγν 
τυ. 

δὲ «ἰαἰμίσ οΥἹ Ἰεγαρί τ βθοτβ ἴο δ6 8]- 
ἱνᾶνβ Γαραγάεα 45 ἴῃἢ6 νγοῦβί γοργοδο ἢ ΨΠΙΓἢ 
οδη δὲ υτρορὰ δρδίηϑδί ΔΠῪ [ενν]8ῃ Κίηρ, [μδὲ ἢς 
ἐς γυῖα ἴῃ τῇ6 νναῦ οὗ [ἴῃς Κίῃχβ οὗ [15γδ6].᾿ 
(ϑεε 2 Κ. νἱϊ. 18; χνὶ. 1; 2 Οἶγτ, χχὶ. 6; 
ΧΧΥΪ. 2.) ὙΠΟ ΒΔ4] ννογβῇ!ρ 15 βΈΏΘΓΑΙΥ [ἢ 6 
ΒΡΟΘΟΙΔ] 51η δ νυν ἢ [6 Ρἢγαβὸ ἰ5 ἰονο θὰ - Ὀμζ 

6 ΤΟΔΠΙΠρ ΠΕΓΘ 5665 ἴο 6 νάοσ, ((οπι-» 
Ρᾶτε Μίς. νἱ. 16.) 

4Ο. “ΜΠ δε “ἐφ οΥ Ἰεγαοί] Ὅς [ἐνν8, 1. δ.) 
85 Ὑ6}} 29 ἴπ 153.26}1169. 

ἀεἰμυογεά τῥενι ἱπίο δε δανά Ὁ “ροίϊονι, ἐπε, 
ὦ. Οὐοὐἷβ ἀοαϊϊπρβ στ θοῖῃ Κίηχάοπιβ 
ὍΟΓΟ ΑἸ|κ6ὲ. Βοίῃ δὰ δουηάδηϊς ννδγηιης οὗ 
(6. οσοπληρ οδίδϑίγορῃθ. “ϑρο ϊογβ᾿ ὑγΈΓα 
δοηΐ δρδίηδῖ οᾶςῇ, {πὶῈ δδ[οσ τς, Ὀείογο (ἢ6 
Βηδὶ γυΐϊῃ σαπὶα οὐ {ποπη---ἡρδίπϑι 15γΓδοὶ, Ρ] 
ἃπὰ ΤΙρΡ Δ Π-ΡΙ] βοῦν (2 Κα. χν το, 29; 1: Οἢγ. 
Υ. 26); ἀραίπϑὶ [ιάδῇῃ, δεπηδομετ (2 Κ. χυ. 
131-16), Εἰϑαγ-ἢδλάάδοη (2 ΟἾγ. Χχχίῖ. 11), δπὰ 
Νεδυςβδάηςζζασ ἰδγίςθ. [1 ννᾶ8 Ομ] νΒθη 

ἶν. 18----24. 

21 ογ ἢς τεῆῖ [βγδθ] ἔγοπὶ τῆς 
Ποιβδε οὗ [λανίἀ; δηὰ {πεν πιδάς 
]ετοθοᾶπὶ τὰς 800 οἵ Νεῦαῖ Κίπρ: 
ἀπ Ϊεγοδοᾶτῃ ἀγανε ἰϑγδεὶ ἔγοπῃ [0]- 
Ιονσίηρ ἴῃς ΠᾺΡ, ἀπά πηδάς ἴδεπὶ 8[η 
ἃ δτοδῖ 51η. 

22 ογ τῆς ομ] ἄγεθ οὐ [βγδοὶ 
ννΑΪΚαὰ 1ῃ 411 {πε 5ϊ᾽π8 οὔ Τεγοθοδπιὶ 
ὙΠ ςσἢ Πα αἰά ; {ΠεΥ ἀερατγῖςά ποῖ ἔτοπι 
(ἤδη; 

23 ὕπε] ἐς ΓΟΚΡ τεπιονεὰ [βγδοὶ 
οὔξ οὗ 18 5ρῃῖ, 88 ἢε μιδὰ εαἰά 
ΟΥ 4} [18 βεγνδηῖβ τῆς ρτγορδεῖβ. 
80 νγᾶ8 Ιβγδαὶ Ἴαγγίς ἁ νὰ οὐΐ οὗ 
τπεῖγ ον ἰαπά ἴο Αϑβϑγγία υπῖο τ 8 
ἀδυ. 
ἢ 4 Απά τῆς Κίηρ οὗ Αϑϑογγίδ 

Ὀγουρῃς πιοη ἔτοπὶ Βδθγίοη, ἀπά ἔτοηι 

[Π|686 ναγηηρ8 ἰαἰοὰ ἴο ργοάιιοθ δΔην ΓΟΔὶ Γὸς 
ΡῬεπίδποθ ΟΥὐὁ τεϊογσηδίοπ ἐμαὶ Οοάΐβ ἴδνοιγ 
νγὰ5 ΠΟΥ νιπάγαννη, δηὰ ἴπ6 Κιησάοπι 8 
ἀεκιγυςτίοη Δ]]οννοά. 

21. ον ῥὲ γεπὶ 1εγαεί, Ὁ ὙΠὲ οοῃ- 
ῃδοίζίοη οὗἉ (}]5 γθσϑὸ 15 ἢ νοῦ 18. Τσδῃϑ» 
Ἰλῖο---Βογ πὸ Ἀδὰ σγοηΐϊ.; 

εγοδοαν»ι ἐγαυς Π]εγαοὶ ἤσονι γοἰοτυὶπσ δὲ 
Ζογά. ὌὍΠα βίγοηρ Ἵχργοββίοη “ ἀγανὸ [5.86] 
15. 81) Δ] υδίοη ἴο ἴπ6 νἱοϊθηϊ τηθᾶβυγοβ ννῃεσγεῖο 
7]εγοδοδιὴ μδὰ τεοοιιγδο ἴῃ ογάεγ ἴο βῖορ [δὰ 
εἰἥιιχ ἱπῖο [πάθ8 οὗ [ῃς πιοσο γε]ρίου 8. ροῦ : 
ἴοη οὗὨ 8 δυδ]εςῖ5 (2 ΟἾΓ. χὶ. 13-16), ἴπ6 
ΟΔ]Ππρ ἰπ οὗ δῃι5μακ, δηά {π6 ρειτηᾷποηῖ 
ἀϑϑυτηρίίοη οὗ ἃ μοϑίὶς δἴτταὰς ἰονναγὰβ [86 
δουῖδοση Κιηράοπι. 

28. 41: δὲ βαά «αἱά ὃγ αἱ ῥἷ, εγυσπί: 1δὲ 
ῥγοῤῥε..)] ὙὍδδ ννυτεγῦ τοΐεγϑ ἢοΐ ΟἿΪΥ ἴο [ἢς 
εχίδηϊς ργορἤθοεβ οὗ Μοβοβ ([,εν. χΧχυύϊ. 31; 
Πευῖ. ἵν. 26, 27: ΧΧΥΡΙ. 16: ἄς); Αἢῇ)δῃ (ἢ 6 
δΠΠοηϊο (1 Κι. χῖν. 15), Ηοβοα (ἰχ. 3, 17), 
δη Απιοϑ (Υἱ!. 17}, θυ α'5ο ἴο ἴδ οπέϊγο βουὶθβ 
οὗ ννγηΐπρα ἀπά ὑγεάϊοιοη5. νυ] οἢ ῥσορδεῖ 
αἴογ ργορῆθῖ ἴῃ ἃ ἰοπρ υπθτοίκοη βυςοοββίοη 
Βδὰ δαάγεβοθα ἴο ἴῃς ἀϊδοδεάϊθης [5γδο 68, 
ὈπίΟ] ἀπε ἴο {ποπὶ ἴΠ6 πος ΠΟΠΒΟΠ ΘΉς(Ε5 
οὔ {Πεἷγ δροβίδου, ἀπ 50 ἰδανηρ πο πὶ νυ ΒΟΥ 
ὠμοῦ ἐχοιιβο." (δεο ποῖθ οὔ ὑεῦβα 13.) 

μπίο {δὶ Ὧ47γ.} 866 Ὠοῖε Β αἱ ἴῆὲ ἐπά οἵ 
[8 σΠαρῖοσ, 

24. Το ἀπο 9 “:“γγία ὀγοισδὲ νιον. 88:- 
ἔοηῃ 8 ργοῦδθὶν [86 Κίηρ οὗἁὨ Αβϑογτίδ ἰηϊοπάρά, 
ποῖ (48 ΒΈΠΟΥΔΪΥ 5ῈρΡΟ56 1) οἰ ῸΓ “ 5}8]- 
ΤΩΔΏΘΒΟΥ "ΟΥ̓ “ Εἰϑαγ- ῃδάάοη." Ἐκδγ- βδλάάοῃ 
Ποὺ ἀουδί 586πηῖ οΘο]οηίβδίβ ἱπῖο {Π6 σοιμηΙΓΥ, 
ἤτοπη ψοπὶ ἴῃ6 πονν δαπιδγιδη8 ὑνογο ἰῃ ρατῖ 
ἀεβοεηάοά (2Γ. ἵν. 2). Βυϊῖ ἴπ6 ᾳυοοίίοῃ τῷ 
6 σοηῃϑιάογοὰ 15, υνβεῖμογ ἴθογ νγὰ8 ηοΐ αἱδὸ 



ν. 25. 

Οὐυκαῃ, δηά ἔτοπι ἄνα, ἂδπά ἔτοπὶ 
Ηδτπλδῖῃ, ἂἀπάὰ ἔτοπιὶ δερδδγνδίηι, διὰ 
ρΡἰδεβά ἐλφπ ἴῃ τῆς οἰτιε8. οὗ ϑαπιδγία 
ἸηβῖεΔ4 οὗ τς ΠμΠ]άγεη οὐ ἰϑγδεὶ : ἂπά 

ἃ φγενίοιις οοϊοῃιϑδοη δ δρρ ΘΠ] ΕΤῸΣ οὗ 
ἴῃς σοΟυΠΙΓΥ, Ὑῆὴ0 (85 ΔΑῪ 5ἢεννῃ) νγᾶϑ 
ποῖ ϑῃδἰπάπεβοσ, Ὀυϊ ϑαγροη. [ἢ ἔδνουγ οὗ 
50 σἢ ἃ σοϊοηϊδαϊίΐοη ἄγο, (1) ἴῃς πεχί οὗ 86 
Ῥγοβθηῖ ρᾶ558..6 ὙΠ υογϑς 6; (2) ἴῃς ὦ 2γίογὶ 
ΡιΟὈΔὈΙγ τηδὲ [π 6 πλοπδγοῦ ννδο [γαπβρίδηϊοα 
ἴῆς οἷά ρορυϊαίίοη νου] Ἰηϊγοάμσςς ἃ ἢενν 
οπὸ; (3) ἴδ ρθουϊαγ ραγιδ! γ οὗὨ ϑαγβοῦ ἔοσ 
ΒΌΓΙ ἰΓΔηΚΟΓΒ ; (4) ἴῃς ἔδλοϊ [παἰ ϑαγῦροη τχθη- 
τίοῃβ ἢὶ5 ρἰδείπς οὗὨ Αγὰὺβ ἰῃ ϑαπ)αγίᾶ; ἃηά, 
(5) ἴῃς Ἰοςδιῖο5 οὗ ἴῃς Το]οηὶβῖθ ἤογὸ πιθη- 
τἰοηοά, νης ἀἠγ7εγ πὶ ουενγ παπις ὅμε ὁπό ἔτοτα 
(ῃοθε οὗ Εχγ ἴν., δηὰ ννῆϊοδ ροϊηῖΐ, ἴῃ [ἢΓΘς 
ΠπᾶπΊοὸ5 ουἷΐ οὗ [ἴῃς ἤνς, ἴο ἃ ἰγδηβίεσ πιδάς 
ὀκίογε 1ῤὲ ἐἰριο οΥ ϑεππαςῤεγιδ, νὯῸ τθ ΟΠ 8 
Ηδιυιῖῃ, νὰ οσ ἰνϑῃ, δηὰ ϑερβμαγναῖπὶ ἀπιοην 
τεοθηΐ σοηᾳμοδῖβ (2 Κι. χυἹ!, 24; χίχ, 13). 

Ομ!ῥαδ. Οὐδ ἰ5 ἔγθαυεπῆν τπηεηζοποά 89 
Ὧπ ἱπιρογίδπὶ οἰ οὗ Βαῦδγὶοηΐα ἰπ ἴπ6 45- 
δντίδη ἰηϑςτὶριίοηβ; δηὰ ἰἰ τοϊδιηεὰ 115 πᾶπὶς 
ἀονῃ ἴο ἴδ6 Αγδὺ Ἴ᾿οπαιϊιιοϑδῖ. [5 συ ϊηβ θᾶνα 
Ὀόϑη ἀϊδοονογοά, ἀδουΐ Πίϊοοη τ 1165 που -οδϑῖ 
οὗ Βαδγίοη, δῖ ἃ ρίδος νυνί. ἰ5 οδ]]θὰ [Ὀγδῃ πὶ, 
θεςδυθς ἰζ 15 ἴῃς {τά οη8] 516 οὗ ἃ σοηϊεβί 
Ὀεΐννοοη Αγαῆαπι δηὰ Νἰπισοὰ. Ὑἢὲ πᾶπι6 
οἵ Οὐυἴδὰ ἰ5 ουπά οὐ ἴμε ὀσγῖοκβ οὗ 1}18 
Ῥίδςθ, νυ ϊο ἀγὸ πιοϑίγ οὗὨ {86 ετὰ οὗ Νεῦδυ- 
οὐδάηθζζασ, ὙΤἢο Αϑϑυσγίδη 50 ΓΡΙΟἢ5 5Πονν 
τηλῖ τῇς βρεςῖαὶ γοὰ οὗ αυϊῃδ ννὰ5 Νεῦραὶ, 
ὙνΠΟ56 ΟΓΘΒΙΡ ἴΠ6 πλεη οὗ Οὐδ ἀγὸ ἀςςαγεὰ 
Ὀεῖονν ἴο πᾶνε οαττίεὰ ψ ἢ (Ποπὶ ἱπῖο ΤΠΟΙΓ 
πονν ὨοΠΊ65. (566 γΕΓβα 30, Δπα ποῖς δά Ἰος.) 

“4να.}) Ανὰ ἰ8 Ῥγοῦδϑὶν ἴτε ᾶπὶθ ἃ5 
ἵνα! (2 Κ. χυη. 24: ΧΙΧ. 11); δηὰ Ὀοΐἢ ἃγα 
ΤΟΔΘΟΠΔΟΌΪΝ εοπουρὰ ἰἀεηπεὰ νἢ Αδμδνὰ 
(Ε2γ. ν}}}. 1.4), νυν δῖ ο ἢ ννᾶ5 οἡ ἴδ σοιιϊΐε [0]- 
ἰοννεά ὃγ ἴδε [6ὐννβ ψο σεϊυγηθὰ 1} Εἰ ΖΓ 
ἔτοπι Βαυγίοῃ ἴο εγυδαίεπι. ΤῊϊ5 τινουϊά 
ὨΟΟΟΘΘΑΤΥ δὲ ἴῃς τουΐς οὗ ἴῃς Εἰρῆγαῖοϑ ; 
δηὰ ἰξ 56 ἢ οἰτ65 Κπονῃ ἴο πᾶν ἰδίῃ οἡ 
(δῖ στῖνοσ (ϑερδάγνδίπ) δπὰ Ἡδθηδ) ἰμαΐ ἴνδὰ 
δεε5 ἴο δᾶνῈ ὕδεῃ ΘΉΒΗΝ υηϊεὰ (2 Κ. 
Χῖὶχ. 11). Νον, οὐ ἴδε Ευρῆγχαϊοβ, Ὀεΐννθεη 
δίρραγὰα (δερῃδγνδίη}) πὰ Ηδθηᾶ (Ὰ.Π8}))} ἴβογα 
Ἰνᾶ8 ἴῃ ἀποιεηΐ {ἰπ|ὲ8 ἃ ΟἿ «δἰ εὰ 12, “τα 
ΧΧ.)}ὺ, ογ 15 (Ηεγοά.), δὴ ἱπιρογίδηϊ ρίᾶςε, 

οὐϑβ ἴοσ 15 Ὀϊϊυθη δργίηρϑβ, ροβϑοβϑίης ἃ 
“ γίνον "ἢ (ΕΖ2γ. νἱῖ]. 1.5)--- ΡΥ Ὁ ]Υ 4 Ὀσδηςὶ οὗ 
(με ΕῸρἢγαῖε5--- ἢ] ς ἢ Ὀογε {πε βᾶπγῈ ΠΑΠΊ6. 
ΤὨ15 ΟΥ, ὙΠ ἢ ἰ8 Ἰδουρθς ἴο οδίδίη τπεῃ- 
ὕοη ἱπ λη Εγρἴίδη πιοπυπιοηΐ οὗἉἩ δδοιιΐ Β.. 
1450, ροβϑ65565 ἃ οἷδίπὶ ἴο ὕὈ6 ςοῃδιάογοά [ἢ 6 
᾿νδὴ ογ νὰ οὗ Κίηρϑ, Ὀεγοηά δῇγ οἴδεγ ρίαςε 
ὩΙΟἢ [28 γεῖ Ὀδοη ϑυρρεσίοα. 511}, (ἢς 
ἰἀεπεδοδίίοη 15 ροσθρ5 ποῖ αυϊϊο ςογίδίη. 

Ἡρ»"αἹδ.)}) Οἡ ΗἩδπιδῖῃ, 8εὲ ποῖς ἴο : Κ. 
Υ1. ός. 

11. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΥΝΤ]. 

{ΠΕ ροϑβϑαβϑεά ϑδηγαγία, δηά ἀννοὶς ἴῃ 
τὴς οἴ(165 τ γεοίῦ. 

25. Απά .ὁ 1ἴ ννᾶδ δὲ τῆς θερίπηΐηρ 
οὗ τπεῖγ ἀννε!!πρ τπεγο, ἐηαί τΠῸῪ 

δρῤῥαγυυαὶ».} Ὑπε ἰἀθητΥ οὗὨ δερβδγναδίῖπι 
ΜΠ (Π6 διρρίιαγα οὐ Ριοϊεπὶγ (ν. 18), [6 
πόλις Σιππαρηνῶν οἵ ΑὈγάεηιι5 (ἀρ. Εἰυδεῦ. 
“Οἤγοη, (δη. 1. 1ο, ὃ 1), δηὰ τῆς “ ορρίἀδ 
Ηἰρρδγοπογυπὶ" οἵ Ρ]ηγ (' Η. Ν᾿ νἱ. 30), ἰ5 
ΠΟΥ͂Ν ξοποΓ γ δἰ οννοά. (ὟΝ 'ποσ, Καὶ, Ἀοβεης- 
ταῦ]ον, Ὑποηι5, ἄς.) ὍΠὶθ ρῥίδοθ ἰ5 ἔγος- 
4υςΠΠΥ ταρπομεά ἴῃ τῆς Αβϑυγίδη ἰπβοσὶρ- 
[ΙΟη5 υπάθγ ἴῃ6 πᾶτε οὐ Τωραγ. ((ομηραγα 
Ποῖδ Οἢ Υγεῦδα 31.) ὍὙηὸ ἀμ] ἔοσιη οὗ 16 
Ἠεῦτενν πᾶπιε, δπα [ἰ6 ρ]υγαὶ ἔογπὶ υϑθὰ ὉΥ͂ 
ΡΊΩΥ, τα Ἔχρίδιπειὶ ΌΥ ἴῃς ἔδςϊ [δὶ ἴῃ ἴον 
ἰὰγ οἡ Ὀοῖ" 5ιἀι5 οὗ ἴπὸ σίνοσ. [18 ροβιξίοῃ 
15 τηαγκοὰ Ὁγ ἴῆε πιοάογῃ υἱ]]ᾶσο οὗὁὨἩ “ήο:αἱό, 
δυουϊ ἱνν ἐπ τ}165 ἔγοπι ἴπ6 τυ ΐηβ οὗ Βαδυ]οη 
ὉΡ ἴῃ σουγϑα οὗ [16 βἴγδπ,. 

δερδάγνδιπὶ διὰ πε οἴμονγ Βαδυ]οηίδη ἴον 5 
τὴ νΠΙ ἢ [Ὁ 15 Πογὸ Ἰοϊποά --- Βαδγίοη ἰἰϑεὶν, 
αι, δηὰ ΑνΑ---ννεγε ςοπηϊογρά Υ δαγξοη 
ἴῃ ἢϊ5 {νν ἢ γοαγ, ΒΟ. 7γο9; αηά Ιἴ σαπηοῖ 
δᾶγὸ θόθη ὉΠ1| [115 πιὸ, οὐ ἃ {π||6 ἰδῖεσ, (ῃδὶ 
ἴῃς γαηβρδηϊδιίοη στα σεσογάςαά ἴοοκ ρῥίδςθ. 
Ηδηλαῖῃ δά τϑνο]ῖες, δπὰ Ὀεοπ σοπαᾳυογοά 
ΌΥ ϑαγξοῃ [πῃ ἢϊ5 γϑῖ Ὑϑᾶσγ, 5ῃογΕν δῆογ [86 
σοηπααβῖ οὗ ϑαπιαγία. (᾿ Αποίθηξ Μοπαγομίοβ, 
τοΐ. 1. Ρ. 410.) 

ἐμσεαά ὁ δὲ εὐϊάγεπ 9 Τεγαρὶ ] Τὶ Ὧδς 
θεδη ἀγζυοὰ ἔγοτῃ [15 ρῆγαϑθε {παῖ [ἢ6 «φυῤοίδ 
Ροριιδίίοη οὗὨ ϑαπιδγίδ ννᾶ8 οδγγίεὰ οἱ ὈῪ {6 
ΠΟΒΑΏΘΓΟΣ, δηὰ ποης Ἰἰεῆϊ, ἃ5 ἰὴ Πιάδι, “Ἃἴο 
θὲ νἱπθιάγεβϑοσ δηὰ ἢυθδδαπάτηρη (2 Κ. 
Χχν. 121); δυῖ ἴΠ]|5 56οπὶ8 ἴο δὲ ἃ ποϑάϊοββ 
βίγδιηηρ οὗ ἴῃς ννογάβ. Νὸ ἔοσγο)ο γοπηονδὶ 
ΟΥΟΓ δίνθερβ οὔΐ δὴ Ἔἐπῦγε ροριιϊδίίοη, δηά 
ΨῸ Πολὺ ἀβεγνναγάϑ οὗ ἃ “σειηηδηΐ οὗ [5γδε] " 
Ὧ5 511}} σοπίηιίϊηςς ἰπ ἴῃ6 σουπίγυ (2 (τ. 
χχχὶν. 9)ς.. ἔνϑθη ἴῃ [6 ργοϑεηῖ ράᾶϑϑαρθ, [ἢ 6 
φυΓΙοΓ, ΌΥ ΕΧΡΓΟΒΒΙΥ σοηπηΐϊηρ ἴῃ 6 ἢδνν ΘΠΟΙΊΘΓΒ 
ἴο ἴῃ6 “οἰδλο οὗ ϑαπιδγία," δθθπὶ5 ἴο ἱπιρὶν 
ἐπε (6 σου ΓΥ αἰδίγιοῖβ ὑναῦθ ἰῇ ΟἵδΟΥ 

8. 

25. ΤΡεγεύογε ἐδεὲ 7ογά “πὶ ἰἰοης ἀριοπ 
ἐδενι.ἢ 1. ἰοη5, νος ἢ δὰ Ὀδεη σοπηπιοη ἰη ἴῃ 6 
ΘΑΤῚΥ ἴη65 ( [υἀ . χίν. ς ; 1 8. ΧΥΙ 34; 2 8. ΧΙ, 
20; Ρτον. χχίὶ. 13; χχυΐ. 12, ἄζεο.), δά γτᾶ- 
ἀυδ}γ στονη Γάγο, δηὰ ννὲ πᾶνε διιῖ {ππ||6 
ἴγαςς οὗ ἴποπὶ Ὀεΐνγοεη [Π6 Ἐπ|6 οὗ ϑοϊοπιοῃ 
δηὰ [δ τυΐίη οὗ δαπιδγίᾶ. (1 Κ. χἱϊ. 2; Χχ. 
16.) Νόονν, Βοννενυεσ, ἴ86 ἀδρορυϊδίίοη οὗ (ἢ 6 
ΠΟυΠΈΓΥ, ἸΏΝ ἘΠ ΓΙΈ ΠΥ τεπηράϊοα Ὀγ ἴῃς ἱπῆυχ 
οἵ ἐογοίχπογα, δὰ 186 παΐυγαὶϊ σοηβδεηυθηςθ 
οὗ τυ ρ᾿ γίης 186 νὰ Ὀολδίβ δηὰ πιακὶηρ 
ἴδεπ Ὀοϊάοτ. ῬΡγοΔΌΪΝ ἃ οογίδίη πυπιῦοῦ 
δὰ αἰννᾶυβ ἰιγκοὰ ἴῃ ἴῃ ἰυπρὶς δἰοπς ἴδ6 
σουγβα οἵ ἴβε ]ογάδῃ {[εγ. χ ῖχ. το; 1. 44); 
δηὰ {Ππ656 πονν νοηίυτει τηἴο ἴΠ6 ἢ1}} σου ΠΙΓΥ, 
δηὰ ρμεγιῶρβ ευθῇ ἰηΐο ἴῃς οἰ[ε5β. (866 1μ6 

ΟΙ 



Π.| ΚΙΝαϑ5. ΧΥΙΙ]. 

[ελτεὰ ῃὑοῖς τε ΓΟΧ ΤΡ : τπεγείΐογε τῆς 
ΓᾺΡ 8εηϊ ᾿ἰοη8 διοηρ τΠαπὶ, νης ἢ 
δίενν ςοηι οὗ {Πεπ|. 

26 νμογείοτς {ΠῸῪ 8ρᾶκε ἴο τδε 
Κίπρ οὗ δρόμον ΒΥ Πρ, Πα πδῖοη8 
ννῃςἢ τῆου ἢλϑὲ γεπιονςά, πὰ ρἰδοοά 
ἴῃ τῆς οἰτι65 οὗἩ δαπιαγία, Κπονν ποῖ τῇς 
ΓΠΔΠΠΟΓ οὗ τῆς (ὐοὰ οἔὗ τς ἰΔπά: 
τβογοίογα ἢς δίῃ 86ηϊ [ἰΙοη8 Δπιοηρ 
ἴΠ6πὶ, δπά, Ὀοποὶά, ΠῸΥ 5ἰδὺ τπεπὶ, 
θεσδιδα τπαγ Κπονν ποῖ τΠ6 πιδηπογ οὗ 
τε (ὐοά οἔ τῆς ἰχπά. 
᾿.27 ΤΉΡη τῆς Κίηρ οὗ Αβϑυγίὰ σοπι- 
τηδηἀεά, βαγίηρ, (ὐαγγγ Ἐπ Πεγ οπε οὗ 
{Πη6 Ρῥγϊδϑῖβ ψῃοπὶ γα Ὀγοῦυρῃϊ ἔτοπὶ 
δεηςε ; ἂηά ἰδεῖ τῇεπὶ ρὸ δπά ἀννε]]} 

[ν. 26--- 30. 

(Πέτα, δηὰ ἰεῖ ἢἰπὶ τεαςἢ τπεπὶ τῆς 
ἸΏΔΠΠΕΓ οὗ τς (θά οἔ τῆς ἰδηά. 

28 ἼΓΠεη οπς οὗ ἴδε ργίεϑῖβ νποηι 
{ΠοῪ δά σλγγεά ἃννὰὺ ἔτοπι ϑαπιδῦᾶ 
ζςᾶπὶς ἂδηὰ ἀνεὶς ἰηῃ Βεῖῆ-εἰ, δηά 
τλυρῆς τπεπὶ ἤονν ΤΠ6Υ 5ῃου]ά ἔδαγ τῆς 
ΙοκΌ. 

29 Ηονθεῖς ὄνοῦν παίίοη πιδάς 
δοάϑ οὗ {πεῖγ οννῃ, ἀπά ρυζ ἑδφη ἴῃ τα 
ἤουθε5 οὗ τἢς δρῇ ρίδςες νῃϊςὴ 
τΠ6 ϑαπιδγτδη8 ἢδά γτηδάβ, Ἔνεγγ παιίοῃ 
ἴῃ 18 6}Γ οἰτί65 ννογαὶ πη τῆῈΥ ἀννεϊς. 

240 Απά τῆς πτεη οὗ Βαδθγίοη πιδάς 
δυσςοῖῃ-δεηόῖῃ, δηά τῆς πιεη οὗ (ἡπτῇ 
τηδάς Νετῖραὶ, δηά τῆς πιθη οὗ Ηδηχατὴ 
πιλάς Α5}1π|8. 

ρῬᾶβϑᾶροβ οὗ Ῥγονογὺβ αὔονε σχυοίοἀ.) ῬὍΤἢπὲ 
ςοἰοηιϑῖβ τοραγάοα {πε ῚΣ βδυογιηρ5. ἔγτοστη ἴῃ 6 
Ἰίοῆβ ἃ8 ἃ Ἰυάστηοηϊ ὕροη τἢδπὶ ἔσοπι “ἴῃς 
ξοὰ οἵ ἴπ6 ἰαπὰ " (566 ἴπε ποχὶ νϑῦϑε); δηά 
δΔοςογαάϊηρ ἴο Οὐ τεγβίοη ἴ86 δυΐδοσ οὗ Καὶ ἱπῈ5 
τηῖρῖ βοετὴ ἴο ὁπάογϑε [15 γεν. ὙΠοΓο 15, 
Βοννονογ, πὸ “ {πογεΐοτγο ἢ 1η ὑπὸ Ηοῦτοενν ἴοχῖ. 
ΤΠδ νοῦθθ ΓΤ 5 5[Π|0]}γ --- Απά 50 11 ννᾶ5 ἴῃ 
τῆς Ὀεσιηπίηρ οὗ {ΠῸῚΓΣ ἀννο! ηρ ἴπεγ {δδῖ 
(ὮΟΥ ἀϊὰ ποῖ ἔραγ [οῆουδὴ; δὰ [Ἑπονδὴ ϑδοηῖϊ 
ἸΙοη5 διποιρ ποτὰ, ἄς." 

26. ΤΡεγ ἔποαυ ποί ἐὲ »ιαπμδγ Ο7 ἐδὸ Οοά ὁ 
ἐδε ἰαπά.} Οοτηρατς τ Καὶ. χχ. 23 δπὰ ποῖΐς δὰ ἰος. 

47. Ομε Γ᾽ ἐῤδὲ ῥγίωι: αὐδοῦη γε ὀγομϑὲ 
7 ονι ἐρεποο [ἴ Πὰ5 Ὀθοη δοκοί, ΔΝ ἢΥ οουὰ 
ποῖ {πὸ σοϊοη!δῖβ ἰεάση πὸ “" πηδηηετ "ἡ οὗἩ [Π6 
οἷά ννοσϑ!ρ ἔγοπι “6 γοπηπδηΐ οὗ 15Γδε]," 
Ἰ ΔΠΥ ννεγὸ ἰοΐ ἰπ τῆς ἰαπάΣ Ὑῇδ ἅπϑννεῦ 
Β(6ΠΊ8 ἴο δὲ παῖ ἴῃς ἀγεαηα οὗ [ἢ ννογϑῆὶρ 
τνου]ὰ Ὀς Κηοινη ἴο ποπὸ ὄχοθρίημ ἴῃς ργιθϑῖβ 
νδο δά πηϊπίϑιγοά δἵ ἴῃς ἴννο πδίοπδὶ 58Π6- 
(υληῖο5 οὗ 1)4η «δπὰ Βοεῖμοὶ; δηὰ τηδῖ {Ππ656, 
ἃ5 Ὀείηρς ἱπιροιΐδηΐ ρεύϑοῃδτοβ, μδὰ Ὀδθη 
οδιτιεὶ οὐ ΓΠὸ σχργοβϑίοη, “οπὲ οὗ ἴῃς 
Ῥυϊεϑίβ φυῤο»ῇ γε ὀγομσδί γον» ἐῤέπες," 5ἢδνν5 
παῖ (ἢς σο]οηίϑβαίίοη παὰ ἴδκεπ ρὶδοθ, ἴπ6 
δἰΠιοτίοη ἔγοτη ἴῃ6 ἸΙοπ5 Ὀθοη ϑιβογοά, δηάὰ 
Π6 οπηᾶϑϑυ βδοηῖ, νυ ]6 ἴῃς οΟΥρῖηα] σδρίνο5 
νεΓα 51}}} ᾿ϊνίπς--- ἰ[Πογείογο, ἰοηρ Ὀεέογα Εἰβδγ- 
Ὠδαάοηῃ. 

ἐκέ δον φσὸ απά ἀφυεῖ ἰδέγε, ἀπά ἰοὲ ῥὶ»γι 
ἐεαορ.] Ὅς ἀουθδὶε σὔδημα οἱ ὨιπΊῦοΓ ἰ8 
ουγίουβπ; δυΐ 16 ἴοχῖ ποοάβϑ. πὸ οπηθηάδίίοη. 
ΤΒΟῈ ρΡἰυγαὶ 15 ἴο ὃς οχρί δηθὰ δῪ ἴῃ6 ςοῃ- 
δἰἀογαϊίοη (δαὶ τ 6 ὑγιοϑδῖ νου] ά τγοαυῖγο ἴἰὸ 
Ὅς δοςοιηρδηϊθα ΟΥ̓ δϑϑϊϑίδπὶ8 (σωῤρηπισέγι, 
Ν 6.1}, ννῆο ψ οι] “ Ρὸ δηά ἄννεὶ!," Ὀυϊ ννου]ὰ 
οἵ Ὀ6 φυδὶῃΠρδὰ ἴο “τεδοἢ.᾽ 

28. Ταμσδίέ ἐδενι ῥοτυ δὲν “δου ,έαγ δὲ 
1ογ41 ἃ πυδῖ ποῖ Ὀ6 5συρροδοά {πδὶ (ἢ 
ΡΓϊοϑῖ δοηΐ ἴο ἴῃς φο]οηϊδῖθ ννᾶ5 ἃ ἴγιις [6- 

Βονδβ ργοσῖ, νῆο ᾿ἰποιγυςῖεά {δεῖ ἰπ τῆς 
ΡῬυΓα ὑνογϑρ οὐ σοά. Τὸ νβοῖὶς ςοηῖοχί 
πιαίκοβ 1ἴ οἰθαύ (πΠδΐ πε ννᾶ5 οὔθ οὗ ἴῃοβε ννῆο 
᾿ιαὰ δόοη αἰϊδοῃθα ἴο ἴπ6 σδ] ἔν ννογϑῃ!ρ δ οὔα 
οὗὐ ἴῃς ἴννο παίϊοῃδὶ ϑἢγὶΠ65 --- ργοῦαῦὙ δ 
Βεῖε). Ηρσηςς, ἢ ψουϊὰ δὲ νυ]]ἶης ἴο ψΊηκ 
αἱ τε πιϊχοά γε]! ρίοπ, νν ϊςἢ ἃ ἴσας [ὁ Βονδὴῃ- 
Ῥτίοϑῖ ννου]Ἱὰ πᾶνῈ Ὀπϑραγ ΠΡῚῪ σοηπάἀοπιπρά. 

29. Τὲ ῥοισ,: Κ᾽ ἐδε δίσό Ρίαες: «υδιοῦ 
ἐδε ϑανιωαγίαπε ῥαά »ιαὐς} ὙΠῸ “ ϑαπιασγὶ"- 
ἴΔη5" βοῦς ἃγὸ {ῃς [ϑγᾶθ!ῖε8. ὙΠΕΥ δά 
ΠΟΙΠΤΊΟΠΙΥ δι} τορι 65 δὲ ἴπ6 δἰρἢ ρίδοθβ 
ΠΟΥ ΠΟῪ ψνογθμιρροὰ (1 Κ.. χί! 11: ΧΙ, 
12), ἀπά ἴἢ656 δὰ τοπιαϊηθά βίδηάϊηρ δῖ {Π6 
{πιὸ οὗ τπεἰὶς ἀδρασίυσο. ὙΠΟΥ ψεγὸ πονν 
οςοιριεᾶ ὈΥ ἴΠ6 πδνν ζοΟΙΊΘΓΒ, ΠΟ δεῖ ὕΡ {ΠΕῚΓ 
ον νΟΥΞἢΡ ἰπ ἴΠ 6 οἱ 5δηςίυδγίο8. 

80. 72ε »"οη 9.) Βαῤγίοη »ιαάρ] Αἴογ 
“γῃηδὰθ "ἢ νὰ τηυβῖ ϑΞυρρΡΙΥ “ 1Πεἰγ γοὰ " ἔγοπὶ 
(ἢ ἰαϑῖ γε ῦϑο. 

διυζεοίβοδεποῖδ. 1ἴ ἢ848 Ὀδθη υϑι14] ἴο τεραγὰ 
(8]5 ἐχργόϑϑίοῃ 8ἃ5 ρυγὸ Ηθῦτενν, ἀπά ἴο ἴγδηϑ 
ἰδῖο 1 “τοηΐς οὗ ἀδιρῃζεγβ." Βυῖ ἴΠ6 πᾶπιὸ 
ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ τεργεϑοηῖβ 4 Βαδυ]οηίδη ροάκ 688 
οδ]οὰ Ζιγθδηϊς, τῇ6 νυ οὗ Μογοάδοῃ. δὅ86 
δηὰ Ποὺ Πυδθαπὰ τνογε ἤσχῖ ἴο Β6] δπὰ Βεϊτ5, 
τὴς ἔνοιιγιῖο αἰν! ηἰτ|εἐ5 οὗτος Βα γ]οηΐδη5. 1 ἢ 
πᾶπιὸ Ζιγεδαμί, τ νν}}} Ὀ6 5θθη, πᾶ5 οης 6δ]ὁ- 
τιθπῖ ἰῃ σοπηοη νυ διυσςοίμεὀέεποέφ. ΤῊ 
οἴπεῦ οἰοπηθηῖ 1ἴ ννᾶ8, ἈρραγεπῖΥ, δἰϊοπιρίοὰ 
ἴο τΤΟΠάοΓ ΟΥ̓ ἃ ἰγαπϑίαϊίοη. Ηδθγα, ἤοννονογ, 
ἃ τηϊδίακε ννὰ5 πιδάβ. Ζέγ οὐ σίγαὶ, " ἰδάγ,ἢ 
ννᾶ58 σοηίοιπάοά ἢ ἴπὸ Βαγ]οπίαπ ννοτὰ 
ἔογ ““ἰθηῖ5," ψνῆϊοἢ ν 5 χαγαὶ; δηὰ σ“μεζοῖρ, 
186 ῬΓΟΡΟΙ δαυϊναίεηῖ οὗἩ [Πϊ5 Ἰδτῖοῦ τόση, ννᾶ8 
τηδὰς ἴο τεργεβοηὶ [6 ἔουτηογ. Τῆι Ζιγ- 
Ὀαηὶῖ, “16 στοαῖς ἰδάγ," Ὀδοδπὶθ ϑιυισςοῖῃς 
Ὀοηοῖῃ, “ἴεπῖ5 οὗ ἀδυρῃίοτα." Τῆς Ἀδὸ- 
διηϊςδὶ σοἰδίοπηθης ἴπδῖ [ἢ15 ροά 6558 ννᾶ5 "ῸΓ - 
βρροά ἴῃ ϑαπιδγία ὑπάογ ἴἢ6 οπηθίεπὶ οὗ ἃ 
ἤδη δηά ἙσδίοΚοησ [5 δ᾿ Ἰοὰ ἴο πο δἴϊοπίοη 



τον: 7 1. ΚΙΝΟ5. ΧΥ͂ΙΙ. 

41 Απά τῆς Ανίϊεβ πιδάς ΝῚΡΠ22 
δηὰ Τ αγῖαῖ, πὰ της δερμαγνὶτεβ Ὀυγηῖ 
τη εῖγ σμΠάγεη ἴῃ ἔγε τὸ Αἀγαπηπλο]θςἢ 
δια Απαπιτηδίεοῃ, ἴθ ροάβ οἵ ϑερῆαγ- 
νΔι πὶ. 
2 80 {πεγῪ ἐξαγεά τῆς κοκΡ, δπά 

τλδς ὑπο τῆδηΊβεϊνεβ οὗ τῆς Ἰοννεβῖ 
οὗ τῆειῃ ρῥγιεβῖβ οὗ τῆς Πρ ρἴδοαβ, 
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νυ ΠΙΓἢ βαςτῆςοοα ἔογ τῆδι ἴῃ τῆς Ποιι565 
οὗ τῆς Πισῇ ρ]αςαβ. 

22 “Ἴμεν ἐεαγεά τῆε Ιοκρ, δηά “ Ζερϑ. ς. 
βϑεῖνο {μεσ οὐ ροάβ, δῇεγ τη6 
ΓΠΔΠΉΘΓ οὗἩ τῆς. πδιίοηβ ἵννῃοπι ΠῈῪ ΓΟ ΩΝ 
σαγγαα δινᾶὺ ἔγογῃ της. ἑλονε 

34 ἴδητο τὴϊ5 ἀλγ τῇεγ ἀο αἴτεγ τῆε ζω 
ἔογιμθΓ ΠΙΔΠΠΘΙΓΒ ἢ [πον ἔκαγ ἠοῖ τς ἤ'δπα. 

Νεγσα ἢ Νογρδὶ, εἰγπιοϊορίςδ! γ “{ῃ6 
Ετεδλῖ πιλη," οὐ {86 ρτεδῖ ἤοῖο," ννᾶβ5 ἴδε 
ΒΑὈγ]οπηίδη ροὰ οὗ ννὰσγ δπηὰ διυηίίηρ. Η!5 
ΠΆΤΙΘ ἔογπι5 8η εἰσηθηῖ πῃ ἴῃ6 Βαδγ]οπίδη 
τογαὶ δρρεϊδίίου, Νογρμα -5ηδγ- ΟΖ οὐ Νὲ- 
τὶ {Πἰ55ὰγ. [τ ΤΙΔΥ Ὀς τοσοχηίϑοα νυ ἢ ἃ 5168 
ςογτυριίοη ἱἰπ τῇς Μεπάοδη πᾶπὶῈὲ ἴοσγ ἴδ 
Ρίδποῖ Ματβ δἱ 186 ργεβεηΐ ἀδύ, ννῃιο ἢ 15 
Νοῖῖσ. ὙΠῸ Αϑϑγγίδη ἱπϑογρίίοης σοπηρεῖ 
Νογμδὶ ἴῃ ἃ ΥΘΓΥ 5ρεςίδὶ νναῦ νυ Οὐδ, οὗ 
ψ Ὡς ἢ ἢς ννᾶ5 Θυ  ἀΘ ΠΥ ἴῃς τυϊεϊα ΥὙ οἰ {γ. 

“:δύμπμα] ΤὌΠα ςοηϊοσίαγο (παῖ Αϑῃϊπια 
νὰ Βοπιάη, οὔθ οὗ ἴῆς (δοϊγὶ, Οὐ “ ρτοαῖ 
οὐϑ᾽" οὔτμο ῬῃσπΙοίλη5, ἰ5 ἱπρεηίοιβ, ἐμποιῇ, 

ἀπ ἴπΠ6 ρῥγοϑοηΐ οἴδῖθ οὗ οἷγ κηον)εάρε ἢ 
τορατὰ ἴο ἴῃς τα] ρίοη οὗ δησίθηϊ ὅγγια, ἴἴ 15 
ἱπηροϑϑιδὶς ἴο 5δᾶὰῪ δονν ὅσ ἴῃς Ρῃωηὶοίδη δπὰ 
δυσγίδη σεϊρίοιιϑ ογϑίεπιὶβ σγεβουλ θὰ οδοῇ 
οἴμετ. Ἐππιύη ννᾶβ πὸ εἰρῃιἢ 5οη οὗ ϑδαυκ 
(υβεῖςο), ἀπὰ ἀετίνεά ἢϊ5 ἡᾶπτης ἰτοπὶ {πο δεῖ, 
ἐς» γι τλεδηϊηρ “ εἰ μς." ((οἴήραγε ἴῃς ΗςΘῦτεν 
σ“ῥξνιόπαϑ.) Ἠς ἰ5 δὰ ὈγΥ 1λαπιᾶϑοῖι5 (Δ. 
Ῥμοί. ἐ ΒΙΌ].,᾿ Ρ. 1074) ἴο δᾶνε σογγεβροπάθά 
ἴο ἴῃς Οτεςίδῃ .Ἐ 5ου]δριυ5. 

391. Νιδας ἀπά Ταγίαλ.}] ΝΙΌΠΔΖΣ πὰ 
Ταγίδκ ἀγὰ τροσα οὔϑουσε ἴπδῃ ὄυθη Αϑῃἰπηᾶ. 
ὙΠΟΥ ἅγο οἰἴβεῦ ροάς οὐ ννῆοπι ποῖ δηοῖπογ 
ποῖϊος 825 σοῖὴθ ἀονῃ ἴο τ1ι5 ἴῃ 4}}] (ῃῆς τὸ- 
ΤΆΔΙἢ5 οὗ Δη [40 Υ, ΟΥ 696 οχίγδογα ΠΔΥΓΎ ΟΟΓς 
Τυρτίοπ5 οὗ σοτίδιη κηοννη ΒΑΟΥ]ΟΠΙΔἢ ΠΑπΠΊ68, 
ΠΟΓΓΟΡΓΙΟἢ5 50 ρΙῸ55 [δὶ ΠΟΥ οδη 5οάγοοΙ 
δᾶνα Ὀδοη υπίηϊδηϊίοπδὶ. ὙΒΕΙΟ 56οπὴ5 ἴο ὃς 
δοπὶς τοᾶϑοη ἴου δε]ονίηρ ἴῃαϊ [6 [ἐνν5 οσοδ- 
δΙοΆ Δ Ϊγ, ἴπ ΠΕῚΓ 5οογῃ δηά ςοηϊετηρὶ οὗἉ ρο]γ- 
1Πεῖϑπι, ΡΌΓΡΟΞΟΙΥ δἰϊεγοά, ΌὈΥ ννὰὺ οὗἉ ἀεγιβϑ)οῃ, 
[Π6 πᾶπιθβ οὗ ἴῃς ποδίῃοη ἀθιἶο8. ϑιυςςοίἢ- 
Ὀδηοί ΠΊΔΥ ποῖ πᾶν Ὀδεη ἃ ἉΠΟΪΥ ὑποοη- 
δείοιιβ ρεογνογβίοη οὗ Ζιγεῦαη. Νιῦμα, “ἢ 6 
Ὀαγκοτ," ΠΑ θὲ Νεῦο, ἴῃς ρτοαῖ ροά οἵ 
Βογϑῖρρᾶ, 0 νγὰ98 ἴῃς (υἴεοϊαῦ ἀοΥ οὗ 50 
ἸΏΔΩΥ ΒΑὈΥ]οπίδη Κίηρβ. Τατγίδκ τῇδῪ δε ἴῃς 
ϑλτη6 αἰ νΠγ τὐγηρὰ ἴο τί ἀϊσΐθ ᾿ῃ ἢϊ5 ΠαΠῚ6 
Τίγ, ὑπάθτ Ἐν ἢ 6 νγᾶϑ ΚΠΟν 85 ΘΑΥΪΥ 85 
(ἢ6 χείρῃ οὗ ΝεθιςηδάποζζΖαγ. Αλτ πείδος 
5 4'5οὸ ἃ ὑγοῦδοϊα ᾿πϑίδηςς οὗ ἴΠ6 βδπὶὸ σοῃ- 
(οπιρίιιου!5 ΡΪΔΥ͂ Προη ννογάϑ. 

“άνα»ε"εἶεεδ.] Ααἀγαιηπλοῖθομ 18 ΠΠΟΓΑΪΥ͂ 
εἰ ον αανο»ίοξ, “ἴῃς ρἱοτίουβ Κιηρ," οΟΥ 
ἐάιγο»ηοίος, “16 ἀγυδηρίηρ Κίηρ," δὰ πὸ 
ἀοιυδέ 5ἰρπηῖῆοβ ἰς δ, ἃ8 ςομηπιεηϊδῖοῦϑβ 
ΒΟΏΘΓΔΙΙΥ ἰᾶνο ϑυργοσιοά. Βεγοβιιϑ ο8}}5 86- 

Ρμαγνιπὶ (ϑΙρρᾶγα) ἃ “οἷ οἵ τῆς 50η 
(Ἡλίου πόλιν, "Τ. 7), δηὰ ἴῃ Αϑϑογγιδῃ ἰπϑογρ- 
[ἸΟἢ5. ΠΟΙΠΠΊΟΠΪΥ εἰεϑὶ δίς [ἴ 45 Τραγ σὐα 
δα ΟΥ “δίρραγαὰ οἵ πὸ ϑι:η. ὙὍῇδ 
(π|6 “ Αὐἀγαπιπηοϊός ἢ ἢ Πᾶ5 ποῖ Ὀθδοη ἐουπὰ 
ἴη {86 ἰῃπϑςτρίοι5 πιδοτῖο; δυῖϊ ἃ ψουἹά 
ΡἰΔΙΠΙΥ Ὀς ἃ εἴης ἐριῖμεὶ οὗἩ τῇς στοδῖ }υ- 
ΤΩΪΠΑΓΥ. 

-μαηιριοίςορ. ΤᾺῊς 5υπεροά οὔποθ Βαδγ- 
Ἰοπίδῃβ, ξβμᾶπιαβ, ννὰ8 υηϊῖο δὲ δίρραγα ἀπά 
οἰδόννβογο νὴ ἃ ϑι:η-ροήό55, Απαηϊ, ννῆοδθ 
πΑΤ6 ννοι]ὰ ϑεοπὶ ἴο δὲ τορτγουδοητεὰ ἴῃ ἴῃ6 
Αμδπληλοϊεςἢ οὗ 186 ἴοχῖ. Ι δἰκίηρ ἐπουξῃ 
οὗ 115 παρ ἴο ϑδῆονν τυ δῖ ΠῸγ πχεαηΐ, τῃ 6 
ΗἩροῦδτοῖνθ. αϑϑι πη! [6 τογπλιηδίίοη ἴο τα 
οὗ [86 πιᾶὶς ἀθγ, υ}π|5 ργοάυςίην ἃ τἀϊσυϊοιι5 
εῇεςῖ, το, αγάςα 845 ἰπϑυ]τηρ ἴῸ ἴῃς μοάϑβ ἰη 
υεϑίίση, (οσραᾶγε ἴῃς Οτόρῦϊ δηὰ Μορῆϊὶ 
οὗ ἴῃς Εργρίίδῃβ (Ηεγοά. 11. 28), ἀπά ἴδ6 
Ὀγδεῖίςς οὗ τηοάῤγῃ Οτὶοπῖαὶβ αἰ θὰ ἴὸ Ὦ 
ΥΝ ΗΚίηϑοη ἴῃ ἈΔΜ]]Π501} 5 " Πογοάοίιϑβ᾽ (νοὶ. 
Ἱ]. Ρ.. 31, 2ηἀ εὐἀϊπίοηλ. ὙΠογὸ 15. ΠῸ σοηηθο- 
Ὅοη Βεΐννοοη Απιπὶῖ ἀπά της Ῥογϑίαη Απδηϊξ 
ΟΥ ΑΠδΙΠ|5, ᾿νο Γοργιϑοηίεὶ 15ηϊαγ, αἱ οὰ 
Νδπᾶ δύ ἴπεὸ Βαθγυ]οπίδηβ. 

892. ΟΓ ἐδε ἰοαυειῖ 97 δε». Ἀδίδοτ, “71 ΟἿ 
811 ΔῈ Κα." ἔθο ποῖφ οἡ 1 Κ'. χὶἱϊ. 21. 

38. ἴδον ἐδὲγ εαγγιίξα ααυα γον ἱδεπορ 
ΝΟΥ {Π1|5, ἤογ ἴῆ6 πηλγρίηδὶ σοπάοσγιην, 
ἐν ῆο ολυτεὰ ποτ ἄννὰγ ἔγοπι ἴπεηςο," ἰ5 
ςοττεοῖ. Τγδηβίδῖο, "ἴσχοθ ψΒοσ ΓΒΘΥ͂ 
θασσὶϑὰ πὰ πὶ ΔΎΑΥ Ὁ δηὰ υπάογοϊδης (ἢ 6 
Ῥᾶβϑᾶρε ἴῇυ5: “Ὑ ΠΟΥ (ἴῃς ςοΙοη 515) βοσυρά 
[Ποῖγ οννὴ ροάβ αῇοῦ [πὸ τπδηποῦ οὗ [ἢ6 ἡδι]Οἢ8 
ἔτοπι ννῃϊς ἢ [ΠΟΥ (1Π6 φονεγηστηεηῖ) τεπιονθὰ 
{Π6πὶ," 2.62. αἴοῦ ἴΠ6 τηᾶππεσ οὗ ἴπεὶγ ον 
ςουπίτσγπηθη ἂἴ ὨΟΠΊΘ. 

34. δοπὶθ σοϊησηοηίδίουβ σοραγαὰ (15 γογϑδ, 
δηά ἴδοθο παῖ ἔοϊϊονν ἀοννη ἴο ἴῃς οπὰ οἔ 
{π6 4φοῖῃ, 25 ραγοηίπεῖς, ἴῃς νυτιΐεῦ τυγηΐης 
'ἴῃῆ γΟΙθῈ 14 το ἴῃς σοῃπδιογδίίοη οὗ [δδ 
στείρῃ ςο]οηὶϑῖα ἴο βρεᾶὰῖκ οὗ ἴῃς ὄχρο θά 
ἰϑγδο  ἴθβ, δη σοι ΓΠΙΠΣ ἴῃ ὙΕΥΘ. 41 ἴο {6 
ἔοστηεσ. Βιι [ἴ ϑεεπὶβ ὑδεῖϊΐεγ ἴἰο τοραγὰ (ῃς 
Ὑν Ώο]6 45 διά οὗ {6 ςοϊοηϊϑίβ. 

{δεν Μαγ ποὶ ἐδ 1ογ47 ὍὌῆς νογῦδ] οοη- 
(γδαϊοϊζίοη δεΐννθοη (ἢ6558 ννοσάβ δηά ἴμοβϑε οὔ 
νΕΙΘ65 32 Δη6 41 5 ὀδϑὶγ οὀχρίδϊπεά. ὍΤδα 
ὨδνΡ (ΟΠΊΟΓΒ ΟἿ 56η56 ἔφραγοὰ [βῃονυδῆ, 
ΤΕΥ δοκπον θά μοα 158 πᾶπις, δάμη τε δῖπὶ 



᾿ σ“ 6εη. 3. 
8 κὸ. 
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ὁ 7υάς. 6. 
2ο. 

11. ΚΙΝΟ5. ΧΥΙΠΙ. 

ΓΆΡ, πεῖῖθεγ ἀο {πΠὲὺ αἤεγ {πεὶγ 
βἴλτυ 65. ΟΓΥ δίζεγ τῆεῖγ ογάϊπληςσαβ, ΟΥΓ 
αἴζεγ τῆς ἰὰνν ἀπά σοπηπηδηάπγεηῖ νης ἢ 
τὴ ΠοκῸ σοιππιδηάοά {πὲ σὨΙ]άγεη οὗ 
]λοοῦ, “ννῇοπι ἢ πηπιεα [ϑ3γδεὶ ; 

45 νὴ ψποπὶ τε ΓΠΟᾺΡ Πιδά 
πχλὰς ἃ ςονεηᾶπῆ, απὰ σπατρεά τῆ πὶ, 
ϑαγίηρ, ὅ Υε 5}}} ποῖ ἔδαγ οἵδεγ ροάβ, 
ΠΟΓ δονν γουτβεῖνεβ ἴο 16 ΠῚ, ΠΟΙ δεῖνα 
τη), ποῦ βϑδοῆςε ἴο τῇεπι: 

26 Βυῖ τῆε οκρ, ννῆο δγουρῃς 
γου ὑρ ουῖ οὗ τῆε ἰαπά οἔ Εργρε πῆ 
στεαῖ ρονγοῦ ἀπά ἃ βιτγείσῃεα ουξ λγπι, 
ἢϊηπιὶ 5}.4}} γε ἔδβαγ, δηά ἢϊπὶ 83}2]] γε 
ὙΟΓΒΉΙΡ, ἀπά ἴο ἢϊπὶ 54} γε ἀο 
βδογί ἔςε. 

27 Απά τδεὲ εεδζυῖεβ, ἀπά τῆς οτά!- 

δοηρ ἴΠοΙγ γοάβ, ἀπά Κορέ ἅὉΡ ἢῖ5 ὑγοσϑῆρ 
δὶ τῆς ἰρῃ ρίδος δ Βεῖποὶ δοσογάϊηρ ἴο [ἢ 6 
Ττιῖο8 Ἰπϑοιτιεὰ ΟΥ̓ [εἐγοῦδοᾶτπη (566 νόος 28). 
ΒΔ ἴῃ δηῃοῖμογ βοηθο {ΠΕῈΥ αἀϊά ποῖ ἔξασγ Ἀ πὶ. 
Το δοεκπον]οάσε [όπονδὴ Τοροῖμοῦ ἢ ΟἾΠΕΓ 
ξρῖ: ἰ5 Ὡοΐῖ ΥΈΔΠῪ ἴο δοκπον]θάρε ἰτὶ δ 

δεῖν “Ἰαἰμί. 5 ἘΠΘΓ (ἢε 5ἴδιιι(ε8 δηά 
οΥΓΐπδηςε5 οὗἩ ἴδ ἰδιν ᾶἂγὲ γομαγήθα 45 παυϊην 
Ὀεσοπῖς {πεῖγα-τοὶκ. (ἢ πὸνν δαπιδυ 4η5---ὉὉῇ 
{πεῖς δάορίϊοη οἵ [οπονδὴ ἀπιοηρ {πεὶγ σοάϑ; 
ΟΥ̓ ΡΟΓΒᾶρ5 “ΤΠ ΟΙΓ ἢ ΤῊΔΥ ΤΟΙΟΓ ΌΥ δηϊ οὶ ραῖοη 
ἴο ἴῃς “" σὨ!άγεοη οὗ [ἀσοῦ᾽" τηοποποα ἰονναγάϑ 
(86 επὰ οὗ ἴῃς νογϑδ. 

35. 75. «ῥα ποίέ αν οὐδεν γσοά. Ῥτο- 
Ὀ4ΌΙΥ τὸ νυτιῖογ ἤσγο (ἀπά ἴῃ νοῦβο 28) γοίουβ 
ΤΑΙΠΟΓ ἴο {86 ΠΊΔΠΥ ρᾶϑϑαροϑ γΠΟΓΘ ΡοΪγ τ} 151} 
5 ἀδσποιποεαὰ (Π4πη ἴο ἴῃς αἰπρὶς ρίαςς ἴῃ ἴῃ6 
οἷάοθν ϑεογιρίιτος (Τυἀρ. νἱ, 10}, νι ἤογο {Π6 
ἴϑγδο!!θϑ ῃδα θθθ ἐχργοϑϑὶγ ἰοἹ]ὰ ποῖ ἴο “ἔξαγ᾽" 
οἴδον γοάϑβ. 

ΠΟΙ στο γομγεείνυδε 10 ΟΡ ΠΟΥ “ἐγ ἐρενι. 
Ηρστε τἢς οχδςῖ ννογάςβ οὔ ἔχ. χχ. ς, γεροδϊοὰ 
ἴπ Πευῖ. ν. 9, ἅγὸ ἔο]Π]ονν θα. 

μὸν «ἀα᾿γίβες 1ο ἐδε»ι.) ϑαδογίῆος ἴο ἔδ[56 
ξοάϑς ννᾶβ βρες δὶ Κ ἐογθιάάςη, (ἔχ. χχχίν. 1ς ; 
1,6ν. χυϊ, 7; ἅς.) 5 

86. ἤξεδ ἃ “ἐγείεβεά οὔὐδ αγριἢ ἘῸΥ [ἢ 15 
Ρἤγαθα 9866 ἔχ. νἱ. 6; ἢ ειῖ. ἧἰν. 34: 1 15; 
11. 10; ἄς, 

ῥί»ε “ῥαῤί γε αν.) 8εε Ὠδευΐ. νἱ. 13; ΧΙ; 
ΧΙ. 4; ἄς. : 

357. ἢ δίιωδ δὲ «υγοίε 7 γοω. Ἰὶ ᾿5 νοἢ 
οὐβεγνίηρ ἤογο, ἤχϑῖ, [πδὲ (86 δυΐθοῦ τεραγάς 
[6 ννῆο]ς ἰανν 85 ρίνϑη ἴο {ΠῸ ᾿ϑγδοὶ ἴοϑ ἴῃ ἃ 
υυτιτεη ἔοττη ; δη ϑοσοη αν, ἴπδὲ ἢ Ἰοοῖβ οἡ 
ἴδε τοαὰὶ νυ ΕΓ ἃ5 σοὰ, 

ἰν. 35-41, 

ΠΆΠοεβ, ἀπά τῆς Ἶανν, δηά τς ςοπι- 
τηδηάτηεηῖ, νγ ἢ ςἢ με νγοῖε ἐὺ γου, 
γε 5}4}] οὔβεγνε ἴο ἀο ἔογ ὄνογποσε ; 
ΔΠα γε 54} ηοῖ ἔξαγ οἵδεγ ροάϑ. 
ΝῚ Απά τς σονεπαης τπδῖ 1 ἢδνε 

᾿ῃλάς νΠ γοὺ γὰ 5}4}} ποῖ ἔογρεῖ; 
ΠΕ ΚΠ ΟΓ 5}4]} γε ἔδαγ οἵμεὺ σοάϑ. 

4290 Βυῖ τς ΓΟΚῸ γουγ Οοά γε 
8Π4}} ἔξαγ; δηά ἢς “μαὶ! ἀο]νεγ γου 
ουζ οἵ τῆς μη οἔὗἉ 4]} γουγ ἐπ απ, ε8. 

40 Ηονδεῖς {ΠῈγ ἀϊά ποῖ Πεάγκεη, 
δυῖ τῆ οΥ ἀἸὰ δἴτεγ τΠεῖγ ἔογπιεγ πιάππεγ. 

41 ϑ8ο [τἋἢε86 παιίοῃβ ἔδαγεά τῆς 
ΓΚ, ἀπά βεγνεά {μεὶγ ργάνεη ἱπηᾶρεϑ8, 
δοῖἢ τῆεὶγ σΠάτεπ, δηά ἐπ οῖγ σἢ] ἀγα 5 
σὨΠ]άγεη : 88 ἀϊά τπεὶγ ἔΔέμεγβ, 80 ἀο 
{ΠΕΥ υηῖο 118 ἀΔΥ. 

88. Τρε εουεπαπὲ . .. γὲ «ῥα ποῖ ζογχεῖ.) 
Οοιηραγε θυ. ἵν. 21. 

41. Τρεὶγ σγαυεη ἥιασ ἢ Τῆς ἈδΌδίη5 
ἀδείλγε {παὶ ΝΟΣΡΑΙ νγᾶ8 ὑνΟσ ρρεὰ ὑπάεῦ 
τῆς ἔογπι οὗ ἃ οοςκ, Αϑτηα ὑπάθγ τς ἔοττῃ 
οὕ ἃ ρμοδῖ, ΝΙΌΒαΖ ὑπᾶογ [Ὡς ἔογπι οὗ ἃ 
ἄορ, Ταγίακ ὑπάοσ πὶ οὗἨ δὴ 8455, Ψ Ὠ1]6 
Αἀγδιηπιοίες ἢ δπὰ Απδπιπιεϊθο ἢ γΟΓῸ ΓΟΡΓῈ- 
βοηῖϊοα ὈΥ ἃ πιι16 δη ἃ ἤογϑε γεβρεςίίνε Υ. (566 
[Ἄτοῆὶ δπά οἵμογβ)ὺ Βυῖ {Πεγς 15 ὯῸ Γοᾶβοῃ 
ἴο Ὀοϊίενο ΔΠΥ οὗὁὨ {δε5ε ϑἰαϊοπιοπῖ8. Τ ΠΟΥ͂ 
ΑΓΕ Ῥγοῦδου οδ] πΠ165, γι ϑίηρ ἔτοτα ἃ ὈΙΓ6Υ 
ΒΡ γι οὗὁὨἨ δηϊπιοϑίίυ, αἰπηοδῖ Οἡ ἃ Ῥὰγ νυν ἴῃς 
ΒΙΟΥΥ δσᾶνου ἰοϊά Ὀγ δοϊΐυβ, [δὲ ἴἢ6 [ενν8 
Παᾶ [Π6 ἱπιαρὲ οὗἉ Δῃ 455 ἰη ἴῃς ΗοΪγ οἵ Ηο]ι65. 
( ΗἰκΞῖ.᾽ ν. .) ὙὝπε Βαδυ]οπὶδπβ Ἄρρθαγ ἴο 
ἢᾶνς τπηδάς ἃ ΥΟΓΥ βραγίηρ ι.56 ΟΥ̓ Αηἰ πΊΔ] ΌΓΠΙΒ 
ἀλόης {ΠΟ γε] ρίουβ οι] οη5. ὙΠΕΥ τέργες- 
βοηϊοά {86 πιᾶῖὶς ϑιιη, ϑῃλπι)αβ, ΌΥ ἃ εἴγεοῖο, 
Ρἰδίη οὐ σγοβϑοὰᾶ ; [π6 ἔδπγδὶο διη, Απιιηιῖ, ΌὉὉῪ 
ἃ 5ἰχ-γαγθαὰ οὐ εἰρῃϊ-γαγοά δἴαγ; Νεδο Οὐ ἃ 
βίης νοάσο ΟΥ̓ ΔΥΓοΟιν-Ποδά, ἴπ6 διπάαπησπῖδὶ 
οἰοπιθηξ οὐ {ποὶγ νυ της; τ ροὰ οὔ [δε 
δἰ ΠΊοσρῆοσὸ Όγ ἃ ἀουδ]ς οὐ {γρὶς τυ Πἀογθο τ. 
Τῆς ρκοάς ξοπογδ!ν νοῦ σοργοβοηῖϊοα ὈΠΟῸΓ 
πυπίδη ἴογπια (Ηετγοά. 1. 183; )]οά. δὶς. "}. 
9, ὃ 5 Δηα 6). Α, ἔεν οὗὨ τποπὶ Παα, ἴῃ 44ἃ}- 
[οπ, Δπιπιαὶ δα ]6π15--- ἢ ᾿ίοη, τμ6 ὃ1}}}, (86 
οᾶρὶς, ογ ἴῃ βογρεηῖ; δυῖ ἴΠπΠο56 βϑϑηὶ ΠΟΥΟΓ 
ἴο ἢανε Ὀδδη 5οῖ ὉΡ [ὍΓγ ννοσβῆϊρ ἴῃ το πιρ] 68. 
ΤΠΟΓΟ ν5 ποῖδίηρ πΙΘΏΓΙΟΏΔΙΪΥ στοϊοβηϊς ἴῃ 
1ῃε Βαθνυ]οηίδη το] ρίοη, 45 ἴβοσαῈ ννὰ5 ἰὴ 1ῃ6 
Ἐργριίδη δπὰ Ρῃαηιςίδῃ. 

“0 ἀο ἐδεγ ὠπίο 1δὶ 44γ.1 (ΟΟπήραγο νογβα 
44.- ΤῊΣ πιϊχοά ν σβῃ!ρ, [6 υπίοη οὗ Ῥτγοὸ" 
[υϑϑεὰ γενεύεπος ἴογ [επονδῇ ἢ [ἢ ρτοβϑοβῖ 
Ἰἀοἰδίσυ, οοπεπιρα το ἴῃς {π|6 οὗἩὨ [ες ςοπὶ-» 

Ἰ΄ οη οὗὨ 1ῃϊ]5 ὈοοΚκ, ν' δ ςἢ πλυδὲ πᾶνο θθοη 48 
(6 ἃ5 Β0. 561, ΟΥ, δἃἴ ΔΥ ΓΑῖθ, ἃ5 ἰδῖθ 88 Β.0. 

880 (ΧΧΥ. 27.) [ἴ ἀϊά ποῖ, ποννενεγ, ἴο 4]} 



γ. 41. 

ΔΡΡρεδάγδηςθ, (οπίϊπυδ πιυς ἢ Ἰοπσοτ. Ὁ Βοη [Π6 
ΘΑΠΊΔΓΙΔΠ5 ἡνουὰ ἕλη πᾶνε ᾿οϊηθα τὰς [δνν8 
πη γεδιἀΐπρ [Π6 τοπηρὶε (ἀδοιι Β.Ο. ς 37). {ΠῈγ} 
δῃονεά τῆαϊ ἱποϊπαϊίοπ ἴυ ἀγανν ὨρΆΓΟΥ ἴο ἴδ 6 
]εν θ οὐ νῃϊς ἢ Πεπορίοτ ἢ τηδγκβ {Πεὶγ 
τοὶ ζίοι5 ργοζγεββ. [οηρ Ὀεΐογε ἴῃ ὀγοτίοη 

1. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΥΙ]. 

οὗ ἃ ἴοσηρὶς ἴο εμβονυδῃ οὐ Μοιπὶ Οζι Ζίπι 
(ΒΟ. 409) ποὺ δμαὰ ἰαιὰ αϑιάθ ἃ}} {πεὶσ 
ἰἀοἰαίγουβ σΣίΐε5, δηά, δάπιητπς ἴῃς Ὀἰπάϊην 
ΑΟΣΒΟΥΠΥ οὗ τῆς επίαίϊδυςῃ, πδά ἰακεη 
μον {Πεπὶ ἴῃς οὔϑεγναδηος οὗ [ῃ6 Ἂπίσο 

Υ. 

ΑΒΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἢ νεῖβθβ 4 δῃά 22. 

ΝΟΤῈ Α οἢ νοῦβὲ 4. Οη {πὸ ἰάθη οὗ" 80 
ἢ “ δαῦᾶςο." 

Το Ἐμγριίδη Ὡλπὶς σοργοβοηϊθα 85 ϑαῦδοο 
Ὁγ Ηετοάοϊιυ, ἰ5 σοπιροδεὰ οὐὗἁἉ ἴἄγεο Ἰεϊζουβ, 
ὙΠΙΟΝ ἅΓῈ Γοβρθο νεῖν «ὁ, ὁ, ἀπὰ Δ. ὙΒ6 
δηλ] ὁ, Εξ. Δ), τεργοβοηῖϊβ ὑῃ6 ρεου δῦ 
ευτίυγαὶ οὗἩ {ῃΠ6 ΕΤΗΪορίάπ9. [ἢ Ἡροῦδτεονν, τ[Π6 
ἴῆγεε οἰεπιεηΐῖβ ννου]ά Ὀς6 πδίη γα! ΠΥ ἐχργοβϑοὰ 
ἃ5 [ΟἸ]Ἰονν5: ἴπθ «ὁ ΟΥ̓ ρ᾽ οὐ Ὁ, ἴπ6 ὁ ὉῪ 2 ΟΥ 
4, δηὰά [86 ἃ ὈΥ ' οΥἦ {δε διίοπιιδίοα δ. 
ΜΙ πεῖθο ἱπ οης ρἷδος τοργοϑθηΐβ ϑθεῦοκ ὉΥ͂ 
Σευέεχος. ΟΥὉ ϑενθοδυβ, 4 σοπάοτηρ ν ΠΟ ἢ 
ΡΡΓΟΔΟΠ65 ὙΕΡΥ ΠΕΔΓΙΥ ἴο ἴῃς Η εῦγενν δὲ γ)Ό. 

ΝΟΤῈ Β, νοῖβὲ 22. Οη ἴπε υἱπιαϊο δῖος οὗ 
(δε Το Τ σίθο5. 

Τῆς ννοτάβ “πο {π|5 ἀλγ,᾽ ἴδκεη ἴῃ ςοπη- 
Ὀϊπαῖίοπ νυν (ἢ τεϑὲ οὔτἢε σμδρίεσ, ἀϊβειποιγ 
δεν ἰμδὶ (ἢ [5γδο 65 ῃδὰ ποῖ σοϊυγηθὰ ἴο 
1ΠοΙΓ ἰλπὰ ΟΥ̓ τῆς Ἐπὶε οὗὁἨἉ ἴῃς ςοπιροβίτἰοη οὗ 
{πε Βοοκϑβ οὗ Κίηρβ. ὙΠ ΠΟΥ βῆονν ποιῃϊηρ 89 
ἴο (ΠεῚΓ υἱτ᾽πιδῖο ἔδίθ. Ὑδῖ ἃ ἔονν ννογάβ οἡῃ 
(Π1|5 ἰηϊετεβτίπρ δὰ θ)εςξ ΤΊΔΥ ὃ Βεοῖε δάἀάδρά, 
ΎΒεῖς 848 ὕδθεπ ἃ νυ]ἀθτϑργοδά 6] 6 ἁπλοης 
τηοάεγῃ (γί σιϊδης [δῖ 6 Τοη ΤΥ θε5, μανίης 
ΠΕΡΕΙ Γοϊυγησα ἴο {πεῖν Ὡδῖϊνα σουπίτγτΥ, τηιϑῖ 
δ1}}} οχίβί ΒΟ ΒΟ. ἴῃ ἃ ςοϊοοϊοά δοάγ. 
ὙὝτανοῖ]εσβ ἤᾶνὸ ἐπουρῆξ ἴο ἀΐδοονοσ ποτὰ ἴῃ 
[ΔΙΑ θαγ, ἴῃ Κι Αβῃπηῖτ, ἴῃ ΟΠΙπὰ, ἰῃ Τυγκἰβίδη, 
ἴῃ ΑΠΕΗδηϊδίδη, ἰη τῆς Κ ἀγα 5 πιουπίδίπ5, ἴῃ 
Ατδθϊδ, ἰῃ σσεστηδηγ, ἰπ Νογίῃ Απιεγίςδ. Βοοκβ 
αν θδεη υυτιτἴδη δάἀνοοδιίηρ (8 ΟΥ̓ [δδὶ 
ἰΔεπιβοδείοη, ἀπὰ ἐπὸ ποϊίοη ἢ48 ἴῃ οδίαἰηοά 
εχίεηδίνα ΟἹ ΣΤΈ ΠΟΥ, [παὶ βοπιεννῆογα ΟΥΓ ΟΥΠΟΥ 
ἴῃ (86 ννοτ] ἃ [ἴῃς ἀοβοεπάδηϊβ οὔ τῃς Τοη Τ θο68 
τυϑὶ εχίϑῖ, δηά τπαὶ ννβοη ἐουηὰ (ΠΟΥ τηϊρ δὶ 
Ὀε τεςορτίβεα 88 8 (ἢ ΟΥ̓ σγοῦι] δηὰ ἀπ ροπὶ 
ἰπαυΐγγ. [ἴ 8εεπι8 ἴὸ ἰἰᾶνς δδθη ἐογροίζεη, 
{δδῖ, ἰη (ἢς Πγϑὲ γίδες, [ΠΟΥ νγοσα βοδίτογθὰ οὐοσ 
ἃ Μιὰς ἐχίεηϊ οὗ σουπίγΥ (Ηδγγδη, Ομ] οἰ 18, 
Οοχᾶη οὐ Μγράοηίϊδ, δά Με) ὃν (δς 
ΟΥΡΊΠΔ] σΟΠΑΊΘΓΟΣ ; [πδῖ, ϑοοοηαγ, ἱπ (Π6 
ὨΠΠΊΕΤΟΙ5 ΤΟΠα ΙΕ5[8 ἀπ σςἤδησαβ οἴ ρορυϊδἰίοη 
τοι 4τὰ Κηονν ἴο μᾶνς ἴδκοη ῥἷδος ἴῃ ἴπεϑα 

τερίοπϑ ΠΟΥ νϑοι]ά πδῖυγα! ν Ὀδσοπὶθ πιοτὰ 
βοδῖίζοσγοά: εἰ. {πιγά]γ, ἃ σοπϑιάθγϑῦ]ὸ πιι ΟΓ 
οὔ τδεῖη ργοῦθο!]υ γοϊυσγηοα ν ἢ (Πς [δ νν5 ὑπάογ 
Ζετυθθαδεὶ ἀπά Ε:γὰ ( ΕἾΖΥ. Υἱ. 17; ὙΠ]. 35.Ἃ 
ΟἸγ. ἶχ. 2); τῃαξ, ἐουγτδ γ, [ῃο86 τνῆο τετοδιποα 
ὈΟΠΙπά ννουϊὰ παΐυγαὶν οἰ 6 Γ πλϊπρὶο νυν ἢ 1Π6 
ΒαδῖΉΘη ἀπιοπς ὙγΠοπὶ [ΠΟῪ ἰϊνοά, οὐ Ὀδοοπς 
ἀπ|οα νν ἢ [ἢς [6νν8 οὔ ἴμε ἀϊβρογβίοη  δηὰ 
(παῖ, ΕΒ, ΙΕ ΊΏογο δδαὰ Ὀθοπ δηγινῆστγο ἰῃ [ἢ 8 
Ῥατί οὗ 484 αἱ ἴπ6 {πῆς οἵ ΑἸοχαπάοθγ᾽ 5 οπ - 
πεῖς οΥΓ οὗ τῆς Ἀοπιλη Θχρθαά!οη8 ἀραϊηϑβῖ 
ἁγίἢὰ δηὰ Ῥεγϑία ἃ σοπιπι ΠΥ ΟὔΠ 6 ρΕσΌ ΑΓ 

σδδγδοῖετ ϑιρροβεά, [ἴ 15 τηοϑὶ τηρσγοῦαῦ]ο ἴδ 
ὯῸ Οτεεκ οὐ Ἀοπιδη Ὠβϊογίδη Οὐ βεορταρ ΠΟΥ 
δῃουα πᾶνο τποπιοπθὰ τ, Ασδιησῖ ἴΠ656 ἀγζ- 
ταοηΐβ ἴΠΟΓΟ ἰ5 ποίῃίπο ἴο δὲ 5εῖ Ὀυΐ 4 5ἴαϊο- 
τηεηΐ οὗὨ [050 Ρ}ι15, ἰὴ ἴῃ ἤσδῖ σοηϊυγΥ οὗ ΟἿΓ 
ογὰ, [ῃδῖ τῆς 'Γοη ΤΥθ68 51}}} οχιϑίθα Ὀεγοηὰ 
{Π6 ΒΡ ταῖοϑ (ἢς ἀοεβ ἢοῖΐ 54Υ ἴῃ ἃ Το] ]εςῖνΘ 
ἔογτι) δὲ ἢ15 ἀδὺ (' Απί. [υἀ.᾿ χι. ς, ὃ 2), δπὰ 
ἃ 5:π||ᾶὺ ἀξδοϊαγδίίοη οὗ ἰογοπιο, ἴῃ 186 Ηἤἢ. 
ΝΕΙΈΠΘΥ νυσιῖοσ μᾶ5 ΔΠΥ Ῥογβοπδὶ δοαυδιπίδηςσα 
νι (ἢς σουπίγιοβ ΟΣ 5ρ6 8 ἔγοπι ἢ18 οὐνῇ 
Κηον]εοάρο.. Βοίἢ πιδὺ ὃε τεραγάθα 85 γε δίς 
ΤΑΙΠΕΓ νν Πδῖ {ΠΟῪ δι ρροβθα πλυδῖ Ὀς ἤδη ννῆαΐϊ 
ΠΟΥ Κηονν δοῖυ δι ννὰ5 ἴ26 οῶ856. Αρδίῃ, 
ΠΟΙ ΠΟΙ ΠΊΔΥ πιοδη πλοῦ ἴα ἴῃαΐ ἀπιοηνρ ἴΠπ6 
ΗἩεῦγειν8 οὗ ἴῃς αἰδρογϑίοη (Αςῖβ 1]. ο; ῬὨῖ]ο, 
ἼΠμορ. δὰ (δι. ρ. τοι), ἰῇ Ῥαγίδια, Μεράήϊδ, 
ΕἸλπη, πὰ Μοϑοροίδπηϊδ, ννεγ 6 ΤΏΔΗΥ [5γαθ} 1168. 
Οη {πε νβοῖς, τπογεΐοτο, ἃ σου]Ἱά δθοπὶ ρσγοὸσ 
θ40]6 (1) τπαῖ ἴῃς Το Γτῖθοβ πενοῦ ἰὈσηηοά 
ἃ ΠΟΙΏΓΎΠΠΙΥ ἴῃ {πεῖν Ἔχ! ]ο, θυ νογο βοδιτογοὰ 
ἔτοτα ἴδῃς ἢγϑῖ; δηὰ (2) ἰῃδϊ {ποῖγ ἀδβοοηάδηϊβ 
Εἰἴδοσ δΙεπάεά ἢ τΠ6 Ποαῖθθη ἀπά ννετὸ δὺ- 
βογδεά, οὐ σεϊυγηοὰ ἴο Ραϊοβῖπο ἢ Ζεγυὺ» 
Ὀαῦε] ἀηὰ ΕΖτὰ, ΟΥ Ὀδοᾶπιθ ᾿ΠΒΟΘΡΑΓΔΌΪ τἰηϊτοὰ 
ψ ἢ} (ΠῈ αἰπρεγβεὰ [ενν8 'ἰπ Μεβοροίαπιϊα δπὰ 
[ἢς δαϊδοοπὶ σουπίύιε8. Νὸο αἰϊβοονεσγ, ἴθογθ- 
ἴοτε, οἵ ἴῃς Τεη Τ σῖθε8 15 ἴο ὃς ἐχρεοϊθα, ποῦ 
δῇ ὑνοσκ8 νυστιτεη ἴο ῥγονε (Πεῖγ Ἰἀεη ΠΥ νὰ 
ΔΩΥ ΕΧΙΒΌης ΓΤΑΓ6 ΟΥ γ οἵ ρΡεγϑοηϑβ ὃς τὸ" 
ξατάθα 45 ΔηΥ ηρ τλοσς ἴϊδη ἰῃχοηίοιιβ Ἔχοσ- 
οἰἰδίίοῃβ. 
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οό 11. ΚΙΝΟ5. ΧΥΠΠ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠΙ. 
: ἡ ίαοξιαλ᾽: ροοαῖ γεῖργι. 4 “1. “εείγογείλ 

ἑάρίαίτγ, αμα «“ῥγονδεγείά. 9. ϑανιαγία ἰξ 
κατ γα ἐαϑέίνε ον ἐδεῖν σἰπσ. 13. δεπηασλονό 
ἑπυσάίην )μαάσλ ἐς ας βεα ὃν α {γιῤηίς. 17 
Μαῤ-τἀασζελ, σε ὄν ϑερμηαελεγι ἀσαΐ, γές 
οἱδίλ ἤεεξίαλ, αμα ν ὀίπεῤενιοις 267. 
“παςσίο»ς σοϊη φίλ ἐξ ῥεοῤίς ἴο γευοδί, 

ἐν βοϑ ΟΥὟΝ ἴξ σᾶπιε ἴο ρδ88 ἰπ τῃ6 τηϊγά 
9. Ὁ Ἐξ εδγ οὗ Ηοβῆδα 8οη οὗ ΕἸδὴ 
Ἀερκία, ΚΊῃρ οὗ ἴβγδεϊ, 2λ:αὶ “Ἠεζεκιδῃ τῆς ϑοη 
. ΟΕ ΑΙΒΑΖ Κίπρ οὗ [υἀδῃ θερδη ἴο τείρῃ. 

[ν. 1--4. 

2 Τννεπῖγ ἀπά ἢἤνε γεᾶῖβ οἱ ἁ νγὰϑ 
ἢε ννῆδη ἢδ Ὀερδη ἴο γείρῃ ; δπὰ ἢς 
γτεϊὶρῃεά ἔννεητγ δηὰ πίῃς γεαγβ ἰ 
Ϊ]εγιβαίεπι. Η!8 πιοῖμεγ᾽β πᾶπια 450 
τυας ΑΙ, τὴ6 ἀδυρῆϊζογ οὗ Ζδδςοῃδ- 
τ δὴ. 

4. Απὰά δε ἐϊὰ ἐλαΐ τυλίεὐ τυας τιρὴς 
ἴη τῇς 5ῖρῃξ οὗ τῆς ΠΟΚΡ, δοσογάϊρ 9 
411] της 1λανιἃ ἢ] 5 ἔδῖποῖ ἀϊά. 

4 4Ηε τεπιονεά τῆς Πιρῇ ρἴδοεβ, 
Δηὰ Ὀγαίκα τΠ6 ᾿Ἰπλᾶραβ. ἀπά ουΐ ἄοννῃ 

σηαρ. ΧΝΠῚ. Ὑῆὸ βδογεὰ νυτῖεγ, μανΐπς 
ΠΟΥ ςοπιρίεῖοά [86 ΠἰδίοτΥ οὗἉ ἰῃς Ἰοϊπί Κίημ- 
ἀοπὶ, ἀπά μανίηρ οἂϑὲ 15 βίδηος ἔογνν γα ουογ 
(ἢς τοὶ κίουβ ὨἰδίοτΥ οὗ ἴῃς πιϊχεὰ σασς Ἰν ἢ] ἢ 
τορἰδοθά ἴμ6 ἰ5γϑθ 65 ἰπ ϑαπηδγίᾷ, ργοςθεάβ ἴο 
ΔΡΡΙΥ Πιπιβ ἢ ἀπ πιογγυρίςα]γ ἴο ἴΠ6 ΤΕ πη η- 
ἱηρ Ὠιἰδίογγ οἵ ἴῃ6 [ἐὐννδῃ Κιημάοτα, νυ οἢ Β6 
Πᾶ5 ἴο ἴγαςε τῃγου μὴ ἴδ6 εἰσῃϊ τοῖρη5 οὗ Η 626- 
Κι, Μίδπαβθοῦ, ἅπιοπ, [οδίδῃ, [εβόοδῇἢδΖ, 
ἐβοίακίπι, [(}οἰδς μη, ἀπά Ζοάοκιδῃ. Τῆς 
ἰδίουυ οὐ Ἡθχεκίδῃ οσουρίεθ. πἰπὶ [Βγουρῇ 

ἴχγος σπδρίογϑα (Ἃἢ. ΧΥΠ].-ΧΧ.). 

1. [π|1δὲ τρὶγά γεαγἢ Α5. ἴθ ουσίῃ Υ̓ΘΑΓ 
οἵ Ηε:οϊκιδἢ 18 οδ]]οὰ τῆς βου οἵ Ηοσϑῆδδ, 
ΔηΔ [8 5ἰχίῃ γοασ ἴῇς ηἡἰπῖῃ οὗ Ηοβῆθα 
(νοτβθοβ 9 ἀπά 10), ἃπά 45 Ἡοϑβῇἤδδ ἰ5 βαϊά ἴο 
δᾶν δϑοεπαοα τῃς ἴἤγοπο ἱπ ἴῃς ὈΝΟΙΝῊ Ὑοαγ 
οἵ Δῆδζ (1 Κ. χνὶϊ. 1), νν8ο 8 αϑϑιβπεά ἃ γεῖδῃ 
οἵἨ 5ἰχίθοῃ γεᾶγβ (2 Ν. χνὶ, 2), 1 δὰ5. Ὀεεη 
Ργοροββά ἴο σοδὶ “ ἴοασῖβ ᾿ Βοῖς ἰπβίεδα οὗ 
“τ. (8ο [οϑορῆυβ,  Απί. [υἀ. Ιχ. 13, 
δ 1.) Βιϊὶ "ὶ Ηοββοδ αδϑοοημάεά 86 Τγοης 
ἰονναγά5. πὸ οἰοϑα οὗ Αμα:᾽β ἔν ο ἢ γοδσ, δηά 
Εἰ ΑΒΔΖ τεϊποά ποῖ πιυςὶ τόσο ἴ[μ4η ἤἤοεη 
γθᾶτϑ, ἴ86 ἢγϑὶ οὗ Ηοζοκίαν ταὶ συ πο γοηΐϑς 
ἡ ῥαγὶ ἢ Ηοϑδοδ5 {Πιγὰ γοᾶσ. ἽἼι18, ΠΟ 
σἰδηρε 15 ΠΟ ΟΒΒΑΓΥ. 

Ἠεκεζίαρ. ὙΠῈ παπὶα αίνοπ ὈγῪ ΟἿΤ ἴγδῃϑ5- 
Ἰαΐοτϑβ ἑοϊϊοννβ [ῆ. Οτοοῖκ ἔοστῃ, Ἐζεκίας, γαῖ Ποῦ 
ἴπαπ τῇς Ηρῦτονν, ννϑϊοἢ 8 ἨἩϊχάίαρ. [18 
ΓΛΘΔΠΙΠκ ἰ5 “ βίγεηζίῃ οὗ [ἐπονδῃ." 

2. Τιωυεπίγ απά γεαγ: οἷά «υας δὲ. Ιἴ 
[49 Ὀδοη οὐϑογνθαὰ τῃαὶῖ [ἢ 15 σἰδϊοτηθηῖ, σός 
διποὰ ἢ τπδῖ οὗ 2 Ν᾿. χυὶ. 2, (παῖ ΑἢδΖ ννᾶ5 
ΟὨΪΥ ἔννεπίγ αἱ δῖ δοςοϑββίοῃ, ἀπά γεϊρπεά δῖ 
δἰχίθοη γϑᾶγβ, ᾿νουϊὰ τᾶκε ἴ πεσοββαγυ ἴπδῖ 
ΑΠδΖ δοιὰ ἢανς πιαγγίθα δἱ ἴπ6 ἂ:ὲ οὗ ἰβϑη, 
δηὰ δᾶνο δδά ἃ οἢμἹά Ὀογη ἰο ἢϊπι ῃοη ἢ6 
τλ5 οἴονοη. Βοςδαγί δηὰ Κ᾿ ο]. ἤανς Ρογθαρ8 
δῆοιννῃ πὶ 115 158. ποῖ ἱπιροϑϑιῦϊε, Βιυΐ 115 
ἱπιργορδὈΠΠὙ 5 50 ψγοδῖ, τπωϊ πιοδῖ ΤοΟπι- 
τιθηϊδίουβ βιισρεβῖ ἃ ςογγυρίίοπ ἰπ βοῖῖς οὗ 
1ὴ6 πιυπλθεῖ5. 

δὲς πιο ῥογ: πάη «υα. “ὁ. ἴπ 1 ΟἾγ. 
χχίχ. 1, ἴῃ6 παπὶθ 8 ξίνεῃ ἃ5 Αὐίδῃ. Ηετ 
(ῖΠογ, ΖΑοματίπη, ννὰ5 ρεγθδρβ ἴῃς “ (αἰ ἢι]} 
υυἱΐη658" οἵ [5αἰδὴ (νυ. 2). 

8. Ηρ ἀϊά δαὶ πυδίεδ «ὐας τίχδι, Ὁ 1 
ΤῊϊ5 15 βδά ψῇβουΐϊ αυδ]ποαϊίοη οὐὗἨ ἴῆγοθ 
Κίηρβ οὗ [πόδ οἠἱγ, 3584 (1 Κ.. χν. 11), 
Ηε:εκίδῃ, ἀπά [οϑίδῃ (2 'Κ. χχὶὶ 2). Ηδχο- 
ΚιΔῃὴ οσομηπηεηοθα ἢὶ5 τεῖρη ΟΥ̓ ΓΟ-ΟΡΟΠΙΠΚ 
ἀπά ρυγινίης ἰ(ἢ6 Τοῖρὶς (2 (ἰἢγ. χχιίχ. 3), 
ὙΠ ἢ ἢ]5 ἔδῖμεσ, Αμαν, μδα 1π [15 ἰαῖοσ γϑᾶγβ 
δῆς ὕρ (2 ΟἾγ. χΧχνῆ. 24) δηά δ]ονοά ἴο 
Ὀεςοπηὸ Ρουθ. Ηδ τοϑίουρα τὸ νε556}5 
ΜΙ ἢ ΑΒμδΖ πὰ οἷ [Π ρῥίεςοβ (2 (ΠΥ. χχὶχ. 
19), Δηἃ 50] ΠΥ Γοποννοὶ {ὸ ϑνοσβῆὶρ οὗ 
Οοά ἰπ (δες ΤΎἜΠΊΡΙ6 δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ οἱ ἴογπηβ 
(ἰδ. 21τ-35), οἥδγιηρ βίη οἤοσγίηγ5 δηὰ δυτγηῖ 
οἤοπη;5, τεδϊογίηρ [ἢ 6 βδογθὰ πλιιϑὶς, δηὰ σὸς 
εϑί Δ} σὴν ἴθς σΤΠλητηρ οὗ Γλαν 5 Ῥ58ΙΠ|8. 
Ηε τπὲη Βεϊὰ ἃ σγαηά ραββδονογοΐραβι, (ο ψΠ ἢ 
ὃς ἰπντεὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἢϊ5 οὐνη ϑιι)]οςῖ5, θαϊ 4}} 
ΡΙου 5. ῬΟΓΒΟΠΒ ἰη {Π6 5ἰσἴῖεσ Κιηράοπι (10. ΧΧΧ. 
1-26). Ιἴ 5 1βουρῃῖ 1Πδΐ ἢἰ5 τείογιπδίίοῃ 
νν5 ργευθάςα, δηὰ ρευθαρβθ σδιδοά, Ὁ ἴδε 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗἉὨ Μίοδἢ, τεσογαθά ἴῃ [6γ. ΧΧΥΪ. 18; 
Μις. "1. 1.2. , 

4. Ηε γεριουεά 1δὲ δίσό ῥίαςε..1 Ἑτοπὶ 
ΟὨγοηῖςοῖ]ο5 Μὰ ἰοάσγῃ (δῖ ἴἢ]5 το]! ρίουϑ ΤῸ- 
[οστιδίίοη νν85 οῇἤεσςϊεά ἴῃ ἃ νἱοϊοπί δηά ἴὺ" 
ΠΟ] ΔΓΥ πιᾶπηετ. “ ΑΜ 1εγαοὶ ταὶ οτα 
Ῥγέβδοητ " δἱ ἴῃ6 στοδί Ῥδξβουθσ “ ννυοηΐ οιἱ 
ἴο ἴδε ςοἰ[168 οὗ [πάδἢ, ἀηὰ Ὀγακο τἢς ἱπιαχοβ 
ἴῃ ΡΙΘοε8, Ὧἃπά οὐ ἀοννῃ [ἢῸ στονὸβ, δπὰ 
{γον ἀοννη {πε ΠΙΡἢ ΡΪασὲβ δηά [Πὸ ἰδ β 
ουΐ οὗ 4}1] [υάδῃ δηά Βεπ)δηλη---ἰἶη ἘΡἢ- 
ταῖπὶ δἷδο δπὰ Μαδηβϑϑοῖ --- τη0}} [ΠΟΥ Πδὰ 
υἱζεγ!γ ἀσβιγογοα {π6πὶ." Ὅς 5ρίγιὶ οὗὨ (ῃς 
τοογα σοὶ ρίοιιβ ραγὶ οὗ τ[ῃ6 πδίϊοη ννὰβ γουβδεὰ ; ̓ 
δηά επἰμυβίασῖῖς θαπάβ οὗ τῆθη, ὀχ το Ὁγ ἃ 
ψ6ῸΚ οὗ ἀονοίϊοπδὶ ὄχόγοῖθο, ροιγοὰ ἑοτιἢ 
ἴγοπλ [οσιυιβαὶοπὶ ἴῃ 411 ἀϊγεςίοηβ οὐοσ {πὸ δ} Ὑ- 
τοιπάϊπρ ΠΟΙΠΙΤΥ, Ὀεπὶ οὐ ΟὈΙ ογαϊίηρ 4]} 
ἴγαςεβ οὔ (πὸ ἸἀοἸδίγοι8 ἀπά ουοη οὐ ἴῆς αι1655 
ΓΙἸοηΔῸΪΘ6 τὶῖο5 ν Πὶς ἢ δὰ Ἰοης ῥγονα]οά ἴῃ τῆς 
ἰλαπά. Τῆς “ πιρῇ ρίδοθϑ," τῃουνὴ ἰογθιάάοῃ 
ἴῃ 186 ἴ,ἂνν (ει, χιὶ, 26 δηά ττ}1π|4; Γοηλ5 
Ρᾶγε μεν. χχΥΐ. 30), δ ργδςί!ςδ!}ν τεἐςείνεά 
[86 5παποείίοη οὗ δδπλιοὶ (1 8. Υἱ}. 10 ; ΙΧ. 12-514} 
Πᾶν ὰ (2 8. χυ. 12), δϑοϊοπιοη (1 Κὶ. ἰ"}. 4), 
δηά οἴ ιογβ, δηα μαά ἰοὴς Ὀόθη ἴῃς ἰανουγ᾽ 6 
Τοβοτίδ οὗ [6 τὴ255 οἵ ἴῃ6 ρεορὶθ. (ἕθε τ Κ᾿. 
δ, 4; Χν. 23; ΧΧΙΙ, 41; 2 Κ. χίϊ, 3; χὶν 4. 

1 Ἡεν. 
δέ 43 



4 υ:. 
φι. 9. 

ν. 5-7.} 

τῆς ρτοναβ, Ἀπ ὕγακε ἰπ ρίεςεβ τῇς 
ἄθγδβθη βεύρεηῖτηῃαῖ Μοβεβ Πδὰ τηδάε : 
ἴογ υπΐο {πο86 ἀδγβ τῆς ΤὨ:]άγεπ οὗ 
ἴϑγδεὶ ἀϊὰ θυγη ἰποεηβθε ἴο ἴἴ : δηὰ ἢς 
ς4]1εἀ τὲ Νεδυβμίδη. 

ς Ηε ιττγυβιεά ἴῃ τῆς Γοκρ Οοά οὗ 
Ιετδὸὶ, 80 τῇλϊ δίζεγ πὶ νγνᾶ8 ΠΟΩΘ 
{|κ6 πὶ δπιοηρ 41] τπε Κίπρβ οὗ Τ᾿ υἀδῇ, 
ΠΟΙ ὧπν τῆδι νγεγε Ὀεΐογε ἢ!ηλ. 

ΧΥ. 4, 35.) ΤΉΘΥ νοσὸ [ἢ ΓΌΓΑΙ σΕΠΙΓΟ5 [ῸΓ 
τῆς ν ΟΥ̓ΞἢΡ οὗ [ἐπονδῇ, βδἰδπάϊηρ. η ἴῃς ρῥἷδος 
οἵ [πε Ἰδῖεσ ϑυγπαροχι:5, δηαὰ δαά δι μπογῖο θθεη 
ΠηΚοα δἷἵ, οὐ γδῖμοῦ τοραγάθα 45 Ἰθριὐπηδῖο, 
ενθη ὈΥ [6 δεβῖ Κίηβ. Ηοχοκίδἢ 5 ἀε86- 
σγαϊίοη οὗ {πε86 {Π|6- πΠοηοιιγοαὰ 5δηςίι:γῖ69 
τηυβκί πᾶνς Ὀδεη ἃ τυᾶάθ 5ῃοςκ ἴο ἴδε ἴμε]- 
5 ΟΥὗἩἨ πυπηθογβ, πὰ σοι] ρογπδρ5 βοάγοοὶν 
παν Ὀεοη οἀττιοα ἱπίο οἤδοϊ ὀχοορῖ Ὀγ ἰασρο 
Ὀοά!ο5 οὗ πηθῃ, ῆοῸ ψοΓ δῖ οῆςθ δγπιοαά νυ] ἢ 
1πς τογαὶ δυϊβογγ, ἂπὰ δηϊπιδῖεά ὈΥ δη 
Αἰπιοϑί ἔδηδί!ςδὶ 5ρί γι οὗἁ γε] ρου Ἔητ ἢ 1518 51). 
[παϊοαιϊίοηβ οὗ {μὲ ροριυϊασ αἰδοοηΐεηϊ ᾿ΥΠΙΓῊ 
ἴῆε ρῥγοςεθάϊηρ ργονοκοα ΤΛΔΥ ὃς ἰγασξα ἴῃ 
ἴΠ6 ἀρρὸδὶ οὗ ἈδΌ- δ καῇ (τ, νοσβα 22), δὰ 
ἴη {πὲ βἴσγοηστῃ οὗ ἴῃς τελξιίοη υπάςγ Μαπηδ8- 
δεἢ (2 Κ. χχὶ. 2-9; 2 Οἢγ. χχχῇ. 3-17). 

δὲ ὑπᾶφει.. .. 1ῤὲ σγουσ. 866 ποῖδβ8 οὔ 
1 Κ. χίν. 23. 

δὲ ὄγασεη σόγρεπί ἰῤαὶ )Μο:6: ῥδαά »ιαάε.} 
Οη [86 πιδκιηρῦ οὗἨ [18 βογρεηῖ, 566 Νυχῃ, 
Χχὶ. 9. [15 ΠΙΒΊΟΤΥ ἴτοπι {πΠ6 {πὸ νἤση 1ἴ 
νγὰ5 δεῖ ὕρ ἴο {86 ἀδίε οὗ ΗοΖεκίδὴἢ 5 σὸ- 
οττηδίίου 18 4 δίδηϊ, ϑοπὶθ βϑΡροβδο [δαῖ 
ἴ ννᾶ5 ἰεῖ ἰῇ τῆς νυ] άογηθβ8, δηὰ οηἱὶ 
ἰγδηβίδοσσοα ἴο ογιβαίθπι ΟΥ̓ ΑΠδΖ (Εννδ)ά, 
ΡΙυπιρῖγο). Οἰἤοῖβ ἱπηασὶπα {παῖ [ἴ δαά 
Αἰνναγϑ ὕδεη ῥγοϑογνθα ἰῃ (86 (ἈὈοτπδςϊθ, 
δηὰ παά ὕδεη ὑσγοιρῃΐς ὉΥ ϑοϊοπιοη ἵγοπὶ 
ΟἸθεοη πὰ ρἱδοεά 1η ἴῃς ΤῪἜπιρὶὸ (δ514Π]|6 0]. 
ἼΠ6 ργεβοηΐ ραβϑᾶρὸ ἕδνουτβ ἴῃς ἰδοῦ 5ὰρ- 
Ῥοβιίίοη ; ἴογ ἰζ ἱπΊρ]|}1685 ἃ ἰοπρ ςοπίϊπιιρὰ 
ννογϑῃὶρ οὗ ἴῃ δεγρεηῖ ΟΥ̓ ἴΠ6 [5Γ86 1165 
ὉΠΟΓΔΙΪΥ, δηά ἢοΐ ἃ ΠΊΘΓΕ τοσοηΐ ὙνΌσβὨ Ὁ οὗ 

τ ὉῪ ἴῃς [ἐνν8. 

ἐδὲ ερ ἰάγεη Κ᾽ Ἰεγαεὶ ἀϊά δμγη ἱπεόησς 1ο 1. 
Ἄν περ ποῖ ϑρροθς ἴῃδϊ (15 [ἀοἸΔίΓΥ, 
1Ππου ἢ δποϊοπὶ δηθὰ ἰοῆρ τοπιϊηυεά, νυ 88 
τῆοτγο {Π4 Οςσβϑιίοηδὶ. ᾿ς γαπιεπιῦγδηςς οὗ 
ἴῃς οἷά οὐυγε8 του ρῆῖ τῆς ἱπάςς [ἢο56 
διτῖοπ ὈΥ νόποπιοι:5 γορίϊε8 ἴο δθεὶς ΠοῚρ ἰῃ 
ἴῃ15 φυδιῖογ, Α ᾿ραπίηγ ἴο Ορῃίοἰδῖγσυ, δυο ἢ 88 
ἰ5 ἴουπάὰ νΊᾺΕἸΥ δργοδὰ τῃγουρὰ ἴῃς Εἰδϑῖ, 
ΤΩΔΥ ἤἴᾶνς ἰοὰ οἴμεσβ ἴο ἴυσχη (ΠοῚΓ ἀσδνοίίοη 
δ Πεγνιαγα. 

απά δὲ εαἰδεά ἐ Νεδιω δια". ἘἈδίδετ, Κ Απὰ 
ἐς τδο οδ]]οὰ Νεἢυβῃϊδη;" 15 ννὰ5 [13 ρορυ" 
ἰδ πᾶπὴς ἄόνη ἴο ἴῃς {{π|6 οὗ ἰῖ8 ἀεδῖγυς- 
τίοη. (866 ποῖς Α αἵ ἴδε επὰ οὗ {πε Ἑςβαρίογ.) 

γοι. 111. 

11. ΚΙΝΟα5. ΧΥΠΙ. 

6 ον δε εἶανε ἴο τῆς [,ΟᾺΡ, σπά 
ἀερατγίθά πος ᾿τοπι ἐο]οννίησ ἈΗἰπι, δι Τ Ηεδ, 

“ον α 
Κερὶ ἢ18 σοπιηηδηπαάπηεηῖβ, ὑνῃ] ἢ [πδ΄ Ἀν. 
ΓΙΟᾺΡ ςοπιπιδηάεά Μοβαβ. 

7 Απά τε ΓΟΚΡ ννὰ8 ψν τ Πΐπι; 
απ ἣς ρῥτγοβρεγόαά νι πεγβοενοσ ἢδ 
νγεηῖ ἔοσιἢ : ἀπά ἢδ γερο] ]εἀ δραίηϑε 
τῆς Κιῃρ οὐ Αβδγγίὰ, ἀπὰ β8εγνεά ἢ 
Ποῖ, 

Τῆς Ρεορὶες Ἂδι θὰ ἱΐ, ποῖ “ἴδ βογρεηῖ᾽ 
(παερα4), Ὀὰϊ “16 Ὀγαββ," οὐ “τῆς Ὀγᾷβ8 
της ἢ (πεοδισδίαπ). ῬτΟΌΔΟΙΥ {ΠΟῪ ἀϊὰ ποῖ 
Π|κ6 ἴο οδ]} ἃ “16 βεγροηΐ," οἡ δοοουπί οὗ 
(ἢ ἀδγκ δβδϑοςίδιίοπβ ν᾽ ΔΙ ἢ ννοσὸ δἰίδομεά ἴο 
{παῖ σορί!]θ. (Οεη. 1}. 1-15: 8. ΧΧΥΪ ὦ; 
Ρ5. χεοὶ. 11; ἄς.) 

5. Αβὲγ ῥὲνι αὐα9 ποπ ἠδε ῥί»,.ἢ Ἐχ- 
ἃςῖΪγ [ες 84Π|6 18 βα!, 1π ἃ ἰδῖοσ σμαρίοσγ, οὗ 
)οβιαὴῆ (χχῖϊ. 25). Μὲ πιᾶὺ εχρί δίῃ ἢ 6 
γ ΓΌΔ] Τσοπιίγδαϊςίίοη ΟΥ̓ Βρροϑιηρ οἰἴποσ [Πδῖ 
10)6 νΓΠῸΓ ἤεγα ΟΟρΡΙ68 ἃΠ οἱάδσ ἀοοσυτηςηΐ, 
νυγττεπ Ὀεΐοτε {ἢ τεῖρῃ Οἱ [οδίδῇ ; οἵ, πιοσὸ 
ΡγοῦδΟΪΥ, {παῖ [6 ρῆγαβε ννὰ8 ργονυθγυίδὶ, δπὰ 
νν»8 ποῖ ἴδκεῆ ἴο πιθδὴ τῆογο ἴῃδη ννὲ πιθδῇ 
ΠΕη ΜῈ ΒΑῪ ἴῃδῖ ἃ Κιίῃρν νν85 οὔθ οὗ “ἱησμίαν 
ΡΙοῖγ. [{15 ἃ πηϊϑίδκο ἴο ςοποὶιιάθ ἔγοπι 86 
ΡΓοδεηΐ ραβϑαρε παῖ “θη (ἢ6 τηοσῖῖ5 οἵ 
1Π6 Κίποβ ννεσθ βϑυτηπηθα ὑρ αἴογ {πὸ 14}1 οὗ 
{Π6 τηοπάγοῦ, ΗΘ Ζοϊκδῇ νι 85, ΌΥ͂ ἃ ἀεἰδοσδία 
λυάφπιοηΐ, νυ δὲ (Π6 νοῦγ ἴορ." (ϑίδη)]ογ. 

Θ. Ηε εἶαυε ἰο δὲ Ζογά ΟΥμοῦ ροοά 
Κίηρβ, 48 ϑοϊογηοη, [θποββδρῆαΐς (2 ΟἾγ. χχ, 
35), [οΔϑὴ (2 (γ. χχίν. 17-25)}, δηὰ Απηδζίδὶ 
(2 Οδγ. χχν. 14-16), δὰ ἔδ]|]θη ἄννᾶὺ ἴπ ΤΠΟΙΓ 
Ἰαῖου γεᾶσβ. ἩδζΖοκίδῃ τεπιδίηπθὰ ἤσπι ἴο 16 
Ιαϑῖ. 16 ρῇῆγαβο “ οἰεανίπρ ἴο Οοάή" 15 ὁ - 
αιεηῖ ἴῃ δι ΕΓΟΠΟΙΏΥ (ἶν. 4: Χ. 20; Χὶ. 22: 
ΧΙ, 4; ΧΧΧ, 20), ΓΑΓΕ αἰβοννῆογα. 

ἡ. Τε Τογά «υα, «υἱὸ δ». ΤῊ πὰ 
θεεη 5δα οὗ πο Κίηρ βίπῃςε αν (2 8. νυ. 10), 
ποῖ δνόη οὗ ξοϊοπιοῃ, οὗ ννῆοπὶ νγὸ ἃγὸ ΟΠΙΥ͂ 
το]ά ἰδὲ [6 “ νυϑάοτῃ οἵ Οοά νν88 ἴῃ ἢἰπὶ 
(ι Κ. μ|. 28). ἽἼἢς ρὮἤγαϑε 15. ΥΕΎῪ εἰ ρῃδίϊς. 

«υδιτῥογσοουεγ δὲ «υεπί γογ ὁ] Νοῖ ΟὨΪΥ͂ 
“1ῃ 4}} ἢ15 ευρεαϊποπα," ᾿ἰῃπΠουρ ἢ ΡοΥμΔΡ5 [Π656 
ΔΥῸ 5ρδοῖδ! νυ δ᾽ άθὰ ἴο (566 νεῦβα 8); δυῖ 
“ἴῃ 4}} 5 χοίηρ,.᾽" (“1 οσυης 5 δά αυᾷ ῥγοὸς 
ςεράοδεῖ," ν ΠΣ) ΤῊΘ ξεποσγδὶ ργοθρεγν οὗ 
Ηελεκιδὴ 5 βοΐ ἕοσγίἢ δῖ ϑοπια ἰδεηρτ ΟΥ {Π6 
δυΐπον οἵ (Σγοηίο 65 (2 (τ. ΧΧΧΙΙ, 21, 27-29). 
Ἡς δρρϑδῖβ ἴο ἤδνο ἃ ζοηϑίἜΥΔὈΪΘ 
δῆδλγε οὗ δυϊδογν ἴῃ [86 ποτγίποσγη Κιηζάοπι 
(: (ἢν. χχχὶ. 1.9), ἴο ἤᾶνθ θδεη ἘπουπΊου 5} 
ννΘΔΙ ὮΥ (ἰδ. χχχίϊ. 27-29), δηὰ ἴο ἢανὸ μδά 
δτοαλῖ ἰηῆιιθποθ ἀιποὴς [Π6 πο ῃθουτγίηρ πᾶ- 
[ἰοῃ5 (ἰδ. γεσβϑὲ 232). ΤἼς ἤγϑϊ ἐχρεαϊίοη οὗ 
ΘΕΏΠΔΟΒΟΓ ἀραϊηδί Πίτη ννὰ8 σδιιβεά, ἰη ραγῖ, 
ὉΥ [818 ἱπβυοηςε--ἰῃς ἘΚτοηΪζε8 μανίηξ εχ 

. ἢ 
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11. ΚΙΝΟ5. ΧΥΝΠΠ. 

8 Ἧς ςπιοῖς τῆς - ΡΠ βτ πε8. δυεμ 
υπῖο ᾿(2αΖΆ, αῃά τῆς Ὀογάεγβ τῃσγεοῦ, 
ἔγοπὶ ἴῃς ἴονγεσγ οὗ τῆς νναϊσῃπιεῃ ἴο 
της ξεποςά οἰ. 

9  Αμπά “ἴς σάτης ἴο ρᾷ85 ἴῃ ἴδε 
ἔουπῇ γεᾶγ οὗ Κίηρ Ηεζεκίδῃ, ννῃίοῃ 
τυᾶς ἴῃ βενθητῃ γοᾶγ οὔ Ποβμεᾷ 80η 
οἵ ΕἸδὴῃ Κίηρ οὗἉ [5γδοὶ, ἐδαὶ δῃδϊπιδη- 
Εβ6γ Κίπρ οὔ Αβϑγγία σᾶπὶθ ὕρ δρδιηϑῖ 
ϑαιηαγία, δὰ δεβιεραά [τ. 

ΙΟ Απά δὲ τῆς επμά οὗ τῆγεε γϑᾶγϑ 
186} τοοῖ [τ : εύεπ πῃ τῆς βίχῖῃ γεαγ οὗ 
ἩεζΖεκίδῃ, τῆλὶ ἐς “186 πἰπτῇ Ὑγελγ 
οὗ Ησοβμοα Κίηρ οὗ βγδεὶ, ϑαιηδγία νγὰ8 
τἌκεη. ᾿ 

ΡΕΙΙοὰ Δπη Αβϑυτίδηῃ υἱσοτου ἕγοπι [μεσ ΟἰΥ, 
ἀπά ἀο]νοτεὰ Πἰπὶ ἴο Ηοχοκίδῃ ἔου βαΐθ Κθερ- 
ἵπρ. ( Απείοης Δίομαγοπιεβ,, νο]. ἢ. Ρρ. 4.33, 

434.) 
δὲ γεδείἰε ἀσαϊποῖ τὸ ἀϊπο ΚΓ “4περγῖα ἢ 

ΑἾΔ27Ζ ἀρρεᾶτβ ἴο αν Ἷοπίϊηιεά (ο ἢϊ5 ἀεαίῃ 
δηῃ οὐδοάϊεηϊ νᾶϑ54] οἵ Αβϑγτία, ραγίης 15 τ] - 
δυο συςςοβϑίνοϊυ ἴο ΤΊ] δι Π-ριΙεβὸῦ ἀπὰ 584}- 
ταλποβοσ. Ἠεζοκιδῇ αἷβο, [ἴ πλὰΥ δὲ 5᾿ϑρεοϊεά, 
Ραϊά {τῖραῖα ἔοσ βοπὶὲ γόλγϑ ἴο ἴῃ ἰαϊτοτ, ἀπὰ 
Αἶβο ἴο ϑαῦβοῃ, ννῆο β.θπὶ5 ἴο ἤανς Ὀδοη ΠΟΟΓ 
ΠςοπΊρο Ἰεἀ το οπίογος βυ]εςστίοη προ Πίτα ὈΥ 
Βοϑα ο5. Οπςὸ ἀυτῆς ϑαγροπ 5. τεῖση ἢδ 
ν 88 ἈΡΡΑΤΟΠΙΥ οἡ ἴΠῸ νεσρο οὗ τονοῖζ, νβθη 
᾿ς τορεῖνοά ἐπουταῦ. τὴς διηθασβδαάοτγα οὗ 
Μετσγοάδοἢ- Βαϊδάωδπ (2 Κ. χχ. 13}; Ὀυῖ ἴῃ6 
νναγηϊησ οὗ 5812} (γ 56 17} ΡΓΟΌΔΟΪΥ ᾿ηἀποοά 
Πἰπὶ ἴο ἀτανν ὕὑὈαςΚ. 1 ῃς “" τοδε]οη ἢ ΠΕΓΘ 
ΒροκΚει οὗἩ ν»)ὰϑ πὸ ἀοιῖ. ἤοτη δ ΠηΔΟΠΟΤΌ, 
δηά ἀϊά ποῖ νγὺ ἰοπαᾷὶ ὑσγοσοάς ἴῃς ὀχροάπίοη 
οὗ νουθο 11, ΜΏΙΟΒ [0]] (45 νος 504}} ππα}) ἴο- 
νΑγὰς ἴῃ οἶοβε οὐ ΗΖ κίδἢ 5 ἰοῃς γείρῃ. 

8. Ηκε «»ιοῖο ἐῤε Ῥῥι ἔπος ουεπ μπίο σαπςα. 
ϑδγροῦ δΒαὰ ὁ5ι4 Ὁ} 5ῃ0 ἃ (ῃ6 σοπιρ]εῖα ἀοπη!- 
πο οἵ Αβϑυγία οὐδοῦ ἰδ ΡΒ ἰδίη65, σςἢδ5- 
ἰϑίπρ βυς! 45 γενοϊϊοά, εἰ Π6Γ 1π Ρεγβοῃ ΟἹ ὈΥ͂ 
5. ξοποῖα 8. (᾿ Δποεπε ΜΟΏΔΓΟΝΙο5,᾽ νο]. μι. 
ΡΡ. 411-417: 5. ΧΧ. ας ΔἃΠπΠα ΡΟΥΠᾶΡ5. ΧΙΝ. 
29-81.) Ηενοκία δ ΡΠ ΠΙδεπθ οδιηραίρῃ 
τνοιἹὰ ὉΥ ἴδ. μανο σοηδθτυαϊο 848 δεῖ οὗ 
γοθ ΠΟ αισαϊηδὶ 15 5 Ζογαη, [15 οὔ͵θςῖ ννὰ8 
ποῖ 50 τηιοἢ σοπηϊ!εϑῖ ἃ5 ρροβίτοη ἰο ἴΠ6 
Αϑευτίαπ ροννοσ. ΠΟΥ δος βϑῦ!} 11 ννᾶ5 5 
ἱπαϊολῖοά ἴῃ τῆς Αβϑυγίδῃ τοζοτάβ ὈΥ τῇς 
ΠυπιθοΓ ΟὗἩἉ τοῖν ἴῃ {815 ΄υάτγίογ ἢ] ἢ 86η- 
πΔΟΠΟΓΙΌ τοσοόνοῦβ δοΐοσο ἢ6 ργοςθδασ ἀσδιηϑῖ 
γ ἐπ Απιοηρ ποτὶ ἄγε Αβοδίοι, [ορΡᾷ, 

ΔΖοΓ, ΕΚκτοη, Βοποσῦογοκ, οι βεϊλαροηῃ, 
Ταπιπα (ΤἬ ϊπηπαῖ} 4}, ἀπά ΕἸ ᾺΌΚΘἢ. “6 σοη- 
4ιυοϑῖ5 οὗ Ηεδεκίαμ ἀγὸ δ ἀρὰ το ἴῃ τ Οἢγ. 
ἷν. 41. 

οπ 1δε ἰοαυεγ ΓΚ τδε «υα!εύνιεη, ὍΘ᾽ ἢ 

[ν. 8---Ἰ 3. 

Ι: Δπά τῆς Κίησ οὐ Αβδυγίδ ἀϊά 
ΟΔΓΓΥ͂ ΑΥΨΆΥ β5γαεὶ ὑμῖοὸ Αϑϑνυγία, δηά 
Ρυς τπεὲπὶ ἴῃ ἰδῆ ἀπά ἴῃ Ηδβθου ἐν 
ἴῃς τίνογ οἵ (σοΖδη, δηά ἴῃ τε οἰτίε8 
οἴτῃς Μεάοϑβ: 

12 Βεοσδιιδα τῆεΥ οὐαγθά ποῖ {πα 
νοῖςς οὗ τ[ἢ6Ὲ ΓᾺΡ τμεῖγ (οι, δυῖ 
ἘΓΔΠΒσΓεβθοά ἢὶ8 σονεηδηῖ, σημά αἱ] 
ἴπαῖ Μοβθ5 πε βεγνδηῖ οὗ τῆς ΙΟΚῸ 
ςοπιηιαηάθα, ἀηὰ ψουϊά ποῖ ΠεΑΓ 
ἐδέπι, Ποὺ ἀο ἐδέηη. 

12  Νον δἴη τῆς ἐουγίεξεπτῇῃ γδαγ “Ὁ 
οὗ Κίπρ ΗεζΖεκίδῃ ἀϊά ᾿δεμηδοἢετ ἢ 
Κίηρ οὐ Αβϑγγα σοζὴς ὕρ ἀρϑίηϑβῖ ἃ] τὴ6 

ζ(μγ. 

«αἱ. 36. τ 
'ςοἶυ5. 48, 

18. 
τ 

ΗςὉ. 
[δποςά οἰτὶς5 οὗ Τ᾿ άλῃ, Δηα τοοῖκ τε ηλ. ϑακάδου, 

ΤΟΥ 5πιοίθ, 2.4. 811 [6 ἀννο! ΠΡ] 65 οἵ {Π6 
ῬΒΠΠΙσίη65, ἔγοπι τπῸ ἰοαδῖ ἴἰο ἴῃ6 στεδῖοβῖ. 
(δεε αϑονς, ποῖς οὔ 2 Κ. χυῖ!. 9.) 

9-12. ΤΊ 656 νοσβοβ ὁοηΐίδίπ ἃ γοροί το οὗ 
(ἢ6 φοοοιπὶ δἰγοδαγ ρίνοῃ (2 Κὶ. χυῇ. 5-8) 
οὗἩ τῃς σαρίυγο οὗ δαιηδγια ὈΥ ἴῃ ἈΑβϑυγίδῃϑ, 
ΜΠ (δὲ τποτὸ δά ἀίοη οὗ ἴθ [νυ δῇ ἀδίεβ 
ἔογ τὰ ςοπιπιοποοιηοηΐ δηαὰ ἰογηληδίοη οὗ 
(6 5ίοσε. Ὑπὸ οχίγομιθ ἱπιροτίδηςς οὗ {πὸ 
δνθπῖ ΤΑΥ͂ δοςοιϊηῖ ἴοσ (πὸ ἀοι: Ὁ]. ἰπβογΈοη. 

13. 1 1ῤὲ 7ομγίεοπι γεαγ 866 ποῖος Β δὲ 
(ἢς οηά οὗ πὸ σπαρίεσ. 

δεηπαςρεγι ὁ] ὝὍὮΙ5 ἴοττη οὗ 6 παπὶὲ 15 
ἀογινοά ἤοπὶ ἢ ἰαῖοσ Οτεοκ νυΐογθ. ὍΤῊΘ 
Ηδεὔγον ἔουπι 15 ϑαμοῤόνγιό, τὴς Αϑϑυτίδῃ 815" 
σαἀῥ᾽ εἰνιό, (ὴς ρατ]οϑῖ Οτοοκ ϑαπαςδαγιό. Τ ὮΡΤΟ 
σδῃ Ὀ6 πὸ ἐοιδί οὗ τῆς τἀ πτΥ οὗὨ πὸ πιὸς 
πάγῸἢ ἴο ΜΒοῖῚ νῈ ἄγὸ πόα ηϊτοάιυςεά ἢ 
(6. Σαναχάριβος οἵ Ηοτοάοίι5. (1]. 141), ἀπά 
{πεὸ ϑιῃακῆι οὗ τῆς ἱπδογρίίοηβ. ὉΠ 
ῬΓΐηςο ἰ5 οιιπά ἴο αν Ὀθοη [Π6 δοὴ οὗ 841- 
οη, δηὴ [5 ἱπιπγοάϊαίθ διισσέδϑοῦ ἴῃ ἴδ 
τποραγοῦγ. Ηἰδ διιοσοβϑῦ ΟΧροά! ΠΟ ἀσαϊηδῖ 
Ηυὐχοκία ἢ 5 τοϊαιοά δὲ ἰθηρῖῃ ἴῃ [015 ἀπηδΐ8. 
1 (6]} ᾿πίο μῖ5 ΠΗ͂ γοαγ, ΙΟἢ δοθπιθ ἴοὸ ἤανδ 
Ὀδθοη 5.0. 7ο:. Ὑπὸ ἀραΐῃ οὗ ξδγζοῃ ἴῃ Β.(. 
ος πὰ ὕθοη [ΟἸ]]οννοῦ, 45 τς ἀοιηῖθο οὗ δὴ 
Αβϑυγία ἢ πο δυο ἢ υἰ50:4}}Κ ννᾶ5, ΟΥ̓ ἃ ΠΙΙΠΊΒΟΓ 
οὗὨ γονοϊἵ5. Β]υΐαιιβ, τῆς ἤογπιοσ δπίαμοηιϑὶ 
οἵ ϑ}α]πηδήθδεσ, νῆο τεϊσποιὶ δ ξἸάοπ, ὑὰῖ 
γυϊοά 4͵50 ονεῦ Ἴντο, Εσάϊρρα, ξΞατγορία, ἀπά 
ΑΚΚο, Βαά αδοϊατοὰ Ἀιπιβοῖ ἢ, ἱπάοροπάοηϊ, 
Ἡοχοκίδῃ, 48 ννο αν δεθη, ἢδά γοθο δά, παά 
ἰηναοα Ρἢ σα, ἀπ δά μεϊροὰ [πὸ παϊϊοπαὶ 
ΡΑΓΙΥ ἰπ {παῖ σουπῖγΥ ἴο ἴἤτονν οὔ πὸ 4.55 
ϑυτίδη γσόκὸ. Τῆὸ αἱά οὗ Εκνρῖ δηὰ ΒΊΠΙορία, 
πονν ὑπο ὑπάοτγ οἠς πολ (5 ἢ ΌΕΚ., ν᾽ 85 ἰη- 
νοκοά, 17 ποῖ 45 γεῖ Ὀγ Ποχεκίαϊν, δ δηγ ταῖθ 
ΌΥ ἴῃ6 ΡΠ βίης σερεὶβ, τὰς ἱπμ δ  Απί5. οὗ 
ΕΚτοη, Αδβοδίοη, δπὰ τποὶγ ἀεροπάρηϊ ἴοννηϑ. 
ΎΠΟ παῖίϊοπβ οὗ ἴμοθε Ῥατγίβ παὰ ονιθητὶ 
(ἀεϊετγτηϊηθαὰ οἡ πιδκὶηρ ἃ ταδὶ εἴοτί ἴο ὁδὸς 



γ. 14---ὄι.΄6.] 

14 Απά ΗεζΖεκίδῃ Κιπρ οὗ 7υἀδῇ 
δεηῖ ἴο τῆς Κίηρ οὗ Αϑϑυγία ἴο 1 δε !βἢ, 
βᾶγίηρ, 1 βᾶνε οβεπάαά ; τεΐυγηῃ ἔγοπι 
ἴὴε : ἴῃαῖ ψνῃοἢ ἕπου ρΡυζζεδῖ οἡ Πι6 
ὙΠ1 θτατ. Απά τῇς Κίηρ οὗ Αβϑυτία 
Δρροϊηϊεά υὑπῖο ΗἩοΖεοκίδη Κιηρς οὗ 
7υάδὴ τῆγες πυηάγεά ταἰεηῖς οὗ 5ι|ἷνεγ 
δηὰ τῆ ϊγιν ταίεητβ οὗ ροϊ]ά. 

Ις Απά Ηδεοζεκίαῆ ρανε λΐπι 41} τῆς 
ππρωυυυυυκιωττοιταοα τοττε συ τανε, υσπαιττισνπεοπαηκεκσιτευντ κικακν υτακσσαστας τς απ τσαεα ἐσαμα στον μωςσταννι πξαστετ ἀτατατετυτπασας αποττοου τ τουττας το πανία «πὶ τττιυπαππττττττταν. 

46 ΓΙ ΠΟΥ ργορυοββ οὗ Αϑϑυγία ἴῃ ἴμ6 δου 8" 
νυοϑῖ, δηὰ τποιμῆϊ [ἢ δοςοββϑίοη οὗ δὴ υηισιθά 
ΤῊΟΠΔΥΟΝ ἃ ανουγαῦ]ο {ἰὴ ἔοσ ἴῃς Ἵχροσὶ- 
τιοηῖ. 

εογις 9.7 ὌΠ ϑασγοὰ νυγιοῦ, βιμάϊοι5. οὗ 
Ὀγενιγ, οπλῖ5 ἴο σῖνα ἂπ δοοουπί οὗ [πε 11πὸ 
οἵ πιάγοὰ, οὐ οὗ ἴπε ρίδῃ οὗ ἴπε σδηλρδίρη. 
[τ Πὲ8 ὕοθῃ διιρροξοὰ παῖ ννα ταϊρῃῖ βαῖμοῦ 
186 ἤγϑδί οὗ ἴῃ5ὲ ἴγοιῃη ἃ ράϑϑᾶρὲ οὗ ἰϑαϊδῇ 
(χ. 28-12); δυῖ [πδΐ ἀοδοσιρίίοη ἄρρθᾶσβ ἴο 
Ὅε “1ἀε4], ποῖ δεῖια] " (βου, δίαῃϊ! θυ). 
Ετοὰ ϑοπηδοβοῦ Ὁ 5 ποτ ρίϊοπΠ5 Ῥ͵Ὸ ἰοᾶγη 
παῖ, Βανί σγοἀιιςοα Ῥμαηιϊςῖα δπὰ σγεςονογεὰ 
Αβοδίοῃ, μὸ ργοςεδάρα δραίηϑὶ ΕΚγοη, νι ἢ 
νγὰ8 ρῥιοϊοοίεα ΟΥ̓ ἃ πυπιετοι 8 δηἃ ν᾽ 6}} ἃρ- 
Ῥοϊηϊοα ἅγν οὗ Εἰργρίίδπβ ἃπαὰ ΕἸΒΙΟΡΙ 418. 
ἴῃ ἃ ρσγοαῖ δαί] ἣἢς ἀεΐοαίεα [15 Ποβῖ, ἴοοῖκ 
ἘΚτοη ἢ 118 ἀσρεπάθης!ε8, ἀπά ἔγοτῃ [ἢ 15 
Ῥοϊηϊ ςοτηπιοποο ἢ5 τηᾶσγοῦ δραϊηδί [ὁγὺ" 
δλίοπη, ϑργοδϊηρ [ἷ8 ἉΓΙΩΥ οὐδοῦ ἃ νυἱάθ 
δρδςο, δΔηἃ σΔρ[ΣΙηρ ΟἹ ἢΠΙ5 ννΔΥ ἃ νᾶϑὲ Πι1Π|- 
ὈοΥ οὗἉ 5π|8}} τοννῃβ δηά υἹ]αρεβ, ννοϑθ 1ηΠ8- 
Ὀἰϊϊαπῖβ ἢθ οδιτιεὰ ο ἴο τῆς πιπῖῦοῦ οὗ 
λοοισοο (ςοπρ. ἶ8. ΧΧὶΥ. 1.12), 6 ὑτὸ- 
ςεεὐεά τονναγά5 (ἢς ΗοΪγ ΟἸΓΥ, δηὰ δποδπιρ- 
ἵπξ οὐ 118 πΠογίβεγῃ 5ἰά6, νῆοσςε δἷοπε 1ἴ ννᾶ8 
ΤΕΔΟΩΠΥ 5541] 0]6, ἐὈσΤΏΔΙΪΥ σοπιπιοποθὰ [ΠῸ 
δίορε. Ἴδε ρστουπάὰ οςςσιριεὰ ὈΥ δῖ5 πιδίῃ 
δοβῖ ουϊδίἀς [πΠ6 τηούσγη 1 ΑηηδΔ5ς 115 μγαῖθ ννᾶ8 
τπεηςείοττἢ Κπονη ἴο {ΠῸ [ον 85 “16 σΔΠΡ 
οὗ {Ἰὸ Αϑϑυγίδηῃ8. Ηον ἰοὴρ ἴδε 5ίερε 
Ἰαϑῖθά ννὸ σδπηοΐ ϑδᾶὺ. [68:15 ςοηπεςίοα νυ ἢ 
ἰἴ πῖᾶν δὲ ραϊπεσγεά ἔγοπι [54 |Δἢ, Ὄϑρεςι δ] 
ἔτοπι οἷ. χχὶ!. [{ 18 σογίδιη {πὶ δῆἔοσ ἃ νν ἢ 1}6 
ἩδεΖοκαμβ τεϑοϊνεα οὐ ϑιιυδπιϑϑίοη. 86ῃ- 
ὩΔοδογῦ, ἰἴ ἀρρθαγβ ἔγοϊη νεῦϑθα 14, δὰ ἰεξ 
ἢ5 ΔΙΤΩΥ ἴο ςοπίίηιο ἴπ6 5ίερε, δηά βοῆς ἰῃ 
Ῥεΐβοη ἴο [1,0 5. ὉὍδε [ἐνν]ϑἢ πιλοπάγοῆ 
δεηΐ ἢ]8 ΘΠΊΑΞΞΥ ἴο (Ππδί ἰοννπ. ΟΥΤῚ8 ννε τα 
εταπιοὰ ἢϊπι, ἀπά ἢδ γοϑυπηθὰ ἢ15 ροβιοῃ οὗ 
γ1554] ; ἴον Ὡς ἢ ϑοηηδοθογῦ, δοσςοσζάϊηρ [Ὁ 
85 οννη δοοουηῖ, τεϊιγηοδα ἴο ΝΙΠΘΥΘἢ, 

αφαίμα! αἱ ἐδ. Μεμεεά εοἰμἰε 5.1 80.  ΟἸτ, 
ΧΧΧΙ 1, ἀπά [βδίδῆ χΧχχύϊ. 1. ϑϑηηδοθοσὶθ 
Τοοκοπβ [Π6 πυπλδοῦ οὗ ἴΠ6 “ 5δἴζοηρ-εποεὰ 
οἰτ65 τκοη ΌΥ Βίπι δὲ “ [Ὀσίγ.-51Χ.᾿ 

14. Ἡεχελίαδ “οπὶ 1Ἰὸ {δὲ δἰπο ΚΓ “4“-γγία. 
ἩοΖοκιδῃ μδὰ ἴακθη 41} τῃ6 πηϑᾶϑυγοβ ἴῸΣ ἢ 15 
ἀείεπος τπδλὲ οεἰγουπιδίδηςε8 Ρεστεά, Ης 

11. ΚΙΝΟΒ. ΧΝΠΙΙ. 

βιΪνογ τΠδῖ ννὰβ ἔουπά ἴῃ τῆς ἤουβς οἴ 
τῆς ΓΟΚΡ, δηά 1 τῆς τγϑαβυγοβ οὐ τῆς 
Κιηρ᾿β Ποιι86. 

16 Αἱ τῇδς τίπις ἀ:4 ΗἩοζΖεκίαῃ σου 
ΟΥ̓ ἐὴε γοίά ἥγονι τῇς ἀοοῖβ οὐ τῆε 
τορὶς οὗ τὰς ΙΟΚΡ,, ἀπά 2γοπ τῇα 
ΡῚ]Π]αγθ ννϊοῃ Η ἜΖεκίδῃ Κιπρ οὐ Τ᾿ υάδῃ 
Παά ονοτῖλδιὶ τ τσ ΤΗΣ νεται ἃ, δηὰ σάνε ἧς τὸ τῃ6 Κίῃρ πε 
οὔ Αϑεγτγία. 

᾿πκυσεαντνασαω στ ιαι,ντ πηπηρμσηκαςυκσσσ του ταρορκαις μαντσ τυ ον παρα ογτταας δ ων 

δα “οἰορρεά τῆς ναΐογς οὗ 1η6 ἐοιυμπίδιηβ 
ΜΒΙΟΒ ννὸτο βου ἴῃ. οἰ" (2 (ἢν. χχχὶ, 
3), σοποοδ ηρ ἴΠῈ δουγοῦς δῃ ςοπάιςῖης 
16 ῥγοοῖοι:5 Πιἃ ἴο (ἢς Γοβοσνοῖτα δηά ἐοη- 
ἀιἴ5 Ὀεποδίῃ ἴῃς Ηοὶν Οἰγ ([5. ΧΙ. 9, 11}, 
(Π}5 αἴ Οἴσς ᾿πργονίΩρ ΠΙ5 ον" δι: ρρ 65 ἀπά 
5ἴγδ [ΘΠ τη ἐπογ. ΕΗ ἢδά “ βίγοηρι ῃοηρά 
ΠιπΊ5. ἢ, ἀπ υ1| ὡρ 411 τὴ6 νν]}] (δῖ ννᾶ8 
Ὀγοκοη, δῃὰ ταῖϑθοὰ 1 ὕὺρ ἴο ἴποὸ τοννοῖβ,"» 
τἰϑίης 85 πιδῖς γ4] 16 Βοιυϑθθ ἰη ἴΠ6 υἱεῖ πιῖγ ; 
δηὰὶ ἢ6 δά δι} " Δηοῖπ ον νι 4}} ντπουζ, δὰ 
τεραιγοα Μ|Π}1|ο, δηὰ πιαάς ἐδιῖθ δηά δι ἰο 8 
ἴῃ ἀδυπάδληςς " (2 (τ, ΧΧΧΙΙ. 5; 15. ΧΧΙϊ, 10)» 
Ης μιδὰ αἰϑοὸ ἀοπὸ 5 δοϑδὶ ἴο γαϊδὸ ἴῃ ϑριγιῖ5 
οὗ [6 Ὀδοδίοροά ὃν δἀάγοβϑη τὰ ἢ 
ννοτάβ οὗ εποουγα-οπιεπ,, (2 αἰιγ. χχχίϊ. 
7, 8.) Βιῖ (με τολροῦ οὗ ἢϊιθ. ῬθορΙΘ ννᾶϑ 
ἘΠΡΤΟΠσηρ. Ηδὶ ἀςδροηάεηῖΐ, δαὶ γος κ]θ65, 
ΠΟΥ {Γοπιϊ θα ἃ5 16 ἴον εῖβ ἀπά τηοιυ πε 5 
οἵ τῃς Ὀοβίο  οΥβ ἄγωδο, ἠοῖ δο] νη ἴμαῖ 
ΠΟΥ ςοι]ὰ ἐδοᾶρο ἀεδίγυςςοη (15. ΧΧΙΧ. 254} 
ΠΟ βοπιθ, βῃυτι ἢ σ {ΠΕΣ ἐγο5 ἴο ἴΠ6 ἔμζιγὸ, 
ἀεϊεγτηιηο ἃ ἴο ΠΟΥ ἴδε Ρτγεβοηῖ, δηά πηράς 
(ὴ6 οἰ τεϑοιηὰ υἱτἢ ἃ τ δϑιὶν δηὰ 11-πιοά 
ΤΩ ογτΙπλοηΐ ([5. χΧχὶὶ. 11). [᾿πάᾶεγ ἴΠ658 οἰγα 
οσυπιοίληςοϑ, δοπῖὸ οὗ ἨθΖοκΚΔἢ 5. σου ΠΟΙ ΠΟΥ5 
--Ββοῦπδα, πῆοσθ Θϑρθο αν, νν Ὁ ννᾶ5. “ ἴγ68- 
ϑΌγοτ," δηὰ (45 ἰἴ ννοιυϊὰ 5.6 π) σΠεῦ πηπἰ βίον 
ππΑΡΡΟΑΓ ἴο ἰᾶνθ δένιϑεα δι δηηϊϑϑίοη ([8. 
ΧΧΙΙ, 15-19). [54 δὴ ὑγροά γυκῖ ἴῃ τῆς 1 οτά, 
διυῖ ἴῃ νᾶῖη. Ἡοχοκιδῇ βοηΐϊ [8 πιϑϑίοπ, 
Βυπλ ᾽ς ὨΙσΊ56 1} ἴηπ (Π6 δο͵οςὶ ἴοσγηβ οὗ [ἴῃ 6 
(οχῖ, δηὰ νυ ἴῃς τοϑι]ῖ ἱπα!ςαῖςά, 

γείμγπ ὕγορι »ο ἢ Οὐ “ τοῖϊγε ἔγοπι πο," 
ἡ. ε. “τ άγανν ΤΥ ἰγοορϑ." 

ἐδὲ ἀἰπ 9, ““πγγία ἀρῥοϊπ κά πο Ἡεκεζία.] 
Αςςοογάϊηρ ἴο δοῃηδοβοσιῦ 5 οὐνη δοςοοιηΐ, 
06 ἰοτγηβ οὗὁἨ ρεᾶςεὲ ννοσεὲ ἃ5 ἴοϊϊονν---τὶ ἃ 
ΤΏΟΠΘΥ ΡαΥπιεηΐ ἴο [6 ἀτηοι πὶ οἵ 8οο (Δ]οη5 
ΟΥ̓ Θἰἶνὸσ δηά 10 ἰδἰοηῖβθ οἵ ρμοϊὰ. 2. ΤῇΘ 
Βιυστοηάογ οὗ (ἢ6 ΕΚτοηϊθ Κίπρ.. 3. Α 665» 
δίοῃ οὐ [οΥτΙ!ΌΣΥ ἴον αγάθ {πεὸὲ6 ννεϑῖ δηὰ [ἢ ς 
βοιι ἢ -υνοσῖ, νι ἢ Μ᾽ὰ5 ἀρροσγτοηθά δοΐννεοῃ 
(Π6 Κιηρβ οὗ ΕΚτγοη, Αϑδμάοα, δηά ΟδζΖᾶ. 

ἐῤγες ῥμπάγεά ἰα͵επι..ἢ ἊΝ ἤδη ϑοηπδοΠοΓ Ὁ 
ΒΔ γΥγ5 {παι 6 τεςεινοά 8οο ἰφἰεηΐβ οὗ ϑδιϊνςσ, 
ῬοΓμᾶρ5 6 οχαργμογαῖεβ ; βοῦμαρθ 6 ςουηῖβ 
411 τῃ6. 5] Γ΄ γ 1ο 6 οδίαϊπθὰ ἔτοπὶ [58 
'ἴΏ 16 ψΠο]ὲ οὗ [5 ἐχροάϊπιοη. Οὐ ἴδ6 
τοσυίλν {ἰρυϊο ΠΥ πᾶνὸ ὕει ἤχρά δῖ 300 
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, ζο7.) 

τ Ἡεδ. 
ἔρμαῦγ. 

17 ἢ Απά τῃε Κιίπρ οὗ Αϑϑυτγία βεηΐ 
᾿Γαγίδη δπά Κδθβαγιβ ἀπά ἘΚ δῦΌ- Πα Κεὴ 
ἔτοπι [Ἀς ἢ ]5}} ἴὸ Κίηρ Ηεζεκίαῃ ἢ 
ἃ ἴστεδῖ μοβὲ ἀρδίηβϑὲ [ἐγυβαϊθλ. Απά 
{ΠΥ ννεηΐ ἃρ ἀπά σλπλα τὸ [ γυβαίθπλ. 
Αμά ψῆεδη {ΠῈγ σγέγα σοπῖς ὑρ, ΠΕῈῪ 

ταϊθηῖβ, δηὰ [ῃ6 σᾶπϑθοῖὰ οὗ (πε οἰ ΤΠΔΥ͂ 
δᾶνὸ διποιιπίθα ἴο 5οο τηοσα. 

106. “12 ἐῤαὶ ἐνις ἐϊ Ηεπκεζίαρ ἐμ οὗ 18ὲ 
εοίά, ἀς. [Ἃ{π40]6 ἴο πιακα ὉΡ {πε δι πὶ ἀ6- 
τιλπάθ οὐὗἨ ἢῖπλ ἰῃπ ΔΠΥ͂ ΟΠΟΙΓ ΥΥΔΥ, 5'ποα 
ἌΒιΑΖ δδά ὀχῃδιβίθα [ἢ ἰσγοαϑυγιθ5 θη Π6 
Ῥυτγομαβδοά τΠ6 Ῥτγοϊθοϊοη οὗ ΤΊ] ἢ σΡΊ 56 Γ 
(: Κ. χυὶ. 8), Ἡδθχθκίαῆ ν 85 Τοπιρε!οαὰ ἴο 
ὉΠ ἢϊ5 οὐνὴ ννοσκ, ἀπά ἴο 5ίγρ ΟΥ̓ ἴγσοπι ἴῃ 6 
ἄοοτϑβ δηά μι }ἰὰγ8 οὗ ἴ1π6 Τ επιρίς ἴῃς ῥγθοῖοι:5 
τοῖα] ἢ ψῃϊοῆ πὸ μδὰ δάογῃηθα ἰμεηι. 
“Οο4" 15 ποῖ Ὄχργεϑϑὶῦ πιεπιοπεά; δι 1ἴ 
15 Ῥγοῦδοϊο τῆδιῖ, ἰΚὸ ϑοϊοπιοη (1 Κ. νἱ. 2ο- 
22, 28, 10, 32, 35), ἢὸ δά ιυἱεα ἴοΥ' 186 
ογηδιηθηίδίίοη οὗ Οοάβ ἤοιιϑα ὯῸ πΠΊΟΔΠΕΥ 
πιοῖλ. ((ὐοιῆραᾶσε ἰδὸ ἐχρύσωσεν οἵ ἴῃς 
1ΧΧ.) 

17. “41πά4 1δὲ ἀδἰπσ οΚ, ““πγγία “επ. ὙΠΟγο 
οδ ὃ6 πο ἐουῦτ ἴπδῖ δὴ ᾿πηΐθγυδὶ οὐ {ἰπ|6, 
ἸΟΏΡΟΙ ΟΥ 5ῃπογῖεγ, πιιϑδῖ 6 ρῥἰασθὰ Ὀεΐννοοη 
1815 νϑῦδα δπά ἴῃ ἰαϑῖ. δοῃηδοῃοῦ οαηηοί, 
ἀϊγοοιν δοσ ἢῖ5 ἀογηδηάβ ὕδά Ὀθεπ 8]]} 
δτδηίοαά δηά {πὸ τγιδυῖς ρα! ἢϊπι, ἤᾶνὸ τυγηδὰ 
οἡ Ηφρφζοκίαῃ ΜΠ [86 ἸΠ5Ὲ}ΓΠΠ πλοβδαρο ἴῃ 
ῖῃο ἴτοχῖ. Ηδ πιλυδί Ὦδλνε γοςοϊνοα ἔγεβἢ Ῥσὸς- 
νοσδίϊοη ; δηΐ 1ἴ 15 ποῖ ἀπ ς 1 το σὸς ννῆδῖ 
πε Ῥσγονοςδίοη ννὰ8. Οοηίεπὶ ϑἼ) Π]5 δι1:0- 
οοβϑεβ, οηηδοθ ΣΙ δας χοισγποὰ ἴοὸ Νίπονεῇῃ 
ἢ Π5. 5001] δῃηά ἢὶ5 πυπιόγουβ σδρίϊνοδ. 
ἩδοζΖοκίῃ, ἰοὖ ἴο Πιπιβοὶξ, σορθηϊοα οὐ ἢὶ5 
81} ὑπ ϑϑίοη. Ῥεγμαρ8 ἢ ταοοινοὰ ουθγίισοβ 
ἔγοπι τῇς ΕἸΠΙορίδη πιοηδγοῦ, ννμο, ἔγοπη {Π6 
ἀϊδῖδπὶι Μογοῦ, Ὀούα δινᾶΥ, ποῖΐ ΟἿΪΥ̓ οὐὲσ 
Ετιορία, θυϊ ονεῦ Βργρί. (80 δι14πη)εΥ σοῃ- 
ἡεοΐυγε5.) Αἴ δὴν τῖθ, ἢ6 οᾶϑί [18 δὺεβ ἴῃ 
1818 ἀϊγοςὕοῃ, δηὰ σοπιπιθηςοά ποροι!οηϑβ 
νὰ τῆς ρστοαῖ Κιηγάοπι οὐ ἢἰ5 5οι τ Πογῃ 
Ὀογάοθυβ (18. χχχ. 2-6; χχχί. 1), ψ Ὡς ἢ ἐπὶ 
ΡΙΙεα ἰγοᾶδοη δραϊηδὶ ἢῖ8 Αϑϑυσγδη 8112ΖΌ γαίῃ. 
Αἢ οατπδβί γοαιιοϑῖ νν85 τηδ δ [ῸΥ δῇ διιχ  ΠΑΥῪ 
ἔοτος οὗ μοῦβϑὲ δἀπὰ Ἵπαγίοίβ (Ἰηἴτα, νοῦϑς 2.), 
ὉΥ δεὶρ οὗἩ νῆϊοδ ἴ ννὰ5 πορθᾶ ἴπδΐ 86η- 
ὩΔΟδοσΙὉ πλῖσῃς ὃὲ εἰξοζια! τγοβιϑῖθαὰ, ὙΠῸ 
δἰὰ δϑκοά ννᾶ5 ὑσγοπηδδεά; δηά Ηεςχοκιίδῆ, ἰη 
ΤΟ] Άποα ὈΡΟῚ ἴΠ|5 δυρροτῖ, ἴῆτεν οὐ {Π6 
τᾶβΚ, δηαὰ ΟΡΘΠΪΥ βροκὸ οὗ ννᾶγ (τεγβο 20). 
[τ ννᾶ5 Ὁποῦ ἴπθ56 οἸγοι: ηϑίδησοϑβ τῃδἴ ϑοηηδ- 
σμοτῚ ἀρρθᾶγβ ἴο πᾶνὸ πιδὰδ ἰνἷϊβ βεςοηα οχρθ- 
ἀἰτίοη ἱπῖο Ῥδ]θβῖης ὙΘΓῪ 500 ἴον πὸ ἢγϑῖ. 
Βοϊον πη πὸ υδ04] σοαδῖ τουΐϊο ἢὸ ρῥδϑβοὰ 
(γουμῇ ΡΒ ΠΙ51|4 οὐ 18. νὰν ἴο Βιμνρῖ. Ὀεπῖ 
ου ἙἢΠδϑ ἰϑπς ἴΠ6 ῬΡΟΜΟΥ ἴο ΜΉ ἢ ἢ ΤΙΡΠΓΙΥ 
αἰἰτἱδυϊοά {[π6 τέπον αὶ οὗ ἀἰδιυγῦδηςι8. ἰὴ 

11. ΚΙΝΟ5. ΧΥΠΙΠΙ. [ν. 17--τϑ8. 

ΠΑ ΠΊ6 ἀπά βἴοοά ὈΥ (τς ςοπάιπτ οὗ τῆς 
ὈΡΡεΓγ ροοΐ, νν ]ς ἢ ἐς ἰπ τῆς ἈΙρῆννΑΥ οὗ 
τῆς Δ]εγ᾿ 5 Πεϊά. 

18 Απά ψῆεπ {ΠῈὺ ἢδά ςδ]εὰ ἴο 
(ἢε Κίηρ, ἴπεγα σάπια οἷἱξῳἴο τἢεπὶ 
ΕἸΙαΚπὶ τῆς βοὸη οὗ ΗἰκΚίαῃ, ψ Ὡς ἢ 

(Π15 φυδτῖεγ. Ηε ἰεᾷ ᾿ἰββφαυτθδι Οὔ ΟἿΕ 5166, 
ἀεδρίϑιπρ ἴῃς οἰογίβ οἵ 50 Ῥιιηγ ἃ 5ἴδῖε, δά 
Κποννίηρ ἴῃδί πε δι πλβϑίοη οὗ Ειργρῖ ᾿νου]Ἱὰ 
Ἰηνοῖνο τῃαὶ οὗ πὸσ ἢαηρογβσοη. δ ἢ116, ἢοννα- 
ἜΥΘΓ, ἢ6 ννᾶ5 Ὀοβιορίηρ 1 Δ ἢ!]5ἢ οὐ ἢ 15 ννΑΥ ἴο 
ΘησΟιΠίοΓ Π58 ΠηλΔῚη ΘΠΕΙΏΥ, πες ἀοσίεγπιηθα ἴο 
ΓΥ ἴῃς ἰοιάροῦ οὗ [86 [ἐννὸ ΌὉ. πιοδηβ οὗ δι 
ἐπ θασϑυ, νυν ιοἢ Βς δοσογά! πεῖν 5θηϊ. 

Ἰαγίαπ ἀπά Καόιαγις ἀπά Καό- ῥαλερ.) Νοῆα 
οὗ ἴΠε56 ἅγθ ΡΥΌΡΟΓ πδηῖθβ. “Ταγίδη" ν'ᾶ5 
{Π6 οτάϊπαγγ {{π|6 οὗἨ δὴ ὡϑδϑυγίδη γεποσαδὶ, δηά 
ΤΏΔΥ ὃς ςοπιραγοά νυ ἢ [Πε6 δώγεπα οὐδε [Δγα 
τῆ ϊΔη8. “ἈΔΌ-ΒΑΓΙ5 ἢ 15 “ σδιοῦ δαπηιςῃ," 4]- 
ὙΑγΥ5 ἃ Πρ οΟΠΓΕΥ οὗ ἴπ6 Αβϑογγίδη Ἴουτί 
(( Απείοηϊ Μομδσγοῇιθβ, νοὶ]. 11. Ρ. ε13). Ἀδθ- 
βῃδκεῆ 8 Ῥγοῦδ Ὁ “ςποῖ συρ-Όοαγοσ." 
((οιηρατο »ιαιῤάεῤ, “ συρ-ῦοδγογ᾽᾿ οΥγ “' δυϊ- 
Ἰεσ," σε. χὶ. 1.) 

αὐ!ὸ ἃ 5γεαὶ ῥοσ!] Α ὈΟΑῪ οὗ ἰτοΟΡ8 
8 8ηςίεπί ἴο ἔογπὶ ἃ βίσοης ὀβοογῖ 18 Ῥγοῦδο Υ 
ιπϊοπάςά--- ποῖ Δ ΔΓΙΏΥ͂, 51Πη06 {ΠΟΥ ννᾶ5 ΠΟ 
ἱπῖοπίίοη οὗ ἐπράίης ἴῃ Ποβ.}} 1168. 

ασαϊπεὶ “εγισαίοἢ Ἀδΐδοσ, “ἢ [ετὺ- 
5816 π|.᾿ 

δγ δὲ εοπάμ!! Ὁ 1δὲ γ ροοί ] ΚΕΙ! 
τὑπαογϑίδηαβ ΟΥ̓ (ἢ]5 [86 σοηάι Ἰεδάϊηρ ἔγοπι 
(Π6 τόβοσνοιγ οδ]οὰ ΜΒέγζεϊ εἰ» Ια» α ἴο ἴῃ 6 
ἰοννθὺ ΡοΟὶ, Βὶγζεοί "δι αη, ἃ σοπά αἱ οἡ ἴπ6 
ννεϑὶ δἰάθ οὗ ἴδε οἱἵγ, 'η [8 νδι]ου οἵ ΗἸΠΠΟπ,. 
Βυῖ [ἴ 15 δ ἰοαδί 85 ᾿ἰκοὶγ {παῖ ἃ σοπάι:ϊ οἡ 
1ἴη6 πουγίῃ 54ε οὗὨ [ἢ οἰἴγ, πρᾶσ ἴΠ6 “ σἈῺΡ 
οὕ της Αβϑυγίδῃβ," 15 ἰηϊθηάθά, Αἵ Δ ηΥ γδῖδ, 
(ῃ6 δροῖ ννᾶ8 ἴπε δᾶπθ 245 [δί οἡ νυ οὶ 
Ιϑαῖδῃ δά πιο ΑὔδΖζ δηά ννἀσγηθά ἢϊπὶ οὔ 1ῃ6 
ἀδηροῦ {παῖ ἱπιρεηάεα ονὐεγ [ι: δὴ ἔτγοτῃ ἴ86 
Αϑϑυσίδὴβ οπὶ ΠῈ ννᾶ5 ὑοπηῖ οὐ δ] ἶπρ ἰὸ 
.18 διά, (153. υἱῖ. 3.) 

18. ἤῥεμ δεν δβαά εαἰρά 1ο δε ἀἰπᾳ.] ὙΠῈ 
ΙΔ Ὀ455δήογϑ διππηοποά ΗοΘζΖο κίδῃ, 85 ἢ {Ποῦ 
ΓΆΠΚ ΜΟΙ δα] ἴο δ8. (ὐδγεῖμῃὶ οὗ ἢ15 
ἀἰϊρηϊγ, με τεβροηάβ ΟΥ̓ ϑεπαάϊηρ οὔῆοοῦβ οὗ 
Π15 σοι γῖ. 

ἘΠαξίνι. . πυρὶ «υας συενγ ἐδε ῥομμεῤοἰά. 
δῃῆοῦπα, ννῆο πιδὰ ποιὰ τἢ1]5 ροβιτοη δὲ δ6 
πὶ οὗ ἴπ Ῥγόνίοι:8 ἱηναβίοπ, πὰ δα 11" 
οἰγγοὰ τῆς δηροῦ οὗ [5δδῃ, ργοδαὺῦϊγ ὈΥ ἴδε 
δάνϊος νος μῈ ΤΠπεπ ράνε, δαά, δοςογάϊι 
ἴο [5814}}8 ὑγορῆδου ([5. χχὶϊ, 19), Ὀθθη 
ἀοργδάοα ἴγοπι ἢῚ5 δίδϊίοη, ννὮ}]6, ἐαυα! ῦ 
ἴῃ δοσογάδῃςθ ν ἢ [ἢ 54 ΠῈ6 566 Γ᾽ 5 ὑγθαϊςοῃ, 
Πα κῖπι, (ἢ βοὴ οὗ ΗΠΚκιαῃ, μαὰ Ὀεθη ὕσοσ 
ταοϊοὰ ἴο ΠῚ] δἰβ ρίδοςς (ἰδ. νϑσϑεϑ 20-22} 



γ. 19---21. 1. ΚΙΝΟα5. ΧΝΠΙΠΙ.. 

τυας ονεῦ τῇς Βοιιβεῃοὶά, δηὰ δῃεῦπδ 
ἢ6 ᾿βογῖθε, δηά [οδῇ τῆς βοη οὗ Αβϑδρῇ 
(86 τεςοσγάσγ. 

Ι9 Απὰ ἘΑθ-5ῃακεὴῆ 64:4 υπίο 
ἴπεηι, ὄρεακ γε πον ἴο Ηεζεκίδῃ, 
Τῆυς5 βϑιτῇ τἢς ρτοαῖ Κίπρ, τὰς6 Κίπρ 
οὔ Αϑϑυτῖα, μᾶς σοπδβάεπος ἐς τ} }8 
Ὑνμογαῖη ἔθου {τιβτεβ 

ΙΟῚ 

20 ἼΒοι ᾿βαγεβῖ, (δας ἐδεν γε ὑμὲ 1 Οτ, ο 
Τναίη ννογά5,) 7 βαὺς Ἵσουπβεὶ δηά την. 
ΒίΓεηρτῇ ἔογ [6 νγαγ. Νον οἡ ψΠῃοηὶ ἡ ἐνὴ 
ἄοβὲ δου ἐπιβῖ, τπαῖ του τέρα] ]6ϑὲ "τ. ὁμέ 

ἰπϑῖ πε ἡ ἀνα 
ἜΣ; Νονν, δεμοϊά, ἀποὺ Τεγιιβιεβῖ ΤΡ ἢ 
Ὁροη τῆς 514} οὗ τη 158 Ὀγιι 86 γεθά, εὐέμ ἘΉςΒ. 
ὑροη Εργρι, οη ψμίςἢ [Ε ἃ τηδη Ἰοδη, ἐγνείεέ 

τῶντ, 
’εί;. 

Τῆς Οομρίγοϊϊον οὗ (6 Ηοιβοπμοϊά, ννῆοβα 
Ῥοβί(ίοη (1 ννε ΠΊΔΥ πᾶσε ὈΥ Πἰ5 ρίδςθ ἴῃ ἴδ6 
ἰϊςῖ οὗὨ “Ῥυποοβ, τ Κὶ. ἵν. 6) τηυβῖ ἤανα Ὀδεῆ ἃ 
βϑιιθογάϊηλῖο οπο ἴῃ [Ἃἢ6 (πιὸ οὗ ϑο]οπίοῃ, 
ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο ἢαγο ον Ὀδοοπιο ἴΠ6 Ποῦ πη ηἰδίον 
οὔ πε σον. Ηθδ Ψογα ἃ ρδοιυϊαγ “ τοῦδε ἢ 
δὰ “ριγάϊο" ([5. χχὶϊ. 21), πη Ῥεῦπαρϑ 
οαττίοα 85 ἃ ὑδάρε οὔ οῇῆῖςε ἃ ΚΟΥ ἡ ΒΙΓἢ τοδί 
Οη 5 5Βῃου)άογ (1. νεῦϑε 22), ΕἼ Κὶ πὶ ν᾽ 858 
ἃ τιδῃ οὗ Πρ ἢ σμαγαςῖοσ. Οοά (ογπῃβ Ἀἰπι, ΌΥ 
1ῃ6 τουτὶ οὗ 5δἰδῇ, “" δβ ϑδογναπί" 10. νεῦβα 
2ο). εξ ννᾶβ ἴο Ὀ6 “ἃ ἔβῖμεῦ ἴο τῇς ἰπ- 
Πθιδηῖ5 οὗὨἨ [6γιιβαϊοπὶ δηὰ ἴὸ {πὸ πουδὲ οὗ 
]υἀλῃ" (ἰδ. νεῖβὸ 21); δηὰ “ἃ ρ]οσίοιβ 
ἴπτοπς ἴο δὶς δι που ̓ 5 ουδὲ" (Ὁ. νΈσγϑὸ 21). 
Η!8 ἀεροτγίμλοπί ἴῃ [ἢ6 δοθῆ πονν ἀεβογθοά 
νν6}} θεῖ 5 ἢ]5 τορυϊδίοη. 

διδεόπα ἐδὲ σεγὶδε.) Οὐ “ 5δοτείδτυ ᾿ (πιᾶγρ.) 
Οη ἴῃς ἀιυι|6ε5 δΔηὰ ταηκ οὗ ἴπε τογαὰὶ “ βθογὸ- 

, 566 ποῖθ οἡ 1 Κὶ ἷν. 2. ϑῃοῦηδ, ννῆθῃη 
Ὡς ἰοϑῖ {6 ΠΙΡἢ ροβιίοη οὗ ἌἽπίοῦ τλὶ βίου, 
υπάογίοοκ [ἢ}]5 διυυογάϊηδίο οΠῆςο, δοσογάϊην 
ἴο {πΠ6 οοπηπιοη ρῥγδείος οὐὗἨ ΟτἹοηΐαὶ σου Γίδ, 
ὙΒοΓα ἴδε ἀἰδρίδοθά νἱΖίου 18 αἰννᾶὺβ ΓΕΔαῪ ἴο 
Δεςορῖ ἢ ἹΠέετΙοσ σπιρ ογτηοπί. Ηδ ν 85 ὑτο- 
ὈΑΌΪΥ ἃ πηδῃ οὗἁ πιϑᾶπ Ὀἱγίῃ, βίης πο ΕΣ ἤογα 
ΠΟΙ ἴπ ψοΓδὸ 17, ΠΟΥ ἀραίῃ ἰῇ [5. ΧΧΙΪ. 15, 18 
ἢϊ5 δ που ̓5 πδηδ τηθπιοηβά. 

]οαῤ, ἐδε “οπ οὗ 4“αῤῥ, δὲ γεεογάεγ ἢ οδῇ 
ἰ5 Οἴογιν θα Ὡηκηον ἴο 05. Οη (ἢο ΟβΊς6 
οἵ “ τοοογάευ," ΟΥ̓“ Του τ  ὈΥΔΠΟΟΥ, ἢ 566 ποῖα 
Οἡ 1: Κ. ἵν. ,. 

19. 4πὲ Καδ-ιδαξεδ «-αἰ41] ὍΘ γϑάϑοη 
ΨΥ ἴΠς Ἀ δῦ -ϑθακεῆ, {πε ἐῤίγά ἴῃ τδηκ οὗ ἴῃς 
ἴπγες Αβϑυγδη δπιραββδάογθ, ἴοοκ (ἢς ῥγο- 
τηϊπεηΐ ραγί ἴῃ ἴῃς οοπίδγοηςς (50 (παῖ ἢδ 
δίοπο 5 πιεπιιοηθὰ ΟΥ ἰϑαϊδῇῆ, χχχνυΐ 2-.22), 
ταυϑῖ υπηάοι ἴον παν ἰδῖπ πὶ [86 αἰγοιτη- 
βίδλδηςς (Πδὶ ἢδ οοι]ὰ 5δροαὰκ Ηθῦτον (ἰπέγα, 
νυγθα 26) ψν ἤογοαβ (ἢς Ταγίδη δπὰ ἴπεὸ ἘδὈ- 
διατὶ οουἹὰ ποῖ ἄο 5οθβ. Δ ε σδηποῖ, πονγευθυ, 

. φοποίαάς ἔγοπι {Π1|5 8 ςοτγίδιηῖν παῖ [86 
ἘΔ0-5Π ΚΕ ἢ ν»28 ἃ τεπερδάς [ἐνν (Ρυάθδιχ, 
ΜΙπιΔη)ὴ. Ηδῦτενν 8 50 ᾿ἰκῈ Αβϑϑυγίδη (δαῖ 
Δ. Αβϑυγᾶη ΜΟυ]ὰ δοαιΐίγε ἃ ΜΠ γτοδῖ 
ἔςΠΠἰγ. Απά (15 ὙΠεπιὰβ οὔδογνοβὺ ποῦ 
ται βῖ αἰνναὺβ πᾶν Ὀξεθῆ βδοπὶὸ ΟἸΟΟΓ ΟΥ̓ 
οἴδιοεῖβ οὗὨἩ ἴῃς Αϑϑυγίδη σουγί νῇοβα Ὀιυι511655 
ιἰἴἰ νᾶϑ8 ἴο Κπονν ἰογοίζῃ ἰδησυᾶροβ, ἴὉγΓ ἴΠῸ 
Ῥυγροϑα οὐ σοχῃπλ πη) δίηρ ἢ  ΟΓΕΙ ΉΘΓΒ 

ὙΠῸ οᾶπὴς ἴο οοιιγί, ἴο χίηρ {γτὶθυῖο, σγᾶνο 
ΠΕΙΡ, δπὰ τὸ 'ἰκθό. Τῆς οδίοῦ σὰ ρ-ΌδΑγοῦ 
ΤΏΔΥ νῈ}} ἕνα Ὀδθη {ΠῸ ΟΥΩΙΠΑΤΥ ἱπιγοάςοΓ 
οἱ διις ἢ Ῥούβοῃϑβ, ἃ βοΐ οὗ “πηαϑίεν οὗ (ἢ6 
ΠΟΓΟΙΊΟΙἾ 65 ἢ δὲ πὸ ςοισί οὗ ᾿Αβϑϑυτσίδ. 

ἐδὲ χγοσὶ δίηψ ὌΠ 5 ἕδνουστιῖο ἘΠ1|6 οὗ [Π6 
Αςδατηοπίδη ΠιΟπάγοἢ5 ννᾶ5 ἱπῃογιῖθα ὈΥ 
(Ποπὶ, ἢ 186 Εταρίγε οὗ Αϑδίβ, ἔγοπι ἴῃο οἱά 
ΤΛΟΠαγοἢβ οὗ Αβϑυ για. [ἴ 5 Ἰοιιηὰ 1π 1.56 245 
ΘΑΓΪΥ 85 ΒΟ. 1120. {Π1Κὸ (ἢε {{|6, “ ΚΊηρς οὗ 
Κιηρ5," ἴῃς ἀϊδιιησίίνο οριτ ποῖ ὁ κτοδῖ" βογνοά 
ἴο πιατκ οἰ ρῃ ας δ! ἰ(ἢς ναϑὶ ἀϊἕεγοπος θ6- 
ἔννδεη τῇς πΠι:ΠΊΘΓΟΙ8 νᾶ554] ΤΠΟΠΑΛΟἢ5. δηά 
{πε δι ζογδίη οὗ ννποπὶ {ΠΕΥ Πα] ὰ {πε ῚΓ στοννπβ. 

20. Τροι .αγο ΕΠΊΒΕΡ δοῖυδὶ ννογάβ οὗ 
Ηοζοκίαῇ Πδά δδθὴ τορογίεά ἴο Ξεηπδοθογιῦ, 
ΟΥ̓ ἴῃ6 φόπογαὶ ἴθ που οὗ ἢ5 [που 5 ννᾶ5 σοῦ - 
ΕΓ ἐπουκῇ ἱμίοτργεῖθα ΕΥ̓ ἴμ6 Αβϑϑυσγίδῃη. 
Ηφοδοκίδὴ πὸ ἀουδὲ δεϊϊονοὰ (παῖ ἰπ ἴῃς 
“ σριη56] " οὗἨ ΕἸΙαΚὶπιὶ πὰ 5αἰδῆ, ἀπά ἴῃ [86 
ω φσίγοηρτῃ "ἢ Ῥγοιηϊϑθαά δὶπὶ ΟΥ̓ ἐργρῖ, ἢς Πιδά 
τοβοῦγοθα ἢ εὰ ἸυδΈοα Ὠΐμλ 'ἰπ Ῥσονόκίηρ ἃ 
τοηονν 8] οὗ (6 νυ Αγ. 

σναὶπ «υογα. 1, 1ἰογΑΙγ, “4 νοτὰ οὗ [ῃς 
Ἰρ5" (πιαγρ.).---ἰνο, ἃ ριογε ποτὰ, ἴο Ὡς ἢ 186 
ἔλοῖϊβ ἀο ποῖ σογγεβροπά. 

ΑἹ. Τὶ: δγμσεά γερά. ΤῊ8 ννὰ8 ἃ ΠΔΡΡΥ͂ 
τροίδρῃοσ, νι ἢ ἱπϑριγαίίοη [156] αἀἷὰ ποῖ 
ἀϊδάδιη ἴο δἀορῖ (Ετεκ. χχὶχ. 6,7}, δηὰ νυ ἢ 
βίδιημββ Ἀδῦσ-ϑῃδκ οι (ΟΥ ϑεηπδοβεσῖθ, 1 ἀΠε 
Ῥἤγαϑθθο νγ5 ΓΘΔΙΪΥ ἢ15) 45 ἃ τηδη οὗ Κοδῆ σῦϑετ- 
ναῖίοη δηὰ δρί βροθςῃ. ὍΤῇε “(8]] γεεά οὔ ἴΠ6 
ΝΘ Ὀυϊγυ ϑἢ ̓ ΠΕγ σγπιθο θεὰ (6 ἰδπὰ Πετο 
ἴ γτενν. ΑΡρρδγεῃίν βἴγοηρ δηά ἤττῃ, ἰΐ ννα8 
46 ἀπ οΥὮ ΟΥ̓ (Γιι5ῖ. 1,.εἴ 4 πιδη ᾿ἰοδη 
ὌΡοη [{, δηὰ {Π6 τοϊΐθη δι ρροτγί ᾿πϑίδηιΥ ρανα 
ΨΑΥ, νοιπαϊΐηρ {π6 Παηά τπδῖ βίαγοα ἰἴβε]ξ 50 
ἰπϑθσῦσογ. ξο ἴἴ ννὰ5 ἢ Εργρί ἰἤτοιιρ}ς 
οἱ ἴτῇ6 νος ρου οὗ [|6Θνν]8ἢ Πί5ἴοΥΥ. 
Ἠοβῆθα ἰοδηΐ ὑρὸπ ϑαῦδςο, ἀπά 'ἴπ σοηβο- 
αυθηος Ἰἰοδί ἢ8 Κίπράοπιὶ (2 Κ. χνῖϊ. 4-6), 
νοι τοοοϊνίηρ τῆ6 5115 ῃίεδι περ. ΗθΖο- 
Κιαἢ οδίδιπεὰ πο σοϑὶ το]εΐ ἔγοπι ΤΊγῃα δῆ. 
ΝοΥ ἀϊά Αρτγίοϑ δϑίγικα 4 ὑΐονν ἴογ Ζεάεκίδῆ, 
Τῆς ἔγμο ΡοΪοΥ οὗἩ Ἐπγυρὶ ννο "ἃ Βανε Ὀδεη 
ἴο ϑιρροτῖ νῇ 41} ΠΟΥ ροννεσ (δὸ σα! δηξ 
βίγιι 5 οὗ τῆς ππ|ὲ ϑγτγίδη 5ἴδίι5. Ηδγ 
δείυς] ργδοίϊοθ νναὰ8 ἴο Ῥγοίεηα ἔτι 5} Ὁ. ἴο 
Βοϊ]ά ουὐἱ Βορδβ οὗ διρροσγῖ, ἀπὰ τβεη ἴο 41] ἰῷ 
ἔπης οὗ ἠδεά. 
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1 νν}}} σὸ ᾿πῖο 5 ἢαπά, δπά ρίεγςε ἰξ : 
50 ἐς Ῥθάγαοι Κίησ οὗ Εργρε υπῖο ἃ]} 
(παῖ τγιιδῖ οἡ Ὠἰη1. 

22 θυῖ Ἰξῇ γε 541Υ ὑπο π|ὲ, ἧνε 
ἴγυβδῖ ἴῃ τῆς ΓΟΚῸ οὐὖγ (σοά: ἐς ποῖ 
ἴπατ ἢ, ννῆοβε διρῇ ρίλοεβ πὰ ννῆοβα 
Αἰῖατβ Η 6 δεκιδὴ πατῇ τακοη ἀνναγ, δηὰ 
ἢατῇ βαἰά το [υἀκλῇ ληα ]εγυβαίεπ), Υ 6 
5111] ννοῦβῃ!ρ βδεΐίογε τη1}8 ἃἰϊᾶγ ἴῃ 
Ϊ]εγυβαίδαι κα 

22 Νὸν {πεγείογε, 1 ργαὰῦ τῇδα, 
δσῖνα ἐρ]εάρσεβ τὸ πὶγ ἰογά τῃε Κίηρ οὗ 
Αϑϑγγία, διὰ 1 νν}}} ἀεϊνεγ τες ἴννο 
τπουδαπά ἢοῖβοβ, ᾿Γ του δὲ δ0]ε οἡ 
ΤΠ ραγῖ ἴο βεῖ γιάεγβ. ὕροη [ἢ πη. 

24. ον τῃέμι νυνὴϊς τποὺ τυγη ἀνγαΥ 

42. 1, ποὶ δαὶ ῥὲ πυῴοτό ῥὶφ ῥίαεε: ... 
Ἡ ποζίαϑ ῥα Ἰαζοη παυαν 3] Α5 Ἀαῦ-5ῃαΚοῆ 
ἀἰά ποῖ Κηονν {πὸ τοαυϊγοπηθηῖβ οὗ ἴπ6 [εὐν]5ἢ 
ιν (5.6 ποίς ΟἹ γεῦβο 4), 1 πλρῃῖ 56 0Πὶ 
ἴο ἢϊπι, ὨΔῖ ΓΑΙ που, [μας τὰς ἀοδίγιο- 
το οὗἁὨ πιιπιοτοι5 βἤγιπος δηὰ αἰϊδῦθ ΨΥ ΠΟΓΘ 
Ἐδβόνδῃ Ππδά θδὸπ ννουϑῃιρροα νν5 σοηάιιςοῖ 
ΟΔΙσυ]αῖοα, ποῖ ἴο δόσυσο ἴῆ6 νοι, θυῖ ἴο 
Ο8}} ἕοσί ἢ τΠ6 δῆροῦ οἵ 6 ροά. Αἴ δὴγ ταῖς, 
1ἴ ννᾶ8 σοπάιιοϊ τ᾽ ἢ ἢς Κηθνν μα Ὀύοη (15- 
ἰδϑίο] ἴο πλὴν οἵ Ηοζοκιδῃ 5 δι δ)οςῖβ, ἀπὰ 
8η δἰ υδίοη ἴο [ἴ ταὶ τ ϑοόγνὸ [6 σδυ 56 οὗ ἢ]15 
ΠλΑΒΙΕΓ ὈΥ οδιιίης ἰδβοηβϑίοπβ ἃπλοης ἢἰ5 
ΘΠΘΠΊΪ65. 

23. Οἰυ: ῥίοάσ ἡ [Ιἴ 5 ἀϊβῆςς ἴο 54Ὺ 
ναὶ νν48 τῆς οὁχαυοῖ ργοροβαὶ ποῦ πιά. Τὴθ 
Αϑϑγσγίδη ἀϊα ποῖ πλέῃ 1 δογιοιιϑ Υ, Δηα σοῃ- 
δ6 4 ΠΥ αἀϊά ποῖ σαγὸ ἴο 5ΒΡΘ ΔΚ ΚΟΥΥ ἀοππίτοϊν, 
Ης νν45 5:ΠΊΡ|γ ἱπίοι: οἡ τι πρ τς ποίοη 
τηλ1 Ηοχοκίδι δ ΔΠΥ 5ιΠἸσ πὶ “ σι σοημτἢ 
ἴον {πὸ νναῦ " (Λλογδὸ 20). ᾿ΐ δ ρῇτγαϑδο {ΓὯΠ5- 
ἰαϊοά “ κῖνὸ ῥ]κ αἰ 5 ΟΥ̓ “ Βοβίαι μὸ5" (Πγα 4.) 
ΤΏΔΥ ΡΕΓμαρ5 ὑὸ δεδὶ υπαάεογβιοοα 85 πλ Δ ΠΩΣ 
ἐτηλκο 8ὴ ἀσγοοπλοης." 1 γοιι Μ1}} “ Ὀϊπά 
γουτγβοὶῇ ἴο πεῖ (ΠῸ τιάοτγβ, ἡ ψνὸ ΜΠ] “ υἱϊπά 
ΟὐΥβοῖνοβ ἴο ξμσηϊδῆ [6 ΠοΥ565." 

γί ἀργ.Ἶ 1.6. ἰταϊηοα Ὠογβοηθη. Τῆὸ 51- 
βεβίίοη 15 ἴπαὶ ἴῃ 4}} [τάμα {ποτ ἀγὸ ποῖ 
2οοο ΠΊΕΙ] δοςσι:5ἰοιηθα ἴο 56ΓνῈ ἃ5 αν] Γγ. 

24. σευ «υἱὲ ἐρομ ἐμγπ ἀαυαν δὲ ὕδεε, 
ὦ. 1.4. “ΤῈ τ} 18. 15. {{ππ| ςᾶ56-- ἰῦ ἴδοιι Παβῖ 
ποῖ 2οοο δΒουβοπίθη --- ἤονν ν}] [μοι] πιοεῖ ἀπά 
ἀεῖοδι οπὸ δίηχὶς ἱπίοστιοσ Αϑϑυγίδη σδρίδίη --- 
ἴο 54Υ ποίῃϊηρ οἵ {πὲ ννβοὶς Αβϑογγίδῃ ἢοβῖί 
ὉΠῸΘΓ 115 στεδῖ Κιησ, ν ΒΙΟἢ 5 σογληρ αρδιηβῖ 
(6 }» : 

απά ῥμὶ τῷ για ἢ ὍΠ5. 5ῃου)] ἃ 6 πιᾶάθ 
ἃ ἀϊδιηςί σοηΐθηςε. ὁ Απά ἴδοῦ ὑσπδῖοοϑς ἰῃ 
Ἐςγρῖ, ἂς." 

25. Τὸέ Ζογά «αἰά Ι0Ὸ »π»ι..}1 1 1τΟΓΑΙΥ, 

11. ΚΙΝΟ5σ. ΧΥΠΠ).. [ν. 22---26. 

(πε ίαςε οὗ οπμς σδρίδὶπ οὗ τῇς ᾿δδϑῖ οὗ 
ΓΩΥ͂ Πηδϑίοτ᾽5 βεγνδηῖβ, ἀπά ρυΐ [ὮΥ 
τυϑῖ οἡ Εργρῖ ογ σἠῃδγίοῖβ δῃηά ἔοσ 
Βοτγβεηιεη ἡ 

ὡς Απὶ 1 πον σοπὶα τρ που 
ἴἢς ΠΟᾺΡ δραϊηϑβι 115 ρίδοε ἴο ἀἐβίγου 
τὶ Της ΓΟΚῸ 584]14 τὸ πιε, ὁ ὺρ 
Δραϊ δῖ [15 ἰληά, λπὰ ἀεβίγου [ζ. 

26 ἼΓΒεη εαἰά ΕἸ]ϊακίηι τῆς βοὴ οὗ 
ΗΠΚιαἢ, πὰ δηεδηδ, δηά Τοδῇ, υηΐο 
ΚΑΡ-δθάκει, ϑρεακ, 1 ργὰν τῆςεε, ἴο 
ΠΥ βεγνδηῖβ ἰῃ τἴῇ6 ϑγτγίδη ἰδηραᾶραε ; 
ἔογ νγαὰ ὑπαάεγϑίαπα 27: δηὰ ταὶκ ποῖ 
ἢ 5 1η τῆε [ἀννϑ᾽ ἰδηρυάρε ἰπ τῆς 
εδι8 οὗ πε ρεορὶς ἴπδὶ γέ οἡ ἴϊπε 
ννΔ]]. 

“ εβονυδῇ βαιά ἴο πιβ. Ὑμοδὰ νογάβ ἃΓῸ 
βίδτ Πρ ἴῃ [86 του ἢ οὗ ἃπ Αβϑγγίδη, ΑΥδ 
ννῈ ἴο διρροβε ἴδαϊ Ἐλδρτϑδακοῦ ΙἀΘηΓ|65 
]οβοναὴῆ ἢ Αδϑλυγ ΟΥ ἢὰαβ πὸ βοπὴθ 
Κηονν]εάμο οὗ (86 Ργορθθοιοβ νΒβογοίη ᾿5ϑῖδῃ 
Πὼ5 τῃγοσῖεπεὶ [6 ἰαπά ἢ ἀεβο]ατίοη 
αἱ πε Βαηῃά οὗ [86 Αϑϑυτγίαπβ" ([5. υἱῖ. 
175-24; Χ. 5-12)}) ΟτἉ, ΠΠΔΙΪΥ, ἀοο5 ὃἢδ 
ΓΆΘΓΟΙΥ {τ {πε εβεςος οὗ ἃ δοϊά δεβδογιίοῃ, 
ὙΠιοἢ δὰ5 πὸ ῥαϑβὶβ οὗ ἕδλεϊῖ ἴο γοβὲ τροι} 
Ῥεγβαρϑ οὗ {πε56 ἴγθο βυ ρροϑβιτοηβ ἴΠς ἰδϑί 18 
(Πς πιοβῖ ὑγοῦδῦϊο. 

26. δρεαξ.. ο ἐδρ “οὐσυαπί: ἱπ ἐδὲ ϑγγίαη 
ἰππσιασε.) ἈΔΌ-Θ ΚΟ μαᾷ βδροκοῆ [ἴῃ 
πέδην, ΕἸΤΠΟΓ ΘΙ ΠΊΡΙΥ ἴο πιᾶκὸ ὨιπΊβοὶξ 1ἢ- 
(ΟΠ ]6ς ἴο τπ6 [ἐν 5 οἴδιοοτβ, ποτὰ ἢς 
τσ ῆς ἡδΔίΏ ΓΑΙ συρροσς ἴο ὑς υὑηδοφυασιπίοά 
ΜΙ ΔῊΥ ΟἾΠΕΓ ἴοησιιο, ΟΥ Ῥογῆδρ ἢ 1Π6 
ἔαγῖΠοΥ οὐὔ]εςῖ οὗἉὨ -τηλκὶη δη ἱπιργοϑϑίοη οἡ 
[Π6 Ρθορ ὸ ννῆο ννεγα νη οαγεῆοῖ. Βα Κιπὶ 
δηὰ δὶδ ἐοΠΊρΑΠΟΠ5, ἔδαγίης πὸ εθεςς οὗὨ δΙ5 
νογ 5 προ ἴῃ ᾿Ι5ἴοΠῸΓΒ --- ΡΟΓἢΔΡ5 Ρεγοοίνιηζ 
ἴπαῖ 1ΠῸΥ ννεσς ἤδυὶη σ δὴ οἴ δοι---ϑυ βοβζοά ἴο 
δῖπὶ {πὶ 6 μοι! δροακ, ποῖ ἰη Ηροῦτοιν, 
δεῖ ἴπ Αταπιδῖς, ν]ς ἢ τΏ6γΥ το]ὰ ἢτπὶ (δὶ {ΠῈῪ 
οι] ὑπάογϑίδηηα, Τῆς Αγαπιᾶῖς νυ ἢ ἢ ΠΟΥ 
ἱπϊοηάοὰ νᾶ5 ργοῦδοΪν {Π6 ἀϊαϊοςῖ οὗ 1)απια58» 
οὐ5, ἃ δοιηίϊζις ἰδησιάρο ΠΟΔΥΪΥ ακίη ἴο τποὶτ 
οὐνη, δι 5.6  ΙΘ ΠΥ αἰ φγοης ἰοὸ δό υπίἰηϊεὶ- 
᾿ΡΊΌ]ς ἴο ογάπατῪ [ὁνν8. 11 ΠΟῪ ργοβυτηθά (ῃδῖ, 
25 ἈΔὈ-δῆδκοῦ Κκηὸνν Ηοῦτον,, δο νου κπονν 
Αταγηδὶς «ἰ5ο, νυῃῖοἢ ννᾶβ ἃ ἰδησιαρὸ ΠΊΟΓΟ 
ἸΔΟῪ σρόκοη πάη Η οὔὗγενν, δηὰ ργενδίοηξ 
πῃ ΓΟχίοηθ ἔμπαί μαὰ ἰοὴ» Ὀόδη ἱποϊυάοα ἰη 
Αβϑυσιᾶ. 

ἠδὲ ῥεορίς δαὶ γε ὧἱ {δε «υα] ὍὌῆς 
σοπβογθησθ πηιδῖ μᾶνθ θόθη ΠΟ] ᾿παπιο Ἰδοῦ 
ουϑι46 {πΠῸ νν4}} ἕογ τῆς ννοτὰβ οὔ ἴΠ βγόδκοιβ 
ἴο ἢᾶνο ὕὈθθη δι ]6, Βνεη τἤθη, νγὸ τουϑῖ 
ΤΟΙΠΘΙΌΟΥ 1ῖὴ6 Ἰἰουάποοα δὴ δαγ ποθς οὗ 
Οτιξηῖδὶ νοῖϊοο5 ἴο υπαάογοϊαη δ ες 58 



ν. 2)---32. 1. ΚΙΝΟΞΡ. ΧΥΙΠΠΙ. 

27 Βυι Ἐ40-5 Πα κεὴ 5414 υπίο ἔπθτη, 
Ηλι ΠΥ πιδϑίῖεσ β86ηΐ πὲ ἴο [ὮΥ 
τηλϑῖετ, δηά ἴο ἴπδε6, ἴο ϑρεὰκ ποϑδὲ 8ἢ4]] ποῖ δὲ ἀε]νεγεά ἰηῖο τῆς Βαηὰ οὗ 
σνγογάϑβ ἡ ̓αϊ᾿ ἦδ ποῖ τεπὶ πιὸ ἴο ἴῃ ἤδη ἴδε Κιηρ οὗ Αϑϑγτγίδ. 
ὙΠΟ 511 οἡ τῆε νν8}}, τῆς τῆ γ ΠΊΔΥ 21 Ἠρδλτγκεὴ μοῦ το Ηεζοκίδῃ : [ογ 

τ Η͂ΟΡ. ἀσολς {ΠΕῚΓ ονγῃ ἀυηρ, ἀηὰ ἀγπκΚ ἴτῆειγ τῆ 5α ἢ τῇς Κιηρ οὗ Αϑβϑδυτία, ᾿Ἷ Μακε 
[απ 2 

103 

τγυβὲ ἰπ τῆς ΙΟΚΌ, βαγίηρ, ΤῊΣ ΓῸΒΡ 
Ὑ}}} δυγοὶγ ἀα]ῖνοῦ 5. ἀπά τἢ}5. ςἰΥ̓ 

' ον, 
ϑέσὶ "1 ἐάσίν γέσε ̓  ΟΥΏ Ρἶ55. νυ ἢ γι} απ ἀργεέηιεμέ ΜΠ τὴθ ΌΥ ἃ ρτγεβϑηῖ, γέρον. 

28 Τπεη Ἐλρ-ϑμακεῆ βἴοοά δά δηά σοπὴς ουΐ ἴο πη6, ἀπά ἐλέμ εὶ γε δι αλξιυὺ 
στοὰ νυν 4 Ἰἰουά νοῖςε ἱπ {πε [ἐννϑ᾽ 
ἰδηρυᾶρε, Δπὰ βρᾶκε, βαγίηρ, Ηδαγ τῇς 

ΘΥΘΓΥ πΊδη οὗἉ 5 ονν νὶπ6, ἀπά Ἐν ΟΎΥ ζμείκε. 
οὴβ οὗ ἢϊ5 ἢρσ ἴγεθ, ἀπά ἀγίηκ γε 
ΘνΟΓΥ Οἠς ἴΠ6 νγαΐειϑβ οὐ ἢΐ5 ᾿σἰβίεαγη : 00, δὲ, νγοτά οὗ τῆς. ργεαῖ Κίῃρ, τῆς Κιίηρ οὗ 

Αββγγία: | 
290 ΤὮυ5 φαἢ τῆς Κίηρ, [ες ποῖ 

Ηεζεκίαῃ ἀεςεῖνε γου : ἔοσ δε 581]} 
ποῖ δὲ 4016 τὸ ἀδίϊνεγ γου ουϊ οἵ ἢ]5 
Ὠληά: 

20 Νεῖῖδοτγ ες ΗεζΖεκίδῃ πηακα γου 

οὔ (6 ον δὴ οἢίοεσβ. ἘἈδΌ-ϑ μα κοὴ δά 
Ῥογδδρβ βρόίοπ ἰπθη ΟΠ ΔΙ ΪΥ ἰουά, 

7. Ηαΐδ δὲ ποῖ “ἐπὶ γιὲ 10 ἐδε »κοπ τυδιε 
“1 ὁπ ἐδε «υαἰ 3) Ιῃ πὸ 5ἰδῖε οὗ βοςιεῖν οδῃ 
[Π6 ἰανν οὗὁὨ παίϊοῃβ βαῦθ ροιτηϊτοὰ δῇ ἀρροαὶ 
οὗ 1815 Κπά ---η ἀρρϑθαὶ ἔγοπι (ἢ ρονθσππιοηΐ 
ἴο [ἢ Ῥοορίο, ἔγοπι ἴῃ6 ςομηπλδηάοσ ἴο 1ἢ6 
ΠΟΙ ΠΊΟΣ 50] ἀϊοσυ. Βυῖ (ῃ6 Αβϑυγίδη8 ἴῃ 
{Πεῖγ ἰηΐθηδο ὑσθ βοογσποὰ ἴο δὲ Ὀουπάὰ ὈΥ 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ ιἰἰϑδασο, ἂηὰ δϑϑιιπιοά ἴῃς τῖρῃϊ οὗ 
τηδκίηρ {ΠοῖΓ οὐ ΜΜ1}} ἰᾶνν. Ηδρηςς ἴδ6 τὸ - 
Ῥγοδοῇ οὗἉ ἰϑαδἰδῇ --- “"Ης πμαῖῃ ὑσόίκεη. ἴῃ 6 
ςονοπαπῖ; 6 δίῃ ἀεδϑρίβοα [ἢς ο65; Ἀδ 
Το ράγάθῖ πὸ τδῃ ἢ (Χχχι, 8). 

ἐδαΐὶ ἐδκῦ »ιαν εαἱ, 7 ΤῊΐ5 οἶδυβε 18 ἴο 
Ὅς σοπποοϊοα οἰοβοὶγ νὴ (ἢῈ ῥγεοεαϊηρ 
νογάβ, “νῆο 5 οἡ (Π6 ννα]}. “δίῃ ποῖ 
ΠΥ Πηλϑίου δοηΐ πΊὸ,᾿᾽ Ἀδυ- βηλοῦ βαγ8, “ ἴο 
[656 πιο, ννῆοτῃ 1 566 5σἰδιίοηθαὰ οἡ ἴῃδ ννδ]] 
ἴο ἀείοπά τπῸ ρίδος δῃὰ ὕθασ {πὸ ἰδϑί εχίσγος- 
τη 65 οὗὨ ἃ ὑτγοϊοησοαὰ 5ιόρε--- [656 πη οὔ 
Ὑοπὶ 118 ννογβῖ 6 ν}}5 νν}}} 211, ἀπά ννῆο Πᾶνθ 
(Πογείοτο ἴδ στεαϊοϑὶ ἱπίογοδί ἴῃ ἀνοϊϊηρ 1 
ὉΥ 4 {π|6 7 5γγεηάεγ"" Ηδὀδ δχργοββϑοβ ἴΠ6 
Εν}}9 ΌΥ ἃ βίσοῃ ; Ἴοᾶῦβ ρῆγαβθθ, ϑυϊϊεὰ ἴο 
16 τιιάθ 580] οσΥ, δηὰ ννοὶ! ςδὶοι δῖε ἴο 
ΤΟΙ56 πον ἴρο6]ηρΡ5. ΤῊς δυῖδοτ οὗ Ο ἢγοηις 68 
(2 (ἢν. χχχῖ 11) Πᾶ5 βοβζοπεὰ ἄοντι {8εὲ 
ΜΟΓα5 ἴο “ ἀγίηρς ὈΥ ἔδπλίπο δπὰ {Π|τγϑῖ." 

49. Ομὲ ς᾽ δὲς ῥαπά.) ἘἈΔΌ-Βμα κοῦ, Ιἰκ6 
ΤΩΔΗΥ͂ ἀῃ 1|]-εὐυσδλίοαά πιοάογπ, σοηξιι865 ἢ 15 
ῬΕΙΞΟῺ5 ὑνβοη ἢδ 18 τορογίηρ ἴΠ6 ϑρεεςὴ οὗ 
Δηοῖποσ. Ηὀ 5δδουϊὰ αν 8αιά, “ουΐἕ οὗ τὰ 
μαηά," ὙΤῇο ςοττεβροηάήϊης ραϑβᾶρὸ οὗ [535] 
(χχχνῖ, 14) οὔ !8 [ἢ6 ρῬἢγαϑε δἰϊορείῃου. 

80. Λιεέδεγ ἱεὲ Ἡεκεζία δ »ιαζε γοΐι γι 
ἐμ ἰδὲ 1ογά.}] Ὑδεγο σεσὸ ἴνο στοιπάβ, δηά 
ἴνο οἷν, οὐ νι ἢ Ηεζοκίδῆ ςοι]ὰ τοδὶ ἢ15 
Το. .54] ἴο βυγγεπάου, (1) ΔΌΠΠΥ ἴο τοϑίϑὲ ὈΥ ἢ 15 
οὐ παῖιιγαὶ τ] ΓῪ βιγεηρῖα ἂπὰ ἐπδῖ οὗἁ ἢ]5 
1165; δηὰ (2) ἐχρεοϊδιίοη οὗ βιιρεγηδίιγαὶ 

22 ὕὍπεῃ] 1 σοπῖε ἀπά ἴακε γου 
ἉΜΨΆΥ ἴο ἃ ἰλπὰ [κα γουγ οὐγὴ ἰαπά, ἃ 
ἰλπὰ οὗ σογῇ δπά ψίῃβ, ἃ ἰαπά οὗ δγεαά 
διὰ ν᾽ πογαγάβ, ἃ ἰδηά οὗ οἷ] οἷῖνε ἀπά 
οὗ ποπαδγ, τῆῇαλϊς γε ΠΊΑΥ ἰἷνα, αηὰ ποῖ 
ἐϊς : δηά ἢςαγκοη ποῖ υητο ΗεζΖεκίδῃ, 

55:5 Δηςς ἔγοπλ [δονδἢ. ΒΕ δοτϑῃδ κοῦ ἄγριο 
τηδὶ οί ἢ στοιμά5 οὐ σοηπάοπος ἀγὸ ἐαυδὶὲν 
ΕμΠ]ασῖοι5. Νῆο πᾶν ραῖμοῦ ἔγοπι [5 ἀννο! πρ 
80 ΙΔ οὐ 1Π6 δευοι αὶ μὑτοιηᾷ, {παῖ τ δά 
αἰγοσν Ὀθο μὲῖ ἴογνναγά, [ἰϑαϊδῆ πδά πὸ 
ἀουδῖ υτἰογοὰ δοιλὸ οὗἩ ῃοδ6 ΤΆΔΠΥ͂ ργορἤοῖο58 
ὙΠΙΟἢ δραΐϊκὸ τ γδίοΓΙΟυ 5 Υ οὗὨ ἃ ξγοαΐ ἀσ]νοτ- 
ἃησὸ ἔγοιῃ ἴη6 Αβϑυυδῃ5 (25 ΧΧχ. 21; χΧΧΧχὶ. 
4-9); ὯἋπὰ Ηεςδοκι δὴ, γιϊδίιησ πὶ 1 ογ τυ τ, 
455: 6 ἃ ἢὶκ βυιυθοῖθ παῖ “ [6πονδὰ ψννου]Ἱά 
ΠΟΥΙΔΙΏΪΥ οἰ νΥ ἴἤστη, ἀπά τπὸ οἰ τνου]Ἱά 
ποῖ ὃς διιγσγοηάδογοα ᾿πίο ἰἢς πη οὗ [6 Κἰην 
οὗ Αβϑγγίδ." (ὐοπιρᾶγε 2 (ΣἾγ. ΧΧχίϊ. τι. 

381. Μαζε απ πργορρσ «οἱ γι ὦ ἃ 
2γω] ἘΔῖδοΥ, “ ΔαΚο Ρθ8ο69 νυ πι6." 
ΤΠΗΘ νογὰ ᾽γαξαῤ, νἱϑςοῆ ῬΥΙΠΊΑΓΙΥ πιοδῃβ 
“ Β] 551, πη δεσοῃα λυ Υ “8 δ," δλ5 αἷϑὸ 
(Π6 τιρδηίπα, ᾿που ἢ πιοτὸ γάγοῖν, οὗ “ ρϑᾶςς ᾽ἢ 
{πε θοι ῬγΟΌΔΟΪΥ τἴ δοηιμγοά [ἢ]15 πλοδηϊης 
οἵ ἴπ6 ἔδεϊ {παὶ ἃ ρεᾶοθ ννᾶ5 ΠΟΙΏΙΩΟΠΥ͂ 

Ρυγοβαβοά ὈΥ ῥγοϑοηῖβ. 

εο»γιδ ομἕ [0 »ηπ6.} 1.6. κ᾿ ϑυστοποσ γοιγς 
δεῖνεβ--αὐς ἴπ6 ῥγχοϊθοϊὶου οὗ γοιυγ νν4}15.᾿ 
ΤΠ “ ρϑᾶςο "ἢ οὗ νυν ῆϊς ἢ Θ πη ΠΟ ΓΙ 5ροῖκο νν458 
ἴο ὃὉ6 αὐϑοϊυἷς ἀπά οπεγε ϑυδηιββίοῃ. 

εαί---ἀὐγὶπλ.} [ἴῃ σοηίγασῖ νυν τῆ ἰδιῖοῦ 
Ῥαγὶ οἵ νεῦβο 272. Τῆς πηοηζίοη οὗ πὸ “νης 
δηὰ “ βρ-ῖγεο ᾿ ΤΕ,8}}5 1 Κ.. ἵν. 25; ἂἃπά αι] ΠΕ 
Ῥοϊηῖβ ἴο ἃ {ἰπὶ6ὲ οὗἨὨ 4υΐϊεῖ ἀπ ὈγΟΘρΡΟΧγΥ͂, ἃ 
ἘΠπι6 ἤδη δαςἢ τηδη τ ἐπ)ον (6 ἔτι: 118 
οὗ ἢ8 ἰλπά, νπουΐ ΔΠΥ ἤδαγ οἵ ἴῃ 5ρ οἱ σ᾿ 8 
υἱοΐδηςθ. Οοιηραγε δοίονν, ΧΙΧ. 29. 

εν ΟΥ “ρἷ" (πιᾶγρ.). ἈἘἈδίθοῦ 
“4 161}, 25 ἴῃ Ὠοιζι νι. τ. Εδοῖ οὐ ναῖοῦ ἴΏ 
Ῥαϊοσιίηθ πᾶ5 ἃ “ψν6}1 ἀκ ἴπ ϑοπὶα ρατί οὗ 
ἢϊ5 σγουπά, ἔγοτη ννδοἢ ἢ ἀγανν5 ννδῖου ἴοσ 
Ηἰὶβϑ ον 086. “ Οἰξίογῃβ,᾽ ΟΥ ΓΟΘΟΓΥΟΙΓΒ ἔὺσ 
Γαὶη-νὐδίου, ἄσὸ σοι ρΑΓΑ ΓΝ ΟΙΥ ΓΆΑΓΟ, 

32. Ζιξε γοιγ οκυπ ἰαπά. Οὐοιπράᾶτο Νυτη, 
ΧΙ, 27; χὶν. 7; Πουῖ 1. 25; Υἱ1}. 750; ΧΙ. 11, 12. 
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. Βεη Πε ᾿ρεγϑυδάδιῃ γου, βαγίπρ, ΤῊΣ 
ΓΟΚῸ ΜΨ}}} ἀδ!νεγ υ8. 

22 Ἡλιῃ δὴν οὗ τῆς ροάβ οὗ τῇς 
πδῖιοηβ ἀεἰνεγεά δἵ 411 ἢϊ5 ἰΙαπά ουῖ οὗ 
τῆς Βδηά οὗ τἢς Κίηρ οὗ Αϑδγτίδ ὃ 

24 νῇετγε αγε τῇ ροάϑ οἔ Ηδπιδίῃ, 
πὰ οὗ Ατραδά ἢ ψνῆεγε γε ἴῆε ροάϑ οὗ 
δερμῃαγναίπ), ἤσεηδ, πὰ ἰνδὴ ἡ ἢᾶνε 
{πεν ἀοἰϊνογεά δαπιδγίαᾳ οὐξ οὐ πιίπθ 
Βαπα 

ἧς ὟΝΒο ἀγέ. ἴπεν δπιοὴρ 41 τῇς 
σοάβ οὔ τῆς σουηίγιθβ, παῖ ἢανα 
ἀε!νεγεά τπεῖγ σουηῖγν οὐὖἵ οὗ πλΐηα 

38. Ηκιρ σηγν οΥἹ δὲ κοΐ 9.7 δὲ παΐϊοης 
εἰεἰϊυσγεά αὐ αἰ δὶ ἰαμ43) ΤῊϊ5 Ὀοδδὶ 15 
Ὠδίιγαὶ. ὙΤῃο ϑϑυσγίαηθ πδλὰ πδὰ δη ιπ|η- 
ςογτιρίοα στ οῦ οὗ διισοεβθ, δπὰ τηϊμῆϊς ννῸ}} 
Ὀεϊόνα {παῖ {ΠῚ τ ρος ννεσε πλοῦ ροννογίμὶ] 
{π4ῃ ἴῃοβε οὗ ἴῃ6 πδῖίίοηβ νι ννῆοπὶ {ΠΟῪ 
Παὰ ννατγοὰ. ΝΟΣ ννὰθ ἴπεσγε δηγίπιπρ ἰη {Π6 
Πισίοτυ οἵ [Π6 [ονν5, 50 ΔΓ 25 ἵππου Κηθνν [ἴ, ἴο 
ἴπάυςς ἴΠοπὶ ἴο δορᾶσγαῖθ [15 ρθορὶθ ἰὴ {Π|6ῚΓ 
τηῖϊπάς ἔγομη οἴποτβ. ὙΠΟΥ μδά υἱίου!Υ οὐοῦ- 
Τιπ δηά ἀεδίσγογεά τῆς Κιπάγεά {π|ῦ65 οὗ 
Ο]1|66, ΟἸεδά, ἀπά ϑαπιαγία. ὙΠΟΥῪ Πδὰ ἕοσγ 
γδᾶγβ Ὄχογοϊϑοά Ἰοσγάϑῃρ οὐδοῦ [8 ; ἀπά, οἱ 
1ῃ6 τοοεπί οσςαϑίοῃ οὗ ἃ γερε]ίοη, ΠΟΥ πδὰ 
ΘΑ5]Υ οηξογοεά ϑυδπ)ϑϑίοη, δηὰ ἴῃ 6 νΈΎῪ Κίηρ 
0 πονν ἀεβεὰ (δοπλ μδα ριυσομδβοά ἢ 5 
βαίθιυ Ὀγ [πε ράγπηεηῖ οὗ ἃ πεαυΥ ἤπθ. [{|5 ποῖ 
ΞΌΓΡΓϑηρ (πδ΄ ΠΟΥ ἀϊά ηοΐ υπάοτγοίδης τῃαῖ 
1} ΕΓ δυσοοββθο5 ΠΙΠοσῖο δὰ Ὀδθη δ᾽] οννθὰ ὉΥ 
(6 ὙΘΥῪ Οοά, Ϊεπονδὴ, αραϊπβ νἱβοπὶ {ΠῈῪ 
ΕΓ πον δοαϑίίηρ ἱμοπιδεῖνοβ. ((οΙηραγα 
158. Χ. 5-19.) 

84. 4;»ρα4} ΤὨϊ5 εἴν, ν᾿ ϊςἢ ἴῃ ϑοτῖρ- 
ἴυγα 15 αἰννᾶγβ σοηπεοίοα ψ ἢ Ηδπιαιῃ (2 Κ. 
ΧΙΧ, 113; 15. Χο; Χχχνὶ, 19; ΧΧΧΥΪ. 11; [6Γ. 
ΧΙΙΧ. 23), τπηιϑὲ μάν θθοη δἰζυδίοα ξοπλονν ογο 
ἴη Βου ΠΕ ϑυτίᾷ ; δι ἰξ 18 ἱπιροβϑίθ]ς ἴο ἢχ 

11. ΚΙΝΟ5. ΧΥΠΙῚ. [ν. 323-37. 

Ὠαπά, τας τῆς ΓΟΚΡ βἤουϊά ἀςϊἑνοῦ 
76τυβαίεπὶ οἱ οὗ πλπε παπά 

26 Βυῖ τῆς ρεορῖς Πε]ά τῃεῖγ ρϑᾶςα, 
Δηὰ δηβυνεγοὰ ἢϊπὶ ποῖ ἃ νγογά : ἔοῦ 
ἴῃς Κίηρ᾽ 8 σοπηπηαπάπιδης ννᾶ8, βαγίηρ, 
Απϑυνεῦ πίη ηοῖ. 

7η ἼΒαη σαπὶς ΕΠ αΚίπὶ τῆς βοη οὗ 
ΗὨΚιδῃ, νη ῖο ἢ τας ονοτῦ τῆς Πουβε- 
Βο]ά, δηά δῃεδηα τῇς βογῖδς, δηά Τοδὴ 
(ἢ6 β8οη οὗ Αϑαρῇ τῆς τεἼοογάδθγ, ἴο 
ἩεΖεκιίαῆ νι ἐλεῖγ οἰοῖθαβ ταπῖ, 
δηά τοϊά ἢϊηὶ τῆς ννογάβ οὔ Βδὸ- 
δηλ Κεῆ. 

15 Ἄχαςῖ ροβίίοη. ϑαγροη πλοπίϊοπϑς ἴἴ ἰπ λη 
᾿ηϑοσιρίίοη 85 Ἰοίηΐης νυ ἢ Ηδπιαῖῃ ἴῃ δΔη δεῖ 
οὗ τεθοϊοη, νος Π6 οἰαϑιϊδοῦ (" Απορεῖ 
Μοπδγοβίεϑ5,᾽ νοὶ]. ᾿ϊ. Ρ. 410). [ἴ ννὰϑ5 ΡγοῦδΟΙΥ 
(Π6 ὡδρίυγε δηὰ ἀδειγιοσίίοη οὗἉ ἴ[Π 56 ἴννο οἰτ|65 
οΟἡ {8185 οσσαϑίοη ννηϊοἢ σαυθοα (Ποπὶ ἴο ὃ6 
τηθπίοηφαά ἢεγε (πὰ ἰη ςἢ. χίχ. 11, δ!ὰ ἀρσδίη 
ἴῃ 15 δῇ χ' 9) [ορθίῖῃοσ, ϑϑηπδοβογιδ δ άιις68 
ἰλῖθ ὀχαηιρὶθ5 οὗ ἴῃ6 ἱπδΌ} ΠΥ οὗ [ἢ6 πδιϊοπϑ᾽ 
ξοάβ ἴο ρῥσζοΐοςϊ {Π|||Γ οἰ65. Οπ ἴπῸ οἵμοῦ 
οἰτ65 τηθπιὶοηθα ἴῃ {πὶ8 νοῦθο, 566 ποῖθϑ Οὔ 2 
Κ. χνὶ!. 24. 

86. Τδὲ ῥεοῤίς ῥείά τῤοὶν ρεας Ἐδὺ» 
βῆ Κοὴ ᾿ιδὰ ποροὰ ἴο ἤθδᾶγ βοάιτίοι5 ΠΛΉΓΠΛΌΓΒ, 
1 ποῖ ἐύθῃ ἴο νυ] Π655 ἃ ρορι!ᾶγ οὐδτγοακ, οὗ 
νυ ἢ ἢς πῆς Πᾶν ἴακθη δάναπίαρο ἴο τιλκα 
ΠΙΠΊ56} ἢ τλδϑῖογ οὗ {πὸ ἰοννη. ὙΠῸ ἀπιθαϑϑᾶς- 
ἄοτβ δά σοπὶὸ νν ἢ δῃ ἀττηθα Ὄβοογί οὗ ϑοπὶθ 
ΒίΓΘηρΊΝ (5: Ργα, νοῦβα 17}, νἢἰσἢ τρἢξ μᾶν6 

ἢ 5υβιοίοεηΐ ἴο οἴσος {πὸ σαρίυτο ὑπάοῦ 
ΒΓ ἢ οἰγοιπηδίδποοβ  δυῖ ΠΟΥ ογα ἔτ ἔγοπι 
Ροβϑοϑϑιπρ ἃ ἴογος σαρδῦ]6 οὗ τἱπάογίακίηρ τῃ6 

εϑῖεμβο. ϑδεηπδοθογι ννὰβ δὲ {Π]5 {ἰπ|ὸ οησαρεά 
δείογε 1 ,Αοῃϑῃ, δηάὰ “411 5 ροννοσ " ννᾶβ8 
ΘΠ Πίπὶ᾿" (2 (ἢν. χχχίιϊ. 9). 

397. δ δεῖν εἰοέρεν τοπ! 866 ποῖδ οὔ 
ςἢ. ν᾿. 7. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ ΟΝ νεῦβθβ 4 δηὰ 13. 

ΝΟΌΤΕ Α. οἡ τόῖβοὸ 4. “᾿πὰά Βο οδ]Ἱοὰ ἰΐ 
ΝΟΒυβῃίδη." 

ΤΠΘ ν ΓῸ δ 18. Ῥγο Δ ὈΪ υϑοὰ Ποῖα ἰη- 
ἀοδβη εἶν, 45 ἰη θη. χχυ. 26; χχχυΐ, 29, 30, 
δηά β8ῃουϊά ὃς ἰγδηϑἰαιεὰ “ {ΠῸῪ οΔ]]εἀ,) οΥ “1 
ννᾺ5 ςἹ]]οὰ." ΤΦὟΠο ἡλπθ Νομιδηϊδη (γη τ.) 
ΒΟΕΠῚ5 ἴο ὃ6 ἃ ἀοτναενο, ηοί οὗ ΡΠ), “ἃ 56Γ- 
Ρεηῖ," δι οὗ ΠῸΠ), “ Ὀγαϑθ.) ὙὌΠὸ 530Χ Ὶ] ἰ5 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀὐνγεπμένυξ. 

ΝΟΥΤΕ Β. οὔ νϑῖβθ 11. δ1ἡ {Π6 ἐουγίοοητῃ 
γοαῦ οὗ Κίης Ηοζοκιίδῃ. ἢ 

ΤΠΐ5 ποῖς οΥ̓͂ {{π|6, ννῆϊςοἢ ρίδοθβ [6 ἰπ- 
νδϑίοη οὗ δϑεῃηδοποσῖθ εἰσῃϊ γεαῦβ ΟἿΪΥ αἴεσ 

ἴΠε σαρίυγε οὗ ϑαπιδγία, 15 Πορο] σϑὶν δ ναγὶς 
ἅποο ΨΠ τὴ6 Αβϑυγίαη ἀδίεβ ἴον ἴπ6 ἵἴνο 
εὐρηίβ, [π6 ἢγϑί οὗἁ νυμίςῃ [45 ἱπῖο ἴῃ ἢγϑὶ οὗ 
ϑαγροη, δπὰ [6 ϑοοοηά ἱἰηΐο [πε ἔοι οὗ 
ϑοηηδοθογὶῦ, ἰννεηϊγτοης γοῶγβα ἰδίου. ἵνα 
αν ἱπογοίοσε ἴο σῆοοβδο δεΐννθθη 8ὴ ΘΠ ΓΟ 
τοὐοςιίοη οὗἨ [6 Αβϑγυγίδη σῃγοποϊοριοδὶ ἀδῖδ, 
ΡγΓεβοσνθαά ἴο οἷἵἱγ {Ππ|ὲ5 ἰπ ἴη6 ογἱρίπδὶ σον 
ἴοι ρογασυ ἀοσιυμπηεηῖβ, ἀπὰ σοπῆιτποά [ἢ 
ὨῸΠΊΕΓΟΙΙΒ τηϊπιῖς ρΡοϊπῖ5 ΟΥ̓ ἴΠ6 Οδποη οὗ 
ῬιοΙΪοπιΥ, δὰ δῃ Ἔὀπιοπάδιίίοη οὗὁἩ [πε ργοϑεπῖ 
Ραβϑϑᾶρθ. Τῆγοο επποπάδιίοηβ ἤᾶνο Ὀόθη ρῥγὸ" 
Ροβοά. 1. [τ δα5 Ὀδδθη διισχεβίοά {παῖ τῆς 
ὑνογὰβ οὗἉὨ [18 νοῦβε ΟΥ̓ ΠΑ ΙΥ σἰοοά τΠ5-- 



ν. 1--2.} 

“Νονν ἴῃ ἴῃς ἔουτίεεπιδ γεν οὗ κΚίης ΗεΖο- 
Κιλῃ ἀϊὰ τς Κίης οὗἨ Αβϑυγίᾷ σους ΌΡ δρδίηβὶ 
]υάδῃ :" τῆδι τῃθη ἰο ]οννοὰ τῃ6 νυ Πο]ὸ οὗ (᾿ς 
ζινοητοῖῃ οδαρίογ, δου πιο ἴῃς ντιῖοῦ 
τοβιηθαὰ 5 [Ὁ]]ονν8: --- " Δπᾶὰ Φοπηδοο τ, 
Κιῆς οὗ ᾿Αβϑγγία, ἄπ ᾿ὉΡ ἃραϊποῖ 4}} τῃ6 
ἴπποεὰ οἰτ|ε5 οὗἉ [υ: 4}, ἀπὰ ἴοοκ ἴπεπι. (Ὁ τ. 
ΗἩιποκδ ἰὴ ἴδ “ [οὐγηδ] οὗ δαςγοά 1 Ἰτογαΐαγο " 
Οεἴοδοτγ, 18ς8.) [πη 1ῃδῖ σᾶϑὲ {π6 ἐχροαπίοη 
ἴῃ (δὲ ἰοιυγιοοητ ἢ γοᾶγ νοι] ἤδνα Ὀδα πη ΟΠ6 
ςοηάυςιςοα ὃν Ξαγβοη. 2. Αποῖμποσ πποάς οὗ 
δοϊνιηρ ἴῃς αἰ συ ΠΥ 15 5 ΠΊΡΙῪ ἴο γτοθονὸ {ΠῸ 
ῃοῖο οὗ {της δορείποσ, γοραγάϊηρ ᾿ἴ 85 ἢανίηρ 
σγορῖ ἰῇ ἤοπὶ ἴῃ6 τοᾶγρίη. Νοίϊος οὗὨ {Π6 
ΤΕΡΏΔ] γεᾶγ οὗ Δη ΟΥΑΙ ΏΔΙΎ ᾿πνδϑίοη 15 ποῖ 
ἴῃ [6 πιδηποῦ οὗ ἴδ6 νυυῖοτ οὗ Νίησβ. Ηό 
ἀλῖεβ [Ππ6 ἰαϑὶ δἰΐαςϊς οἡ ϑαπηαγία (2 Κὶ. χυ!ὶ. 
9) πὰ 1185 σδρίυτε (1 Κ. ΧΙ. 6; ΧΥΠΙ. 10); 
πε ἰασῖ αἰΐδοκ οὐ [ἐγ 54]6πὶ (Χχν. 1) δηά [118 
οδρίυγε (χχν. 2). Βυῖ πὲ ἀοε8 ποῖ ἀδῖο [6 
ἰηνδβίοηϑβ οἵ 58 586, οσ Βεηπαάδά, οὐ ΗδΖδϑεὶ, 

1. ΚΙΝΟΒ. ΧΝΤΙ. ΧΙΧΣ, τοῦ 
οΥ̓ Ρυ], οσ ΤΊ [δ ἢ -ρΠ  βοσ, οὐ [ἢ 6 ἤγϑι διίδοκ οὗ 
ΘΠ ΔΙ ΠΊΔΠΘ5ΟΥ, ΟΥ [6 ᾿ηνδϑίοπ οὗ Νόοο, οσ ἴῃς 
ἤγϑῖ ΟΥ δεοοπα διἰίδοκ οὗ Νοθυςῃμδάποζζαγ. 
Δ δῖ 5ῃοιυϊά πᾶν ἱπάιιςεα ἢϊπὶ ἴο ἐδῖο {Πὶ8 
αἰίδοκ, ννδιςἢ, ΙΖ τ νοῦς αἰϊδιίηςς ἔγοπι ἴ86 
1 πα δηὰ 1, δ. βἢ ὀχροαϊτίοη οὗ οἢ. χίχ. 8- 
16, ννΔ5 οης οὗ ΠΟ βρϑςῖϊδὶ ἱπηρογίδηςς ̓  Βιιϊ ἰ 
δε ἀϊά ποῖ ἀδῖε 1ἴ, 4 βοσίθο, ῃοτςῖηρ [Π6 ἀδἴο5 
ἴῃ νΘΕΥΘ65 9 ἃΠηἀ 10, ΠΊΔΥ πᾶν νυ ]ϑηθα ἴο ΒΌΡΡΙΪΥ͂ 
παῖ δοοπιοά ἰο πὶ δὴ οπιὶβοίοη. Τακηρ 
(ἢς ἤγϑξ ννογάβ οὗ οἷ. χχ. (“ἴῃ ἴῃοϑβε ἀδγ8.᾽) 
ΒίΓΙΟΤΥ, ἀπά σοπίουπαϊηρς τορεῖθοῦ (ἢ6 ἵνο 
εχροάϊτίοηβ οὗἨἨ ϑεπηδοβοῦῖθ, ἢὨ6 ΠΊΔΥ ἰᾶνὰ 
(πΒουρῃξϊ ἴο οὐΐαϊηῃ τῇς ςογγοοῖ αἴθ ἔγοῃ 
ςἢ. χχ. 6. 3. ΠΕ Κποῖ τὰ δὲ οὐΐ ὈΥ ἃ 
Βιι 5 τυ ὔοη οὗ ““δευθὴ δηά τννεπιθῖῃ " ἴον 
“ ουγίοοπ " (3 ̓ ΟΣ ἴος ποῶν "»5νΝ) 
ἴῃ {ἢε ργεβοηῖ ράβϑαρθ, δπὰ ἃ ϑυρροϑβιίίοη τπαῖ 
ΕΣ ΠΟΠΊ65 Οὐ οὗ 15 ΡΓΟΡΟΓ σὨγοποϊορίοδὶ 
ὈΓΣΟΡΤΙ, ν 

ΓΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΙΧ. 
: “εκεξίαλ νιον ΐμρ σεμπαάείἑ το ἤαίαλ 9 γα 
,.ον “ἄενι. 6 Μαίαλ εοπιγογίείά ἄφρι. ὃ.«56η- 
παελεγό, σοί ἰο ἐπεοιηςῦ ΖΤινγ ἀσζαλ, τοπάοίλ 

"4 ὀϊαεῤλενισις ἐφίον Ιἰο ᾿ἠσεεζίαή. 14. 41722έὲ- 
ἀϊαλε ῥγαγεγ. 20 Μαίϊαλ᾽ς γοῤἧέῤῳ οΥ ἐδε 
2γι46 απά ἀεείγμείος οὐ ϑεμμασλογίό, ἀπά 
ἐφε ρουοάΐ οΥ Ζίοπ. 5 “π αησεί τἐαγείά 
ἐδε ἀτεγγίασ. 536. «εκρηασλεγιό ἐς σἰαὶπ 
επευεὰ ἐγ Δ στυρ 507,4." 

ΝῺ “ἰξς σᾶπηθ ἴο ρδ88, ὑνῆεη Κίηρ “ 1.,ἱ. 37. 
Ηεζεκίδῃ μεαγὰ 12, τῃδὲ μὰ γεπς 

ἢὨϊ5 οἰοῖμεβ, αηά Ἴσονεγεά ἢ πλβε] ῇ νντῇ 
βϑοκοίοίῃ, δηὰ ννεηῖ ἰηῖο τπῸ ἤουϑβε οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ. 

2 Απά ἢε εεπὲ ΕἸ] Ια κί πὶ, νυν ἰς ἢ τας 
ονεῦ ἴῆς Πουβεῃοϊά, δηὰ δῆθδηα τῃ6 
δοῦρα, δηά τὰ εἰάεγβ “οὐ τῆς ργίεϑβῖβ, 

ΓΗΑΡ. ΧΙΧ. 2. Ηξ γεπὲ δίς εἰοέδε.. Ἠς26- 
Κιαῆ, Κὸ ἢὶ5 οδῇοσοσβ, Ργοῦδοὶυ τσγοηὶΐ ἢ}5 
οἰοίμο5. οὐ διοοουπῖ οὔ ἈδΌ-δθδ ΚΟ 5. 0]45-» 
ῬΒοπιοβ. Ης δεὺπ|5 ἴο ἤνυε ρυΐϊ οἡ 58ςΚ- 
οἸοῖ, ποννόνεσ, ποῖ ἔογ 1Πϊ5 γτϑάϑοη, δυῖ ἰῃ 
5861 υΠ}ΠἸδτοη δηὰ ἴῃ συ “Α ἀδγ οὗ 
(τοῦδ ]6 " Παὰ σοπιὸ (νόγβὸ 3}, ἔραν] (Πγοδίβ 
δὰ ὑὕφθη υἱϊογοὰ, ἀγοδάξι} ςαἰαπλιῖο5 σοοπιθά 
ἱπηροπάϊηρ. ἢῸ Κιης οἵ Αϑβοντία πιὶρῃϊ δ 
ΠΥ τηοπιοπὶ Ὀτοακ υρ ἔγοσα Ὀεΐοτο 1, Οῃ 5 ἢ 
δὶ πιᾶγο νἱἢ Πὶ5 ψΒοΪὸ ἔοσος δραϊηϑῖ 
[εγιιβαίοση. 1 6 διὸμε πλρῆϊ Γε- ΟΟΙΆΠΊΘΠΟΘ, 
ταῖς Ὀ6 ῥγοβδϑοά ἴο δχίγοπλ τυ, ταρῃϊ ἴεγς 
παῖο 1π δογγοῦβ οὗ νος Πὰς νου] ποῖ 
νη ΣΙ τη. ὙΒῈ ΟἿΪΥ Πορο ἰεῖῖ ννὰ5 ἴῃ 
]επονδὴ; ἔογ Εργρί σουϊὰ ποῖ ὃς {γυπίεα ἴο 
εἴεςϊς δηγίπίη οὐ ἱπηροτίδηςθο. Ηφὸ οκιδῃ 
τπεγοίοτε τυτποὰ το Οοά νὰ τῆς οιϊννατὰ 
δ᾽ η5 οὗἨ δογγοννίι! Ρεπιΐθηςε, ἀπά πὸ ἐοιϊδῖ 
ἢ ὀΑγποϑῖ ἱπυναγὰ ργάγοσ. Ηδ “ννεηῖ ἱπῖο 
(6 δουθδο οὗ [ἢ6 [οτὰ " ἴον 1Π18. Ῥαγροβα 
ΔρΡμΑΓΟΠΙΥ, ϑἰποο ἢὰ ἀοο5 ηοΐῖ 5θεπ ἴο ἢᾶνα 
ξοπὸ ἴογ βδοτίῆςθ. Ἀδῦσ-βθα κοἢ 5 οὶ η655 
διαὶ το]ά τπροη πίπι. Ηδ ννᾶ5 αἰδριγιτοά, ἀ6- 
Ἱεϊεά. ΗἨς ρογῆδρβ δερδη ἰο ἀουδί ννἢοῖμοῦ 
ἣθ παά ἄοπο τὶβῃξ ἴῃ Υἱοϊάϊης ἴο μα ὈΟ]άδΓ 
σοιιπϑοὶς οὐ ΕἸ αΚίπι πὰ 15αϊδῆ. Ἡς δά ποῖ 
ἰοβὶ ᾿)18 2 κῇἢ τὴ σοά; νυΐῖ δί5 51 ννᾶ5 ὑεὶῃς 

ΒΕΥΘΓΕΪν {τεὰ, Ηδ νυ 56} 7 ψεηΐ δπὰ βἴγονυθ 
ΟΥ̓ ΡτΑΥοσ ἴο εἰγεηφίδοη [ἢ 

Ὡ. Σιαΐαρ ἐδ ῥγοῤδεί, ἐδὸ “ον οΥΓἹ “Ἵνιοξ. 
ΙΞςαϊδῃ 5 Πού ἕοσ τῆς ἢγϑί {ἰπ|6ὸ ᾿πίσοάις 
ἰηῖο της πἰδίοσγ. Ηἰβ5 οὐνῃ ν Πρ 5 βἤονν 5 
Βονν δςῖϊνε ἃ ρᾶτί ἢθ μαὰ ἴδκοπ ἰῃ ἴἴ ἔὺΓ ΠΊΔΗΥ͂ 
γεᾶγβ ργενίουβίὶγ. ΤῊ 5 ννᾶ5 {88 ἔουγί ἢ} σοῖρη 
βδίηςθ ἢ Ὀοξᾶη ἢῖ5 ργορμοβυιηρβ, ἃπα ἀυτίης 
ἴννο τοῖξῃβ δ ἰϑαϑῖ, ἰῆοϑθ οἵ ΑδδΖ δῃὰ ΗθΖθ- 
κα, πὸ δὰ Ὀδθη ἃ ἐλ πΆ ΑΓ σουπδοῖὶοῦ οὗ [ἢ 6 
πιοπάγοῆ. Βιιϊΐ [6 ποσαββασῪ ὈΓΟΥΥ οὗ ἴμ6 
ῃδγγαῖνο ἰη Κἰηρβ μα5 ργονεηίθα ἢ 5 ἀρρθατης 
Ὀεΐογθο. ὙΠῖβ ἰ8 ποῖ {πε ρίδος ἔὼσ ΔηΥ δϑῖϊ- 
τιδλῖο οὗ ᾿ϑαϊδῃ 5 οσῃδγασῖοσ. [{ 5 βι βιοιθηΐ ἴο 
τοιηαγκ τΠδΐ, βίποο ἴδ ἀἴπσταςς οὗ 5 πε θηᾶ δηὰ 
(Π6 δαἀνδηςοπηοπί οὗ ΕἸϊαἰκῖπι, ἢ πδά ργοθδοὶνΥ 
δε οἠς οὗ Ηροχοκίαῃ᾽ 5 πιδίη δάνίϑευβ, πᾶ 
σου πβο]]οα τῆ6 τονοὶὶ ἴγοπι Αβϑϑύσίδ, δπά θη- 
οουγαροα 1ῃ6 Κιηρ ἀπά ρόορ!βε ἴο ρεύβενοσο ἰῇ 
(Ποῖν τοϑιϑίδμοθ. Τῆς οχδεῖ ἀδῖε οὗ ὑγορῆθ- 
εἶό5. οδη βεἰάοπι ὃὲ ἤχεά νυ ἢ ΔΩΥ σογίαϊ Πίγ ; 
δυῖ ννὸ σδῃ 80δγοοὶυ ὃς πικιδίαϊκεη ἰπ γΓοραγαϊηρς 
Πἢ8. Χ. ΧΧχ. ἂἃπά χχχὶ. 8ἃ5 νυγιτ6η δροιυΐ τῃς 
Ὄπι6 οὗ ΗοζΖοκίδη᾽ 5 βεσοηΐ σγτενοῖῖ. [ἢ ἴπ6586 
σμαρίογβ ἴῃ 6 ργοπηϊβε ἰ5 οἰοαγ [μΐ Τογιβαίο τ 
Μ01}} θῈ ργεβογνοά, δηὰ ἴΠ6 Αβϑϑογγίδη ὑφ ῃθά δπά 
Ιαϊὰ Ἰον. Ηξεηςς, θη ἀεϑροηάθηου 5ε1468 



τού 

ον, ςῶ- 
τὉδιηζιο. 

Φ ΠΡΝῈ 1: 
4, οαἱ]ς 
Ἐταέας. 

ςονεγεά τυ ἢ 5δοϊοίοιῃ, το ἰβαδῃ τῆς 
Ρτορἤεῖ τῆς 5οη οὗ Απιοζ. 

2. Απά {ΠΕῪ 8614 ὑηῖο ἢϊπὶ, Τυ5 
841 ΗἩεζεκιδῆ, 8 ἋΔΥ ἐς ἃ ἀδγ οὗ 
τγοῦ δε, ἂδπὰ οὐ τεῦυκε, δηὰ "δ [15- 
ΡΒΘΠΙΥ : ἔωγ τῃὴ6 σΠΠ]άγεη ἅγε σοπλα ἴο 
{πὲ δίγῖῆ, ἂἀπὰ ἐδδγε ἐς ποῖ βίγθηρτῃ 
ἴο δτίης; ἔογιῃ. 

4 ἴτ πιᾶγ δὲ ἴῃς οΚῸ τὰγ Οοά ν}}} 
ἤεΑΓ ἃ}} τῆε ννοτάβ. οὔ Βδθ-ϑ δ Κεὴ, 
νν ποῖα ἴῃς Κίηρ οὗ Αβϑυγία [15 Πηδϑῖογ 
Βδῖὴ βεηῖ ἴο γεργοδοῖ τῆς ᾿ἰνὶπρ οά ; 
Δηά ν}}}} γερῦονε τῇς νγογάβ ννῃιςἢ τῃὲ 
ΤῸΚῸ τῆν (ὐοά παῖ Βεαλγά : ψνβεγε- 
ἔογε {πὰρ τἦγ ργάγεγῦ ἕογ [ἢ γεπιηδηΐ 
τπλῖ γε ΤἼἸεῖς. 

ς δὸ τῇς 5εγνδηῖβ οὗ Κίηρ Η΄οΖοκΊδῃ 
σΔη16 ἴο [5] ἢ. ᾿ 

6 4 Αμὰά ὁ]5Ξαϊδῃ 4 ὑπο τῆ επ, 

οὐ διπι, ΗεοΖοκίδῃ βοηςς ον 15αδῆ, πορίπα ἴο 
δὲ σποογοὰ δηά ϑιιϑίδιπορα ΕΥ̓ βϑοπιὲ [Γ05}} 
8550 ΓΑ ηΠος οὗ [0 τππογοῖι! ἱηϊοπεοηβ οὗ Οοά. 

3. ΛἹ αν 97 γεῤμάε ἘἈαῖδοσ, “ οὗ ο885- 
Εἰ δθιθπῖ," ἃ ΟδΥ οἡ ννῃϊο ἢ νν6 ἀτὰ σπαϑιϑοά 
ὉΓ ΟἿ 5[η5 δῖ ἴΠ6 μδηά οἵ σοά. 

απά ὀα:ῥῥδωηγ Οτ “ ργονοοσδίοῃ" (τλδγρ.). 
Ἀίδογ, “Οὗ ΣΟΡσοδοδ"--ἃ ἀδΥ οἡ νὩϊοἢ νῈ 
ΒΌ ΘΓ ΓΕργόδοἢ δἵ ἴπη6 μαπάὰβ οἵ πιὰῃ. ὙΠε65Ὲ 
ἴνο ἔβεῖς σοπβίςιϊς 86 “Ἃτουδ]ς ν Δὶς ἢ 
15 ΠΊΘΠΙΙΟΠΘα ὈΓΕν ΟΙΒΙγ. 

δε εδίώγοπ ἀγὸ εονῖδ ἴο {δὲ δίγι ὁ, ἢ 1.6. 
γα ΔΓ ἴῃ ἃ ἔφαγα Θχίγοιγ ---αἱ τὴ6 ἰΔϑῖ 
885ρΡ--δηά ἰδεῖς {πε ϑἴγθηρτα τμδὲ σταῖρ ἢ ΟΔΙΤῪ 
Ὁ5 1πῃγουρῇ πὲ ἀδληροτ.; 

4. ἢ» δεαγ 1.6." ν"]}} 5δενν (αξ ἢς ᾶ5 
μιοαγά---νν }}] ποῖος ἀπά ριιηί5ῃ.᾽ 

δὲ ἰδυὶης Οοά ὙΠΙ8 ἰ5 ποῖ ἃ σογηπηοῃ 
Ρῆγταϑθ. [{ 15 ἔουπα ΟΠΙΥ οπος ἰπ πε " Ρεηῖδ- 
ἴουςῃ ᾿ (Ὠευῖ ν. 26), οπςς ἴῃ [οϑῆυδ (1. 10), 
Οποα ἰῇ 54Ππ|16] (1 8. χυῖδ. 26), ἔννίσθ ἴῃ ἴΠ6 
ῬϑΑ]π5 (Χ]Π. 2; Ιχχχῖν. 2), οποθ ἰῃ Ηοβοᾶ 
(. 10), οηςε ἰῇ [ζδηϊοὶ (νὶ. 26), δπά ἵν ῖςο ἴῃ 
ΕΥΘΤΉΪΔ ἢ (Χ. το χΧΧὶΐ. 26). ἴ{ 15 ϑΟΠΟΓΔΙΪΥ͂ 

ι.564, 85 ἤετο, ΠΟΘ ΠΟΙ 15 ἃ σοπίγαςζ, Ορθῃ 
οὐ ἱπιρ]οα, δεῖννθοη ἴῃ6 στοὰ] Οοά δπὰ {δ6 
ξοάς οὗ ἴῃς ποαΐδοη, [Π6 “νην "ἢ τρλκοσ οὗ 
[π6 ἀπίνογβο, δηὰ “ ἀοδά " 1408. 

απαά «υἱ}} γεῤγουε ἐδὲ ευογ..7 ἘἈίδπογ, ἐν} 
ΤΈΡΓΟΥ͂Θ δὲ πι᾿ (ΟΥ̓ ΚΝ} Ῥπαπὶδα κὐπι,) ΖῸΣ 
(δε ννογά5." (Οὐ δεηΐυβ, Μδυγοσ, ὅζο.) 

,)ὸγ ἐθεὲ γεριπαπὶ ἐῤαΐ γε [9 . 1.6. ἴοτ τπ6 
κιπράοπι οὗ [υὐδῃ, [Π6 ΟὨΪΥ σοπιπδηὶ οὗ σου 8 
Ῥοορὶς {μδὲ τνᾶβ πονν ἰεῆῖ, αἴοσ Οδ]]εο δηὰ 
Οἰεδὰ δηὰ ϑαγηδσγία μιδὰ 411 Ὀθθη οδστιθά 
ΔΥΝΑΥ οδρῖίνο. 

1. ΚΙΝΟ5. ΣΙΣ, ἵν. 3-9. 

ὙὝΠυ5 5811} γε 547 ἴο γοιγ ΠηΔΒΤΟΥ, 
ΤΠυΝ 541 τῆς [κΡ, ὃς ἠοῖ δἴταιά 
οὗ τῆε ννογάβ ννῃισῃ τῇσι ἢιδς ἤσαγω, 
νντἢ γ! ἢ τῆς βαγναηῖϑ οὗ τῆς Κίηρ οὗ 
Αϑβδγγίδ πᾶνε δἰαβρηοηγοά πΊο. 

7 ΒεΒοΪά, 1 νν}} 8επὰ ἃ δίαδε ὑροῃ 
ἢϊπι, δὴ ἢε δ8]}} ἤσαγ ἃ γυπιοιιτ, δηά 
84] γαῖυγῃ ἴο 8 ονγὰ ἰαπά, ἂπὰ 1 
Ὑν1}}} σαυβα πὶ τὸ [4] Ὀγ τὴς βϑυνογά ἴῃ 
ἢ]5 ονγῇ ἰδπά. 

8 δο ΕαΡ-5Πλκοῆ τοτυγηεά, δηά 
ἰουπά τῆε Κιῃσ οὗ Αϑϑγγίὰ νναγγίῃ 
δοαίηδῖ Γἰθηλὴ : ἔοσ ἢς δαά πιεῖ 
ἴηδλι ἢξ ννὰβ5 ἀςρατγῖεά ἔτοιηῃ 1, Δο ]8ἢ. 

9 Απὰ νῆεῃ ἢεὲ δωχγά δὰ οὗ 
ΓΙΓΠαΆΚαὴ Κίησ οὗ Ετπϊορία, Βεβοϊά, 
ἢδ ἰβ σοῃῆς οὔζ ἴο ἤρὶις ἀσαίηϑὲ τῆεὸ : 
ἣς 56ηἴ Πηδβϑοηρδβ ἀσαϊη ὑστὸὺ ΗοΖε- 
Κιδῇ, βαγίησ, 

7. 1 «υἱἱδ μεπά α δίασί προ δὶ] ἘΒΔΙΒΟΓ, 
ἍΤ ΜΠ Ρυΐ ἃ δρίτὶς ἐπ Ὠϊπι"---λλ 1 1} } 
ἴακς ἵγοτλ Εἷπὶ 115 ῥτοβοηῖ ὑγις δηὰ ψ}}} 
Ρυϊ ἴῃ πὶ ἃ πὸὶν δριγιῖ, ἃ ορίγιῖ οἵ Ἴγώλοη 
ἴοατ--- ἢς 588}} ἤοασ εἰάϊηρε"-- (ὁ ς. τῆθῃ 
5.4}} (6}} πὶ οὗ ἴ6 ἀεςδιγι οἴου {τᾶ [45 
(ΟΠΊΘ ἰἱροῃ [1:8 Ποϑῖ ἴῃ {80 πὶ} 1) δικὰ 6 σι] 
δἰ γα κῖνΑΥ “ τοΐωτι ἴο δ5 οννῃ ἰδπς," διά 
ἴτουδὶς [υὐπξᾶ πὸ τπῆογα. 

1 «υἱ]} εατ ε ῥὶνι 1ο ζω} ὃν δε στυογἀ. 5866 
Ὀοῖονν, τοῦβ6 37. 

8. Ηρ ῥαά ῥδεαγ ὙΠῸ Αϑϑυγίαπ ΘηνοΥ8 
Πα ὕόθη ἀσθραϊοποά ἴο [ἐγ υβα]οπὶ ν᾽ 116 56 η- 
ὨΔΟΒΟΙΓΙΌ ννὰ5 δὶ [μ΄ ἢ]5ὺ (2 Κι. χνῆ!. 17). 
ΎΠΟΥ τνοι]Ἱά παΐι γαῖ δᾶνο τοὐοϊηοά ἢ ΠῚ 
ἴπότγὸ ; δαζ ᾿ηἴ6]ΠΠ|ρόποθ γοδοβος τπὸπὶ [δῖ δ6 
᾿λδὶ πηονοα ἢ15 σαπὶρ ἴο 1,ἴ0ηδἢ, νυ ΠΟΥ, σοῃ- 
ΒΟ αι ΠΥ, {ΠΕΥῪ αἰγοςῖοά {ΠοῚΓ βῖορθ. Οἡ {π6 
Ῥγοῦδοϊο ροϑιτιοη οὐ 1,δο δι ἀηὰ 1,1 ΠΔὮ, 566 
Ποΐοϑ οῇ 2 Κ. νἱ!}. 22 δηὰ χὶν. τς. Ἴ 6 Ρἤγαϑο 
“ἢ ννὰ8 ἀοραγίθα ἴγοπι 1,2. 5} ἢ 15 (ΟΠὶ- 
Ῥατθ]. εἰπὸν ννἢ (6 σάρίμγο οὐ ΜΠ (ῃ6 
8:1σοβ5ι}} τοβιϑίδηος οὗ {παὶ οἰἴγ; δυΐ ἴξ ἰ8 
ΡΟΓΒΔΡ5 ΓαῖΠΟΥ ϑιιρροβίνο οὗ δβιισσοβϑ[ι] γοϑίβῖς 
δΔΏςΟ, 

9. Τιγδαξαῤ, ἀἰπσ 9.7 ΕἸ διορία.]Ὶ ΤῊ ϊΪβ τὴο- 
ΠΆΡΟΝ 5068 ἴο ὃὸ τ ΠΥ ἰἀοητΠοα νυ 186 
ἼΤᾶτγοιι8 οτὐ αγᾶςι5 οὗ Μδποῖδο, ἴπ6 Τοάτγοοῃ 
οὗἠἨ Μορμδϑίποηοβ (ΕἾ. 20), ἀπά ἴπ6 Τεῤγαᾷ οΥ 
Ἱεραγζα οὗ ἴ6 ἰογορμίνριοβ. Ηδ ννᾶ5 ἴπ6 
ἰλδὶ κιησ οὗ [6 2ςἴ}} οὔ τἰῃϊορίδη ἀνπαβῖγ, 
νησὶ σοπιοποςὶ νυν δροόες οὐ ϑᾶῦδοο. 
Μδποῖδο ἀϑϑιμπθα ἢἷπὶ ἃ γείση οὗἁὨ 18 (Δέτγις.) 
ΟΥ̓ 20 (Ετ:5860.}) γοᾶγβ ; δυῖ τῃς τποπυπηζηῖβ 
ρῬύονο ἢιπὶ ἴο πᾶνο γεϊρστιοα ΟΠ ΜΟΥ, δίπι αὶ ΤΠῸΥ 
τηοπίίοη ἢϊ5 2όῖ γοδγ. “ ἢς Αδϑουτίδῃ ἰπ- 
ΒΟΓΙΡΓΟΠ8 δον {Ππ2ἴ [χὸ 51}}} τυ οὶ τὰ Ἐργρῖ 



γ. το--- 3.] 

1ο Ἴυ5 5}8]] γε βρεὰκ ἴο Η εζεκίδῃ 
Κίῃρ οὔ [υΔἢ, βαγίηρ, μος ποῖ τἢγ 
(σοά ἴῃ ννβοιη τῇου τγυβῖεϑς ἀςσεῖνα 
τῆςς, βαγίῃηρ, [6γυβαθπὶ 5}.}} ποῖ θὲ 
ἀε]νεγεά ἴητο {πὸ Παπα οὗ ἴδε Κὶπρ οὗ 
Αϑϑγγίδ. 

11 Βεμοϊά, του ᾿αθὲ Ὠοαγά ννῇῃδῖ 
{πα Κίηρβ οὗ Αβϑϑγγία ἤσαν ἄοηα τὸ 1]] 
ἰληά5, Ὀγ ἀδειγογίηρ (ποῦ υἱτοιγ : 
δηά 5ῆ]ς τῆου δὲ ἀεϊινετεα ἡ 

ἃ5 ἰδλΐο ἃ5 ΒΟ. 667, νβοη Εβαγῃβδάάοῃ ἐϊοά 
δηὰ 1ν18 50ὴ “55 1 γ ὈΔη1-ρ4] σδυσοςοοα Ἀ]Π1. 
Ης ργουδΟ)γΥ λογείου δϑοοπάοα [δὲ υυγρύδη 
(πτοηὸ δὺϑοιϊ ΒιΟ, 692, ψΏΪΟΙΝ 5 ἤν γοδΥδ 
ἰαΐον τδη πὸ ἰδϑῖ γᾶ οὗ Ηοζοκίαϊι δοσογάϊῃς: 
ἴο ἴπ ῥγοϑοῖ Ἠοῦγονν πυπιῦθγθ. [ἴ δούπιβ, 
Ὠοννονὸν, ποῖ πργοδαῦίο ἴηδι 1 ἰγμκδὴ τι ϊοὰ 
οὐογ λυ ορία ὑὈείοσγο ἢ Ὀοοᾶπιὸ Κίησ οὗ 
Βεγρ. Ης 15 οδ θά μόγὸ δηὰ δΥ [ϑαϊδἢ 
(χχχυ. 9) “Κίηρ οὗ Ου5ι, ποῖ “ Κίηρ οὗ 
Μιταίτη ᾿Ὁ δηά δὴ ργρίίδη ῬΒΑγΔΟΝ 5 πιθῃ- 
᾿ἰοηοά ΟΥ̓ 16 βᾶπις ρσγορῆεΐϊ (Χχχ. 2), Δρρᾶ- 
ΤΟΠΙῚΪΥ 48 ΘοηϊεπρΟΥΑΥ ἢ ΤΊΓΒΑΚΔΙ. 
Ἡετοάοίιιβ, ἴοο, τῆδκοβ ἴμε Ὄχροάπίοη οὗ 
ϑοηηδομοτ Ὁ ΞΥπΟΒγοηϊζο ἢ της τεοίρη οὗ 
δοίδοβ, ἃ παῖϊνο Κίησ, ἰθ Εργρί. Ὅῆς Ὀεϑῖ 
ὙΑΥ Οὗ τοσοπο]ϊηρς ἴΠ656 νγίου5 δυῖμογι 8 
8 ἴο τοματὰ ΤΊγηδκδῆ 85 γεϊκπίηρ ἐπ ΕἸἰῤίοβῥία 
αἴ ἴῃς [πὸ οὗἁ δοηπδομοῦ δ᾽ 5 ὀχροσοη, νν 116 
86 (805 ἀπά ρεσῇδρϑ οἴδεσ δεσο ΔΙ πλοπδγοἢϑ 
Ὀοτὰ τυ ον Εργρί. δεηηδοβοῦθ5 δἴϊδοκ 
(Ὠγεδίοποα δεῖδοβ Ἂβραοῖγ; θυ. Τίνα δ ἢ 
4150, εἰΠΟΤ 85 δῃ Δ}}}Κ ΟΥ ἃ5 ἰογά ρμαγδπ)οιπηΐ, 
αἵ ΒιπΊ50}} ἴπ πιοϊΐοη ἴο τοβίϑί ἴἴ. Ηδ πΠΙΔΥ 
ἔνε Ὀδοη Ὀοιπα ΟΥ̓ ἰΓΟΔΤῪ Θηραζετηοπῖβ ἴο 
Βεὶρ Ηεζεϊεῖδ (15. ΧΥΙ. 1.5.7); δυξ {Π||58 15 υῃ- 
ςεσγίδιῃ. 

«υδεπ δὲ ῥεαγά.... δὲ “επΐ ριισέησοῦ ἀσαϊπ. 
11 δθοπὶβ ἴο Ὀ6 [ΡΠ ἰπ {656 ννογάβ {πδῖ, 1 
Τιγηδκδῃ μδὰ ποῖ Ὀσσυη ἴο 51ἰσ, ϑοηηδοῃο τσὶ Ὁ 
σοι]Ἱὰ μᾶνὸ δεηΐ πο βοζοῃηά δραϑου, διιϊῖ 
νοῦ αὰ δᾶνς τᾶγομοά ἰῇ Ῥογθοη δρμδιηδῖ (Π6 
]εν ϑῃ Κιπρ. Α5 ἰἴ ννᾶ8, μ6 6]1 1ἴ ΠΕΟΘΘΒΑΤῪ 
ἴο 5εῖ ἢ5 ἰΓΟΟΡ5 ἴῃ πιοίϊΐοῃ ἀρδίποί ἴῃ6 ΕΤΠΪο- 
ΡἰΆπ5, ἀπά φοηϑθαιἜηΕ]} ἴο τλᾶγ οι Θου ΠινΑγά, 
ἴῃ ἴ86 ορροκίϊὸ αἰγοοϊίςοη ἔγοπι [6 συ θα] 6 πὶ. 

10. “εγιμαίονε “δα } ποῖ δὲ ἀεϊυεγεά. 866 
Βοῖς οὐ «ἢ. ΧΥΠ], ὙΟΓΒΘ 30. 

11. ΗΜ Ἰαμά. ΤὨ8 Ὀοαβϑὲ 8 ἰῇ ϑἰγὶοῖ 
δεςογάδηςο υἱἢ (6 ΚΟΠΘΓΔΙ ἴσποῦ οὗ 16 

ἴδῃ ἰηϑογρτοηβ. ΠΟ ΣπΟΠΔΥ ἢ 5 ἀθοΐλγα 
(δὶ “αμ6 ἴοσστοσ οὐ ἴΠεὶΓ Ὡλπὶὸ ἢ88 οὐδ - 
ὙΕΙτηοα αὐ γεσίοπς "---τῃαῖ (ΠΟΥ “ πᾶτε 51:Ὁ- 
ἡυγαιϊοά αἡ δὲ εαγὶ δ" --ἰῃδῖ 1ΠῸΥ “σταϊο συεν 
αἰ! ἰαπάς, ἔγοτα (πὸ τι βίης ἃρ οὗ ἴδε βιυὴ ἴο 
ἴδε κοίϊπε ἀσννῃ οὗ ἴΠ6 ϑλπιθ." Ηγρεγθοὶο ἰ5 
πὸ σόποσαδὶ ἰδηριιᾶρο οὗ ἴῃς Εδϑὶ ; δηά ἰῃ 1} 15 
ἰησίδηςς ἰἴ ννᾶ8 ποῖ 80 Ἐχίγοπις 285 ἰῇ 806 

1. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΙΧ. 

12 Ἦμανς τῆς σοάβ οὗ τὴς παϊίοηβ 
ἀεἰϊνεγοά τῇθπὶ ννῆϊο τ ἔτΠοΓβ 
ἤανα ἀεβιγογοὰ; ὧς (σοζδη, ἃπά. 
Ἡλγδη, δηὰ ἈδζΖερῆ, δηά τῆς ςἢ]]" 
ἄγοῃ οὔ Εάεη ψῃσἢ τῦόγε ῃ ΤΉὨς]- 
ἀϑαγὴ 

12 ἮΝ ετα ἐς τπ6 Κίηρ οὗ Ηδπιλῖῇ, 
δηὰ τῆς Κὶπρ οὗ Ατγραά, ἀπά τῆς Κίηρ 
οὔ τὰς ςοἰἵγ οὗ δερδιαγναῖη), οὗ Ηδηδ, 
δηά Ἰναῃ ὶ 

ΩΝ 

οἴϊιοτβ. ὍΤΠ|Ὲ Αβϑυγίδηθ ὑπάογ ϑάγροη δηὰ 
ΘΟΠΠΔΟΠΟΓΙ Πα ἐπίογοἃ δὴ απ! μϊογγαριοά 
5. ΓΊΟ5 Οἱ τη ΓῪ 5 1ος 5865, δη δι: σροαςὰ τὴ 
βίο βίνι ς ΠΟ διναΥ, ΟΥ δῖ ἰυαδῖ {ΠῚ Γ ὑγοσ 
Θτηϊ οηςο, ἴσοι τὸ Διςάιδη ἀοδογῖ ἴο 6 
ὕᾳ κ5 οὐ ἴπὸ ΝΊΙΟ, δηὰὶ ἔγοσι {π6 δἰιογθβ οὗ 
1 ακὸ ϑ'δη ἴο τόσο οἵ τπς Ῥουγϑίδῃ Οὐξ 

129. αγαη Ἑΐοτο, ἃ5. οἰβθινῆοτο, Ηδγδηῃ 
5 υηάἀουυῖςαγ Ἠωγγάν, τὰς αυγθως ΟΣ τ 
οὔτης Οὔἴοοκϑ διὰ Ἀ ὁπιδηβ. (8 .ὸ Οὐη, χὶ. 11. 
ΤῊῖβ οἷδοο τηιϑῖ ἤαᾶνὸ θόοη διοῃσ [πο οατ]οβῖ 
Ποπαιιοϑίβ οὗ ἴη6 Αϑϑυγίβηβ, ἴοσ ἰἴ ἀρρθδῦβ 48 
Αἰγοδαν δι δ᾽οςξ ἴο {Ππ| πὶ 1ῃ ἃ Πἰϑζοσίςδὶ ᾿πϑοτρ- 
[ἴοπ, Υ ΒΙΓὮΒ 15 δον το ἀδῖο ἔγοπι τ 6 τ 21ῈᾺ 
σοηυγΥ (ἡ Απείοηϊ Δ) ὁπ ἢ ο5,᾽ νο]. 11. Ρ. 1.1.8). 
[{5 σοπα τοδὶ ᾿νοι:]ὰ Πᾶν παι γα! ΟΠ] οινοά 
(Παῖ οἵ Οοέάη (Οδιυ δηι15), νος ΙΔΥ͂ 
δοΐννοοη ἰἴ δηὰ Αβϑυ τα ΡΓΟΡΟΥ, 

ἈΚεχορθ. ΤὙἢὸ Αβϑυσίδῃ ᾿πϑοσὶ ριοἢ5 σοη- 
δῖ ἔγοαιιοπὶ πιο πῆι οὗ ἃ Οἰγ οδ||ςἀ Κ ἀζαρρᾶ, 
ΜΒ ἢ ννᾶ8 1 ἴδ ποϊΠοιγῃοοα οὗ Ηᾶγδη, 
ἀπά νηοῦ 18 ργοῦδΌϊγ ἴπὸ ἈδΖερῃ οὗἉ {π|8. 
Ῥᾶβδατο, ὃνς αν πο δοςοιηῖ οἵ ἴῃς πα 
δὲ ν ς ἢ 11 θοςδπὶς δ ]οςΐ ἴο Αβϑγγίδ, δηὰ πο 
τηθηΐίοη οὗ 1 ἴῃ τῆς οἰασϑιοδὶ νυ ΓΊΟΓΒ. 

ἐδὲ εἰἐάγεπ 9,7 Ἐαάτἢ Οτ, “τις Βεηὶ- 
Ἑάεη." Μδηγ ταῦ {π05 ἢᾶνο πᾶπι65 οὗ [ἢ 8 
σμαγαςῖογ, 45 ἴῃς θηὶ 1 τὶ, ἴπ6 Βόπι- ΝΑΙ α, 
τῆς Βεηϊ- 5.10, τὰς Βοηϊ- ᾿ οηπ, ἄς, ἢ 
ΡόΟρΙῈ ἱπϊοπάςφα ἀρροδῦ ἔγογα τῇς Αϑϑγγίδῃ 
᾿η5ογρτοη5 ἴο δᾶνὸ τη δὈϊϊο ἰδ ςΟΪΓΥ Οὐ 
1ῃς οαδῖ ὑδηκ οὗ ἴῃς υρδγαῖςβ, δῦομτ τΠ6 
τηοάογῃ Β4]|15. Ησγο {πον δα ἃ οἰἵγ οδἰοά 
Βοῖμβ  άϊηα, ννμῖο δ νᾶ5 ἴακὸπ ΟΥ̓ ἴπ6 485 
ΒΥγίΔη5 δῦοιϊΐ Βι0, 88ο. 1158 15. ργοῦδοὶγ 
ἴ6 “ Βάρη" οὗ Ελοκ. χχυ!. 22, ὙΒΙΟἢ 18 
Ἰοϊποὰ νυ Ηδγδη δηθὰ (ὑδπηςὶ, δηὰ 15 σδιά 
ἴο αν οαγγιθὰ οὐ δὴ ἱπηρογίδηϊ ἰγδὰθ ἢ 
Ἴγτα. 

«υδῖἼ οῦ «υενὸ ἱπ Τρείααγ ἢ Οτ, “δος ἢ ατθ 
ἴῃ Τοϊδϑεαγ," ἽἽΠ6 Κιην οὗ ᾿Αϑϑυγία, ννῆο 
ςοπαυογοὰ (ἢ6 Ρθορὶς οἵ Βεῖ β--Ααιηᾷ, 5ἰδῖθβ 
(παῖ 6 8 ἃ ΟΥ̓ οἡ ἴδ Βαυραγαῖοβ τη {ΒΕΓ 
ἰπιπλο ἰαῖὸ νι ς ηγ, νον ἢ τα] ]οὰ ἴον τπ6 
πδῖης οὗ ἴΠ6 μοὰ Αδϑῆυγ, [{ἴ 15 ποῖ ὑπ|ΚΕ] Ὁ 
ἴηδι {15 18 ἴῆ 6 οἰἵγ πεγὲ πιοῃτοηθά. 1 πα 
πδηλε ΓΟ Αβθᾶσ ψΟυ ἀ δἰ φημ “ἴὰς ΗΠῚ οὗ 
Αϑϑῆυτ," 



108 11. ΚΙΝΟΞ5. ΧΣΙΧ. 

14 ἢ Απά ΗεζΖεκιίδῃ τεςείνεα τῆε 
Ἰεῖτεγ οὔ τὴε ἢδηὰ οἵ τῆβ πΊθββαῃρΈ ΓΒ, 
δῃά τεαά ἰτ: δηὰ ἩδεζΖεκίδῃ ννοηῖ ὺρ 
ἱπῖο το ἤουβε οἔ τῆς ΠΟΚΡ, ἀπά βργειά 
ἵ δεΐίοτε τῆς οκ. 

Ις Απά Ηεζοκιαὴ ργαυθά δείοτε τῆς 
Ι͂ΟΚΡ, πὰ ςαἰά, Ὁ [οκΡρ (οά οὗ 
Ι5γι6], ννῃϊςῇ ἀννθι]οθε ὀδέτυδεμ τὴς 
ςΒογαδίπι, του αὔί τῇς (σοά, εὐεη 
ἴῆου δίομε, οἵ 81} τῆε Κίπράοπιβ οὗ ἴῃς 
οδίῖῆ ; τἴπου Παϑῖ πιδάςα ἤδάνεη δηα οαγτῇ. 

χ6 ΙοἈΡ, δον ἀοννῃ τιϊπὸ ἐγ, δηά 

18. ἤῬεγε ἢ: ἐδὸ ἀπ οΚἹ Ἠανπα!, Φ' οἢ 
Α κΚιης οἵ Ηδηιαῖῃ, ννο δὰ τενο]ῖθα ἔγοπη 
ϑαΓρο Ἰδθοιτ ζυν  ΠΕΥ ὙΟΑΓ5 Θά 6. [ΔΉ ΤΉΙ5, Πδὰ 
Ὀεεη ἀοἰταῖοα, σἀρτγεά, ἀπὰ δερεσάεα κ(᾿ Απεϊοηῖ 
Μοπδγοῆίοβ, νοἱ]. 1}. Ρ.. 411). Ὅς Κιπς οὗ 
Ατγραά, ννῆο Ἰοίποα ἴὴ {πε τγονοῖῖ, ννὰ5. 450 
Ρυΐζ ἴο ἀεδῖμ (ἰδ 4.). Α Κίηρ οὗ ΞορΠαγνδίπη, 
Ἦρφηδ, ἀπά [νδῇ (ἐκ. οὗ δίρραγα, Δηδῆ, ἀπά 
15 οὐ Η:) παὰ ργοῦδοὶυ τεῦς !οά διὰ ΓΝ 
τεάυςοα 5.156 4υ θη ]γ. ΟΥ̓ ἢίπὶ [Π6 ἰπβογρ- 
(ἰοπ5 ἴ6}} υ μοϊδίπρ. ὍΠὸ γενοὶζ, μουν νου, 
οὗ ϑορμαγναὶπὶ ἀπά ἰνδῆ ἰ5 ἱπηρ!]οὰ ἴῃ ἴδε 
ἐγδηβρογίδιοη οὔ ἴμεῖγ ἱπμδ δη5 ἴο δαγηδσίᾶ, 
τεϊδῖεά ἰη «ἢ. χυ]. 2.4, ἔγοπι νυ ἢ ραββᾶρο ννῈ 
ΤΛΔΥ βαῖπεγ ἴπᾶΐ [ἢ 5 τενοὶ 4150 8]} ἱπῖο {{6 
τεῖξη οὗ ϑΔΓΡΌΗ. ὙΠῸ ΥΕΙΒΘ 12 ΓΟΐογθ ἴο 
Δηςίοηΐ Ασϑυγίδη ϑιι ς 6 5565 (“ἢ Π6πὶ νν ΒΓ ἢ ΤᾺΥ 
ἔαῖμοῦθ ἤν ἀςδίγογοα ᾽, νΟσδα 13 ἴο (ςΟΠὶ-" 
Ῥαγαῖνεῖὶν γοσοθηΐ ΟΠ68. 

14. Ἡεκεζιαρ γεζοίυεά ἐδὲ ἐδι!ογ ἢ 8ϑεη- 
ἩΔΟΠΟΥΙ ννᾶ5 ποῖ πον ςοπίεπί ἴο βδοπὰ πηθ5- 
ΒΟΉ ΕΙΒ Ὑ]Π ἰηδί γι ΙΟἢ8 ἃ5 ἴὸ ννῃδΐ {ΠΟῪ 
Δ ΈΓΕ ἴο δ58υ, διιὲ τηδάς ἴμεπὶ ΟΑΓΓΥ {ΠΕῚΓ 
Πλόσϑδᾶρο ἰῃ ἃ νυτιῖοη ἔογπι, δηὶ ογάογοά 
ἴποτλ ἴο ἀοἰίνογ ἴΠ6 ψυυτίην ἴο ἴπ6 [εν ]5ἢ 
Κῆρ. Ὑὰηθ ᾿πϑογιρι!οβ δονν {παὶ 5.0Υθςο8 
δοςοιηρδηϊεά 1π6 Αβϑυτίδη ἃιτηΐεβϑ, νυν] τε 
Τηδίε ΓΙ ]5 οἵ {πεῖν σγδῆϊ, 5ὸ [Πδῖ σις ἃ ἀἰδραῖς ἢ 
ταὶς Ὀς Θαϑιὶν ἀγαννη ἘΡ. 4.8 Ηδθζοκίδῃ Ὠἰπ- 
5ε]Γ “τεδὰ ᾿ τὸ Ἰεῖτετ, νγα ΠΊΔΥ ῥγεϑιιπὶς τμαῖ 
1 ννᾶ8 ἰη 186 Ηδῦτενν τορι. 

απά ργεαά ἰὲ ὀφύογε δὲ ΖΔ, ογά.] ϑόῦλε ἢᾶνε 
δυρροϑεά [πδ΄ Ηεχεκίδῃ εὐϊεγεὰ ᾿πῖο ἴῃς ΗΟΪΥ 
οἵ Ηο]1ε5, δηὰ ἴῃ (παῖ ἀδγκ γέζεβϑ βργεδά [Πε 
ντπρ Ὀεΐοτε (Βεὲ Ὠϊνίπε ργέβεποε. Βυΐ 
ἴδεγε 18 ποῖ μη ἴῃ {Π6 ἠδγγαῖνε ἴο ἰπηρὶ Υ {πδῖ 
Ὦς νγᾶ8 σι! γ οὗἨὨἁ ΔΩΥ 5. ἢ ρῥγοίδπαδίίἝοη. 

16. Ἡδιε ἀκυείϊο! δείαυεοη ἐῤέ ερεγω» 
δὲ». ὌΠ τεΐεγεηςε ἰ5 ἴο {πε σ“ῥεοδίπαῤ, οἵ 
ταϊγδουΐοι8. σίουυ, Ὡς ἢ ἔγοπη {ἰπὶ|Ὲὸ ἴο Ἐἰπ6 
δρροδγοὰ ἀρονὸ ἴ6 πΊοτΟΥ -86 δῖ ἔσγοπι Ὀδίννοθη 
ἴῆε ἴνο οπογυδπια ψοθα υνΐηρ8 ονοῖ- 
διδάοννεά 6 τὶς οὗἩ [Π6 ςονθηδηῖ. (866 
δῦογο, τ Κι νὶ. 232-27; δηά ςοϊηραῦο Εἰχ. Χχυ. 
22: ΧΧΙΧ. 43; ἴσον. χνὶ. 2; ὅς.) 

ἐδομ γί {δε Οοά, ευεπ ἐδομ αἰομε] τῊΪβ 

[ν. 14--18, 

Πεᾶγ: ορεῆ, [ΚΟΒΡ, ταϊπε ὄγεβ, δπὰ 
866 : «ηά ἤοαῦ ἴτῆῇε νογάβς οὗ ϑεη- 
ΠΔΟΒεΠΡ, Ψῆϊοἢ ἤδῖὴ βεπτ πὶ ἴο 
τΕΡΓΟΔΟΝ, τῆς Ἰνίπρ (σά. 

17 Οἔ ἃ ττῇ, τ ἢἢ, ἴῃς Κίπρβ οἔ 
Αϑϑγγία ἢᾶνε ἀεβιτογεά τ ἐπ παῖίοῃβ δηά 
τΠ οἷν ͵ληά5, 

18 Αμπά δανε ἴσαβτ {Ππεὶγ σοάβ ἱπῖο ἢ Ηεδ, 
ΓΑΙ ΣΝ 

τῆς τε : ἔογ {πεν τὐέγέ ΠῸ σοίϑ, δυῖ 
τῆς νψγοσκ οὗ πιο 8 ἢδπάϑ. Μοοά απά 
βἴοῃξ : τπογοίογα τῆ 6 Ὺ μᾶνβ ἀεβιγογεά 
τπεπ. 

ἰ6 ἴ86 Ῥτοϊοβί οὐ ἴπ6 ριιγσὸ {πεϊσῖ αυϑιίηβί [Π6 
ἰἸηἴοηδο Ροἰγιμοίσπλ οἵ ϑοππδο γι 5. ἰοζίογ, 
νυ οἰ 4551): π|0ὸ5 ὑπαὶ μοαβ ἀγὸ οἱ μοάϑβ οἱ 
ραγι συγ παῖίοηβ, ἃ (ἃ {πὶ Ἡὸδοκιδιι5 Οοά 
ἰ5 Ὀιιῖ οὐὸ ουξ οὗ 8ἃη ἱπάνπηἰϊτο πι: ΠλΌοΓ, ΠΟ 
ΒἴΓΟΠ ΘΓ ΟΥὉ ΤηοΓὸ ἑοιτηϊ δὶς ἴηδη ἴδιο τιδῖ, 

ἐῤοις ῥα“ »ισαάξ ῥεακιο ἀπά ἐαγί ῥ.) (οπι- 
ρᾶγὸ Οεη, 1. τ. ἼΠὸ Οοὐ ννῆο [5 πιδάα 
Βόανθη δηά φασί σαηποὶ Ὀ6 ἴιὸ Οοά οὗ ἃ 
Ῥαγίου αν ἰαπὰ οὐ παίιοι) ΟΠΪΥ, δι πλυδὲ δ6 
ἴῃς Οοά “ οἔὗ 4}} {πὸ Κιη, ἀοτηβ οὗἉ [ἰϊὸ ὀδγίῃ.ἢ 

16. Ἡίερ ρατδ “ἐπὶ ῥὶ»ι. Ἐδίμου, δ ννδῖςδ 
89 δῖ δοιῖ" (οὖς ἀπέστειλεν, [ΧΧ.. 
ΤΒο τηϊϑίγδηβίδιίοη [85 ἀγίςθη ἔγοπι ἃΠ ἰπδοςσι- 
ΤΑΟΥ͂ οὗ ἐχργοβδίοη ἴῃ ἴμο Ηοῦτγενν, νυ μογο 186 
ΡΓΟΠΟΙΏ ἰ8 ἴῃ 86 51]ΠρΌΪΔΓ ᾿Πδϊοδὰ οὗ {Π6 
ῬΙυταὶ, θούδι:56. {16 νυ γιοῦ ἔοτροῖβ {παΐ ἢς ἢα5 
ιϑθ ἴῃ ὀΧργοδϑίοπ “ ννογάβ, δηὰ υνσιἴοβ 85 
1ξ 6 ἢδα 54] 4 “ Ἰεϊϊεσγ" οὐ “βρόςεςβ. 

δὲ ἐἰυὶπς Οοά. ὅ86ε ποίς οἢ νεῦβὲ 4. 

18. συνε εαε| ἐῤεὶν σοάξ ἐπίο δὲ ἥγε ἴῃ 
Βοποσγαὶ ἴῃ6 Αβϑυγίαπβ δθετὶ ἴο πανὸ Ἴαγτιοά 
ΟἿ τὰο ᾿πιᾶσὲ8 οὗ ἴπ6 μοάβ ἔγοτῃ {πὸ 1 γΊρ [65 
οὗ [δ σοπαᾳιεγεά πδίϊοῃβ, δηά ἴο ἢδλνε ἀςρο- 
δος {Πδπὶ ἴῃ ΤΠΟΙΓ Οὐ ΒἤγΓΙΠΟ5, ἃ5 δῖ οὔσας 
(Γορ ε5. οὗ νυἱοίοτυ δηά ργοοίβ οὗ ἴμε ϑυρ6- 
ΤΟΥ οὗὁ τἴῃ6 Αβϑυτγίδῃ ἀθἸ11|65 ονὲγ ἴμοϑς οὗ 
ΠΟΤ ἐποπηε5. (Ο΄ σδϑιοηδΙΥ, ποννουθσ, ννὸ 
Ππά ᾿πάϊοφίοηϑ οὗ ἃ ἀϊππόγοης πιοάς οὗ ἱγοαῖς 
τιοηῖ. Το ροάβ ἃ, δογηθῖ!π|65 5414 ἴο ἴδνς 
Ὀεοη “ ἀεδίγογε "οὐ “δυτηῖ ψ 8 ἤγο.; 
ΤῊ8 νγὰβδ γοῦν [ῖἢς σουγθο ΡυγἌυεί, 
(1), θη ἴπ6 Ἰάοἷ8 ννογὸ οὗ τυιάθ νογκπιδης 
δ} ΟΥ σοᾶγβδε πιδίθγίδὶ  δηὰ (2), ννμὸπ ἰἴ ννᾶ5 
᾿πσοοηνεηίοηῖ ἴο ΠΟΙ ΌΘΥ 8Π ΔΙΤΩΥ νυ] τἢ 5Ρ01}8 
80 ΜΨΕΙΡΒΓΥ δηα αἰ σι} οἵ ἰγδηβροσῖ. 

«υοοά ἀπά :ἰ0πε.}0 ΜΝ οοάξῃ ἱπιᾶσοβ οἵ (ἢ6 
ξοἀάς (ξοάνα) ψγογὸ σοπηποη ἀπιοὴρ ἴδ6 
Οἰεεῖο: δηά Ῥαιιϑδηϊαθ 5478 ἴπαϊ ἴῃς πιοβῖ 
Δης θη ἱπιᾶσαβ νυ γα δἰπιοϑῖ ἃ}} οὗἨ [15 Κὶπά 
(ὙΠ. 17, ὃ "ἢ. ΤῊΣ Αβϑυγίδηϑ 566 πὶ ποὶ ἴο δᾶνε 
εππρὶογεά ἴπεπὶ; θαζ [ᾺΟΥ γε πιλεπιϊοποά 85 ἴῃ 
..86 δῖ ΒΑ γοπ (4. ν. 4}, ἴῃ ϑυτγίᾳ (" [ἢ- 
βΒογ ριΙοη5.᾽), ἀιιοη ἴπς Ἰἀο]δῖτοι!5 [Θνν5 (8, 
ΧΙῖν. 1251; χὶν. 20), ἀπά «τος ἴδε ποαῖῃοῃ 



ν. 190-23. 

190 Νον τμετγείογε, Ὁ ΓΟᾺΡ οὐγ 
(Οοά,  δεβεεοῆ τἢες, ϑανε ἴῆου 18 
ουζ οὗ Πἰ5 μαπά, τπδῖ 411} τῆς Κιησαάοπιβ 
οἵ τῆε φαγίῃ πλᾶὺ Κηονν τῆλϊ του ἀγέ 
τῆε ΓοκῸ Ο(ὐσοά, εὐεπ τποιυ οηΪΐγ. 

20 4 ΤΠεη ἰΙϑβαϊδῇ ἴῃε 5οη οἵ Απιοζ 
βϑεηῖ ἴο ΗεζΖεκίδῃ, βαγίηρ, ΤΉ 5 βαῖτῇ 
τῆς ΠοκῸ (ὐοὐ οἔὨ 1ϑεγδεῖ, 7}. ψῃϊςἢ 
τπου 81 ργαγεά ἴο πὶῈὲ ἀραίηβ ϑεη- 
ΠΆσΠεΓΡ Κίηρ οὗ Αβογγίὰ 1 - δᾶνβε 
Ὠεατγα. 

21 ΤῊΪ8 ἐς τῆς 'τψογὰ τῆδλὲ τῆς ΠΟΚῸ 
᾿ἀπεθυκαιτιω κατττν.- ας πτπαστα 

ἙΟΠΟΓΑΪΥ (ΕζΖοκ. χχ. 12). ὙΠς 5 ἴνοῦ δπάὰ 
ξοϊάοη ᾿πιᾶ 65 οὗ νν ΒΙ ἢ τνα ΠΑΡ 50 ἔγοα ΠΘΠΠΥ 
(δ ειῖ. νἱῖ, ϑ5.: Χχίχ, 17; 8. οσχυ. 4: σχχχνύ. 
1ς : 8. 11. 20; χὶνὶ. 6; Ηοϑβ. νἱϊ. «; ἄζς.), ΕΓ 
Ῥγοθαυὶγ οὐ ννοοά, ρ᾽αϊοα ονοῦ ἢ 1(ἢς ῥτγὸ- 
οἷοι:5 πιεῖαϊ8ι Εἰχοθρίπσ ἴογ δυο ἱπιᾶρ 65, 
βδἴοπο ργδά δι! βιιρεσβοάθα ψνοοά ἃ5 ἃ πιᾶ- 
ἴογιαὶ, πὲ} ἴῃ Ἰαῖοσ στγόοςο δπὰ βόοπιο ἰΐ 
᾿ᾶπη6 ἴο ὃ6 οπιρίογοά αἰπιοϑί ἴο [6 Ἔχο]ιυϑίοη 
ΟΥ̓ ΔῺΥ οἴποτ βιιδβίδηςα. 

19. Ομὲ 9" δὶς ῥαμ4.} 1.6. “οιξ οὗ (πε 
δαπὰ οὗ ϑοπηδοδοῦθ." ΤὙΆ8Π6 απίεσοράοηϊ, 
του ρἢ τειηιοῖς (υοῦβο 16), 18 γοδ Πν βαρ οα, 
δίῃςθ {ΠΕΙῸ 185 η0 ΟἴδΕΥ (διγὰ Ρεγϑοῖ τηεῃ- 
Ὠοποά τη [86 σηΕΓΟ ὈΓΑγΟσ. 

δαί αἱ 1δὲ Αἰπφάο»! οΥὙἹὙ δε εαγὶ δ᾽ »ιαῪ 
ἄποτυ, 57 δ τῇς πα ΒΥ ἀττηΥ οὗὨ ἴπμ6 στεδῖ 
Αϑϑυσίδη ΚΙΏΡ ὑνΈγῈ δ σσ ϑϑί γ ἀοῆοά ὃν ἃ 

ΕΥ͂ πποπάγοῖ Κὰ ΗδφζΖοκίδῃ, τ οουϊά ποῖ 
υἱ ἄτγανν ἴῃς δ(ϊεπίοη οὗἉ τῃ6 βιιστουηάϊης 

τδλίίοηβ, γῆο ψοιἹὰ δ6 ἔογοθρά ἴο Ἴοπίθβϑ 
(δαῖ [Π6 Θβοᾶρο ννὰ8 οὐηρ ἴο ἴῃς ῥτοὸ- 
ἰοοϊης βαπά οἵ 6βόονδῆ, δπὰ νου Ἱὰ ἴδυ8 
6 ἰδιρῆῖ, ἴῃ ϑρὶῖε οὗ τβοπΊβεϊνεβ, τ[ῃδὲ Ης, 
δηὰ Ηδ δίοπο, νγὰβ ἴθ {τὸ Οσοά. Τἢο 
δεπίϊπιεπί 18 ἘΧΔΟΓΥ Ράγα}]εὶ ἴο ἴμαΐ υἱίεγοά 
Ὁγ αν ἀ οπ οἼοδϑβιοη οὗ ἴδε στεδῖ σοπίοο- 
ΤΑΟΥ͂ ἀραϊηβκῖ πὶ (58. ΙΧΧΧΙ.; 2 5. Χ. 6-16)--- 
“1,εἴ {1ποπὶ Ὀ6 Τςοηϊοιιπάρα ἀπά (του δ]εα ἔῸΓ 
ὄνεῦ: γοα, ἰεῖ τῃεπὶ 6 Ριιξ ἴο 58άπι6 δηὰ 
ῬΟΓΙΞἢ ; ἐραΐ νιοπ ραν ἔποαυ [δὶ ἴδοι,, ννοδβ6 
ΠΑΠΊΘ δἷοπε 8 ἰοδοναῖ, τὶ ἴῃ6 πιοδῖ ἰῇ 
ΟΥΟΥ ἃ}} [6 οαγῖ." ὙΤΒιι58 Ἠρζοκιδῃ, τς 
ἴγιαο ΤΟ] οννοῦ οὗ Ὀανιὰ (2 Κ. χυῇ. 3), ΓΙ5ε8 ἴῃ 
ἢ!ϊ9 ἀϊκῖγοβϑ ἴο ἴππ 6 βλπ)Ίὸ ποίσῃς οὗἉ 8ε] αδηθρα- 
ὕσηῃ, ἀοπι τίη {86 Ὠῖνῖπο ἢεὶρ, ποῖ ἔοσ [18 οὐνῇ 
δῖε, ποῖ ὄυϑη ἴου ἴῃ βακε οὗ ἢ}5 ρεορίς, διιῖ 
ἴοσ τῆς ρ]οῦγ οὗ Οοά--ἰῃαὶ Ηΐ5 ΠΟΠΟῸΓ ΤΊΔΥ͂ 
δὸ νἱπάϊςαῖοα ἀπηοηξ 5υσγουηάϊηρ ὨΔΙΟΠ8. 

41. Οὐπεογπίησ δι». 1.6. “ σοΠοογΠ ἢ 
δοηπδοδβοῦ." ὙΠ βοςοπά βεςίοη οἵἉ [5418}}}8 
δηξινοῖ, σοπηηθηοὶηρ ΠΕΙῸ δηά [οστηπδίηρ ἴῃ 
ὕοΓβ6 28, ἰ5 Δ ἀγοββθὰ ἴὸ {πὸ στοδί Δϑϑυσίδη 
Τοηδτο ἢ ΠΙΠπΊ561 8, δληὰ 15 Οοὐ δ ΓΟΡΙΥ ἴο 186 
Ῥτουά Ὀοαδϑιὶπχβ οὗ (μαΐ μδυρης ΡγπΟα, 
ὙΒΕΊΠΕΓ ἃ5 ΟΧργεβϑοὰ ἴῃ ἢὶβ ἰε[(εγ (ὙΈ 568 

11. ΚΙΝΟ5. ΧΙΧ. 

Παῖῃ βροκεη σοποογηίησ ἢϊπὶ; Τῆς 
νἱγρίη τῆς ἀδυρῆτεγ οὔ Ζίομ μαῖἢ 
ἀεβρίβεά τῆθθ, σπά ἰδυρῃεά τῇςε τὸ 
δ0οῃ ; τε ἀδυρῆτεγοῦ [εἐγυβαίθηαλ ἢδιῇ 
5ἤλΚεη ἢεγ μοϑῆ δῖ τπε6. 

22 ὟΝ οΠι μαβὲ ἴδοι! τεργολοῃδά 
απ Ὀ]ΔΒρῃαπιεά ἢ Δπὰ ἀρδίηϑὲ ννῃοηι 
ἢαϑῖ του Θχαϊτεὰ ἐγ νοῖςε, ἀπά [Ππεά 
ὑρ τιϊπε εγαθ οἡ ἢιρὴ ἡ δυό ἀραϊηϑῖ 
16 ΗοΪγ Οπε οἔὗἉ [ϑβγδεῖ. 

23 ΒΥ τῆν πιεβϑοηρεῖβ ἴῃου ἢαϑὲ 1 Ηεῦ, 
τεργοδοῃθα ἐμὰ ΓΔ οτά, ἀπά ᾿μδϑὶ ϑαϊά, ἀζκά ολ 

105-13} ΟΥ ΕΥ Πβ Ππλοσϑοηροῦϑ (οἷ. ΧΥΙ. 22-2ς, 
29-35}. 

ἐῤε υἱγσίπ, δε ἀαμφῥίογ 9 Ζίου. ἘΛδΊμοΥ, 
189 νἱτρίη ἀδυρμῖοσ, Ζιοι." Ζίοη, ἴῃ 6 
ΠΟΙΥ οδϑίογη οἰγ, 15 ποτα αἰδτιη συ 5ῃοα ἔγοπι 
1Ὀγυβδίοπι, [ἢ ννοβίοσῃι οπὸ, δπὰ ἰ5 βίνοη τῆς 
τοιηάγκαῦϊο ὀρ βοῖ “ νγμίη," ννΠῖςἢ 15. ποῖ 
ΔΡΡΙΙΟὰ ἴο ΒΕΓ δἰδῖοσ, Βιϑῆορ Ῥδίγιοκ [45 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ σίνεη πε τοδὶ τοᾶβοη οὗἉ [Π18 ὑνῇθῃ 
ἢς σοπ᾽δοΐθγο8. (ποῖ δὰ ἰος.) {παὶ 1Π6 ἴσιο 
Ζίῖοπ, ἴδ ΟΥ̓ οὗὨ Ἰλανιἃ, μιὰ τουπαϊπρα ἴῃς 
ὙἹοΪ ᾽ς ἔγοτη [αν 5 {ἰπιθ, βανίπσ ἤονοῦ Ὀθοη 
οποσοδ ὈΥ δὴ ΘηθΠΥ. ἰ[οτγιϑδίοτῃ, οὐ ἴῃς 
οἱοῦ Βαηΐ, μαὰ Ὀσοη ἴακοη, θοϊῃ ΠΥ 5} 5 ῃαὶς 
(1 Κι΄. χίν. 26) απὰ ὈγΥ [οκϑῇ (2 Κ. χίν. 1 1). 
Τῆς ρογβοπὶποδίίοι οὐ οἰτ05 85 Ὁ ΠΊΔΙ65 18 ἃ 
ςοιμοη ἤγχυγο. ((Οοπρ. 8. ΧΧΙΙ. το, 12; 
ΧΙνν αν 1Πν 2; Πμαπηοηΐ. ἢν τ; ἵν. 2ι; ΔΙ σΔΒ 
ἵν. το; ἄς) 

ῥα “ῥαζεη ῥέεν δεαά αἱ ἐδεε.) ὍῊΪΒ ννᾶβ ἃ 
ξοβίυγε οὗ βοούῃ 8 ἰ(ἢς Ἤ ῦγοννβ. ((οπι» 
Ρᾶγὸ 8. ΧΧΙΐ, 7; οἶχ. 25; Μαῖί(. χχυῖἹ 39.) 

42. ΤΡε Ηοὶν Ομε οΚΓ Τεγαο ἢ ὝΠΙ8 ἰ8 ἃ 
ἔανοιιγιίθ ρῆγαδο τ ἰϑαϊδῆ, ἰῃ νθοβο ὑτὸ"- 
ΒΘςῖε5 1ἴ 15 ἔοιιπὰ ννοπίγ σβούθη ἘΠ πγ65, ὙΥ 8116 

τι οσσυγ5 ἔνθ {ΠΠ|6ὲ5 ΟἾΪΥ ἴῃ {πε γοϑὶ οὐ ϑ.τὶρ- 
ἴυγε (5. Ιχχὶ. 22; ΙΧΧΥΪΙ. 41; Ιχχχίχ. 18: 
]6γ.}. 29: 11. 5). 118 ὀσσυγτγοποο ἤοτΘ ἰ8 ἃ 
βίγοῃρ' ὑγοοῖ--οὴὲ ἀπιοηρ πΊΔΠγ --- οὔ [Π6 σοηι- 
ἴπεπο59 οὗ [ἴἢς ῥγόβοηΐϊ ρδϑβαζο, ψνῃ ςἢ ἰ8 ποῖ 
(Πς ςοπιροΒβιτίοη οὗὨἨ ἴῃ6 νυ τιτοῦ οὐὗὁἨὨ Κὶπρ5, δυζ 
8η δοίιιαὶ ργορἤθοΥ «οἰ νογοα δἵ {Πἰ8 ττλθ ΚΥ͂ 
[5λῖδῃ, θαυ 41} της σδαγαςϊογίϑτῖς πηᾶγκϑ 
οὔ τὐδὲ ῬγοΡμοί 8 ἔεγνεηί δηἋ δἰ ροεῖς 
ΒΥ 16. 

28. “πᾶ ῥα: ταἰά.] ΙΞαϊαἢ οἰοῖδ65 ἴῃ ννοτὰ 8 
(ῃς (δου ρἢ 8 οὗἉ δοπηδοπογὶδ᾽ 5 μοαγῖ--- [ἢδ τοαὶ 
Γπουχμῖ5 παῖ ΓΘ ργοϑοηῖ πόσο ἤθη ἢ6 
ντοῖς, οὐ αἰςίϊαίεα, ἢ8 Ἰεϊίοσ, δπὰ νυῃϊοῖ 
Ὁπάογ]αυ [πὸ Ἰεῖῖοσ [56] 580 τπδῖ πο ταϊρῆϊ ὃ6 
σοπϑιἀογοά ἴο ἢᾶνε δου δι 8αϊὰ ἴπὸπὶ ὉΥ͂ 
ἰταρ]! ςδτῖίοη. ὙΤἢ πε τπουρὶι5 ἀγὸ ποι ρ 5 οἵ 
[86 εχίγεηγχεϑὲ 86 ἴ- ςοππάσηςσθ. ϑοπηδο Ὁ 
Ὀεῖϊενεβ παῖ ΟΥ̓ ἢ1]5 οννῃ ροννὸγ ἂπά πιὶρῃΐ ἢς 
σῇ ἰγαπιρὶς ἀουνη 411] ορροϑβιίίοη, ονεῦσοπλδ 
411 οὐδίδοϊεβ, δῆ σόοπα θοῦ νυ δίονοῦ σου ΓΙ 68 



[ΙΟ 

ΝῊ τῆς πιυϊύταάε οὗὁὨ ΤΥ σδμαγοῖβ 1 
Δ σοπα ὉΡ ἴο ἴδε δειρῆς οὗ τῇς 
πιοιιηϊδίη8, ἴο ἴῃς 51465 οἵ [μεδάποη, 

ον τὰ δηά νν}}] σὰς ἀοννῃ τῆς τΔ4}} σοάλι ἴγδ 65 
ἃς. τπογοοῦ, σπά τῆς σποῖςς ἢν ἴγεεβ ἔπεγο- 

οὖ: «ἀπά [ νν}}} δπῖεγ ἰηῖο τῆς ἰοάσίηρβ 2 
ἡ Οτ, μὰ’ ΟΥ̓ ἢΐ8 δογάοτγβ, σπά ἱπίο τῆς ἕόγοβε οὗ 
 ΑΡΗ ἢϊ5 (ὐλγηλεῖ. 
1 24. 1 ἢλνε ἀϊρρεά ἀηὰ ἀγιηκ βἴγαηρε 

ννδῖεγβ, δηὰ ννιτῆῇ τῆς 8016 οὗ πιν ἔδεϊ 
ἤανε [ἀτίεά ᾧρ 411} τῇς. τγίνεῖβ οὗ 

μοι. "'δεβίεροά ρῥἰδςεβ. 

Ὦδ ρίδοαϑοβ. Οοπιραγο ἴβ. χ. 7-14, ΨὮΟΤΟ, 
Ρτοραδὶγ αἵ δῇ Θλγ Γ ἀδῖο, [Π6 βαπὶθ ὁνοῦς- 
νης; Ὀγιὰς 15 ἀϑοσιδοα ο {{||5 Κίηρ. 

«οὐδ δὲ νιμ μά Οὗ μὴν ἐδαγιο 2 ὝΒΟΙΘ 
ΔΥῸ ἴννο τολάΐη 5. Ππόγὸ, ΥΠΙΓ ἢ ρῖνθ, ΒουγΌΎοΥ, 
ΠΟΥ τὰ δᾶ δεηβὸ. ὙΠῸ τηοτγο αἰβῆςι" 
ἈΠῸ πλοῦς ροοῖίςδὶ οὗ ἴδο ἴννο [5 ἴο δ6 ρῥγὸ- 
ἔοττοά. (δὲς ποῖς δ {πὸ εηὰ οὗἉ ἴῃς ςπαρῖίοτ.) 
τ γα} ]γ τγαῃβίδῖεα [ἴ Γι 8--- ἢ οματνιοῖβ 
ΠΡΟΣ οσἤατγίοίβ πὶ] σοπὶὸ ὑρ, ἄς. 

ἴο 1ῥὲ εἰκδι το, Ζεδαποπ.) "1 θάποη, ψᾺ 
115 “οοὗαι5᾽ δπά ἰἴ5 “ἢτγεΐγθοβ," ἰ5 ἴο δ 
Ὀπάεγδίοοά πεσε Ὀοῖῃ ΠἰογΑ ἃπὰ ἤρατα- 
ἄνοῖγ. 1,π{εγα]ν, [πΠ6 Βεοινηρ οὗ {πθεγ ἴῃ 
1, ρᾶποη νγ85 Ὧη ᾿ογάϊπατ ἰοδῖοσο οὐ ἂπ ἀ45- 
ΒΥΥΪΔη ΟΧροάϊοη ἱπῖο ϑυγία, ἀπά ννᾶβ ΠῸ 
ἀοιδὲ ᾿ποϊυἀδα ἀπιοηρ ἴμ6 δεῖ] ἀσϑῖρη5. οὗ 
ϑοπηδομοτῖθ. Εἰσυνδίνογ, [Π6 τηοιηίδίη 
ΓΟΡγεβδοηῖβ 11} [6 πιοσθ ᾿Ἰπαοσθϑϑίθ]ε ραγίϑ. οὗ 
Ῥα]οβῖῖπθ, δπὰὶ ἴὰ ἀοδίσισίοη οὗ [15 ἢγ5 ἀπά 
σοάλγβ ἀδηοίΐοβ ἴῆ6 ςοπηρίοῖος ἀοναϑίδίιοη οὗ 
(86 ΘΠ 6 ΠΟΙΠΙΓΥ ἔγοπι οὴς επηά ἴο ἴπε οἴοῦ 
Ὀγ ἴΠ6 Αϑϑυσίδη ΔΓΙΤΏ1085 --- ἢ συΐη οὗ ἴῃς ἴγοο8, 
(86 ἤου565, ἀπά [86 ᾿πῃδΪἀπῖ|5. 

ἐῤε ἰοάσίησ: οΚΓ, δὶ’ ῥογάογ... 1 ἸΤΟΓΑΙΪΥ, 
“{ῃ6 Ἰοάρο οὗ [ἴ5 (]1,εδαποη 5) δηὰ :᾿ ὈγΥ νη] ἢ 
8οπὶὸ ππάήοεγϑίδηα δὴ δοῖυδὶ ΒδὈϊζατοη δ τυατοά 
οπ ἴπα6 διρῃοβδῖ ροϊπί οὗ [π6 τηοι δι η-τάη πὸ 
(ιπηρα, Οοβοπῖιι5, Ἐ ΟΒΟηΠΊ (116); ψν 8116 
ΟἴΠΟΓΒ σοπβίογ {με ἐχργοβδίοη ἴο δὲ τΠΊΘΓΟΙΥ͂ 
ἃ Ῥορίοδ] ρογρΡἢγαβίβ ἕο ἴμ6 ΒΙβμοϑῖ ρῥοϊηΐ 
Ἰδο (Κεὶ, σεβάάε5.) 

δὲ γε ὁ δὲ (ανηιο. ΟΥ᾽ “τῆς ἔοτγοϑβί 
οὗ 115 ρμαγάδθῃ "-- ς.. “115 ραγάδθη ἰογεβί᾽"-- 
“5 ἔοτοβί ννδῖοἢ 15. πκὸ ἃ ζαγάοη." ((ἰοτη- 
Ῥάᾶγο [5. ΧΧΙΧ. 17,  ΠΕΓΘ (Π6 ψψοτγὰ ἰΓδηϑίαϊοά 
“ἔγ ] Βε] ἃ ἢ 15 εἐαγηὶ 

44. 1 ῥᾳαυε ἀϊσσεί απ ἄγω... 
γιά τ. ΟΥ, “ἼἜἼ ἐϊρξ δηὰ ἀσγίηκ.... δηά 

. ἄτγ υρ.᾿ ὝΠε ΤῊΘΔΠΙΠΡ 566 Πὶ5 ἴο δ6-- 
“ Μοιιπίαϊη5 40 ποῖ Βῖορ π|6---ἰ οτοβ5. {Ππ6πὶ 
ΘΥΘΏ ἴῃ ΤΥ Τδατοίβ. 1} οβοσίβ ἀο ποῖ 5ἴορ 
τλ6--ἰ αἰ νν6}}95 ἔποτο, δηὰ ἀσηκ ἴἢ6 νναΐογ. 
Ἀϊνοῦβ ὁ ποῖ 5ἴορ τὴ6.-- ῬΆ55 {Π6 πὶ 845 ΘαϑγΥ͂ 
85 1 1ΠῸῈῪ ννοσε αὙΥ ἰδηά,᾽ 

απᾶ 

11. ΚΙΝΟα5. ΧΙΧΣ, [ν. 24--26. 
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Ὡς ᾿Ημχβε του ποῖ πουτά Ἰοησ ΔΡῸ ΟΡ ΤῊΝ 
ἄστυ 1 ἤανα ἄἀομπε ἰζ, αμπά οὗ ἀπο Ια Ὲ ἀεεηω ον 
τἰπ165 ἴα [ ἢανς ᾿ὐταοὰ ἰτ ΠΟΥ φαμέν 
μάνα 1 Ῥγουσῆς ἰτ ἴο ρᾳ58, μας ἕῆου ὡπρ ἀξον 
βῃου άεθὶ μὲ ἴο ἴλγ νναβῖς ἐθησεά οἰτίο5. Μογνερέ τὲ 
ἡπίο ταπουβ Πολρϑ. 

26 ῬΓογοίογε τῃοὶσ ΠΑ τδηῖβ ἡ εγα ερω Ὁ ΑΕ 
ΤΟΥ͂ 5π18}} ροννεγ, τπεῦ νγεγα ἀϊβπγαγεα ἡ τ ἐε ἐαιᾷ 
Δηά σοηξουπαεά : ΓΠῸΥ νγεγε ἂς ἴδε ηερά 

εΣείες τὸ Ὀ8 
ρίαβϑα οὗ τῆς Πεϊά, ἀπά ὧἂ. τῇς. ρύθθῃ γμώέισι 
ὮοΓΡ, ας τὴα ργαθθ οὐ {πε ἤουβα τορβ, Δ 
Δη ὡς εογη Ὀΐαδῖοά δοίογε τα δὲ στόνῃρ. ἐμὲ 4 

ἔΐρεός ὃ 

ἐδο γίυογ: οΓ δόπεφεν }ίαο..1 ἘΔίΒεΥ, “ {6 
ΓΝ 5 οἵ ἔσυρῦ." τ Πὸ δπκυ]αν ἴοστη, δίσσον 
(σοτάρατο της τποϑοτπ λον πὰ [8 Αβϑυτίδη 
Μιαπν, 15. οτὸ υ5ὲα ἰηϑῖοημ οὗ {Πὺ ΟΥΟΙΠΑΤΥῪ 
αι: Αἱ ἴοπα, ιπγαῖρι, ρου 05 οσδαξο δ ΠΌΝΟΣ 
ἘΩγρ" ὁ. Ἀγ 15 ἱποηθςε. [πα ρρογ ἔρνυρ τ εγα 
νγὰ5 θυ οὐὸ τίνοσ, ἴπ ΝΊΙΘ. ἸοΜΟΥ εγρί ν 48 
50 οὐδ πρὸ τ} αηα]5 ἀπ ὈτΆηοΒ 5. οὗ 1Π6 
Νιῖθ, παζιγαὶ ἀπ φγῦποδὶ, τῃαϊ 15 ννὰ5 ΤῸ 
βατἀθὰ 5 ἱπιραβεανὶς ΤΟΥ σβατίοίβ. ἀπ οῦβαβ 
(Ηογού. 1. τοῦδ, ΞΟηΠΔΟΠοσΌ, Βοιγόνεγ, 
τθοιῖι ἐν τυαῖ τ 56 τηδὴν ϑἴσγολῃ)5 νου ]ὰ ρτονθ 
ΠΟ ἱπιρεαιπιοηῖβ (ὁ πὶ; ἢὸ νου] Πηά ἃ ννΑΥ͂ 
οὗ ογοβϑίης ἴποπι, αηὰ νοι] δάναπος 45 [δῖ 
85 1 {ΠΕΥ νοῦς “ ατιςά τ." 

45. και! ἰδομ ποὶ ῥεαγά ἴοπσ ασο, Φ 
Ἀδι τ, “ Ηδϑοῖ ἴδοι ποῖ πραγά, ὑμ δῖ Υζ οδὶ 
Ἰοῃ αὶ 601 ἀἱὰ (Πϊ5, ἴτοπι δησίθηΐϊ Ἐ{πΠ|65 1 
διϑῃιοποὰ ἢ} Νοῖν δᾶνε 1 Ὀγοῦρῃϊ ᾿ἴ ἴο Ρ458, 
τπαῖ ΤἸοησοα οἰἴ.5 τ ἴο Ὀ0 Ἰαὰ ψϑδῖθ ἰηἴο 
τυ που5. Βοαρ5. Τῆς ἔουτηοσ ρατί οὗ 16 
γΟΙΒ6 τοίου ἴο (ἢ6 βϑογοῖ ινηὸ ἄσοτοαβ, 
ΜΥΠΟΓΟΌΥ ἴπῸ αἤδὶτβ οὗ {Π|5 ννουἹὰ ἅγὸ ἀθίογς 
τηϊηοά δηὰ ογάεσγοα ἔγοπη ἴῃς νυ ΎῪ ὈΘρΊΠΠΙ Πα 
οὗ {πῃ πῦ 8. ϑόπηδι ΠΟΙ ἰ5 δοκεά, “ Ηαςδῖ ἴδοι 
ποῖ δεαγα ἢ---ἰ, ὁ.  Ποβῖ ἴδοι ποῖ Κκηονν 1815} 
Ασὶ ἴδοι ποῖ ννᾶτο, εἰἴποσ ὈγΥ τῆς ᾿ρδῖ οὗ 
παΐυγο οὐ Ὁγ ἰγααιτοηα] ἰεσαςοϊης, ἴμαῖ Οοὐά 
ξονογηβ ἴπῸ ννογ ἃ ἴῃ 1ἢ}5 νναύ, ἀοῖογτπίης 
Ὀείογομαπα ἔτομι ἃ γοπιοῖς ροτιοά τῆς ἔμτοθ οὗ 
πδίιοῃβ δπὰ οὗ οἰἴ1ε8.--- ἀδογθοίης {Π6 ροτιοα οὗ 
{ποῖν 8]}, ᾷηὰ (Πς η τηλκίην τἰιδὸ οὗ 115 οἵ [ῃδῖ 
ῬΟΟρΪΘ ἴο Ὀτίηρ Ηἰβ5 ἐἰθοῦοοβ ἴο ρα55}" ΑἹ] 
1η15, δος ἃ ρατῖ οὗ ἴπὸ Ἰῴοα οὗ Οοά, ἱπιρ]οὰ 
ἴη ΗΙ5 σοπιθιποα ἴσο κπον ]οάρμε δηὰ ργονὶς 
ἄεπος, οὐρῆῖ ἴο Ὀὸ Κποννῃ ἴο ΘΥΟΓΥ οπὸ. 86Π- 
ΠΔΟΠΟΓθ᾽5. Ὀοδοίης, ποννένογ, ργονοὰ {παῖ Β6 
ἀϊὰ ποῖ Κπονν ἴἴ, [αῖ ἢὸ ἀἰά ποῖ γοςορηῖβα 
ὨΙ5ΟΙ ἢ ΘΙΙΆΡΙΥ 245 Οοά β ἱπδίγιυπιθηῖ ---" τῆ 
τοά οὗ Ηἰ5 δῆμον" ([5. χ. 5)-- δι: τορατοάᾷ 
5 νἱσϊογιοβ ἃ5 ραϊηθά ΌΥ ἢϊ5 οὐνῆ ϑίγεηνία 
δηἀ ν"ἱϑάοπι (10. νεσβο 1 3). 

46. ΤρΡενοΐογε, ἢ ὝὍὝὙΠο ψυοακηοθθ οὗ 
[6 πδίϊοπβ ὀχροβοιὶ ἴο ἴῃς Αξβϑυσίλη δἴϊδοκϑ 
νν5 85 ΤΊ Οἢ οὐπσ ἴο ἴπς Ὠινπς ἀξογοὸβ 48 
ἴῃς 5ἰγοπρῖῃ οὗ ἴῃς Αβϑυσῖδῃβ {ΠεῖΌϑεῖνο5--- 



Υ. 27---21.} 

27 Βυῖ 1 Κπον τὴν 'αδοάς, δηά 
ΤΥ ροΐπηρ οὐ, Δηἀ τῆγ σοπλίηρ ἰη, Ὧἀπά 
ΤΥ τΓὰρα ἀσαίηϑῖ ΠΊ6. 

28 Βόσαυδε ΤΥ γάρε δραίηβε ΠΊ6 
Δη4 τῆγ τυηλὰϊς 15 σοπλα ἃ ἰηἴο πχΐηδ 
Ελγβ, τῃεγείογα 1 νν}}} ρὰς πὴ ΠΟΟΚ ἰῃ 
ΤΥ ποβα, ἀπά πὶ Ὀτίά]ε ἴῃ ΤᾺΥ 1108, 
Δηὰ [1 νν}}} ταγη τῆεθ θὰοκ ὈΥ τῆς νὰ 
ὃγ τνδῖς ἢ τῆου σδηλχαβῖ. 

290 μά τῆι «λαϊ δὲ ἃ εἴσῃ πηῖο 
ἴπεε, Ὑε 5184} εαξ τῇ}8 ὑεὰγ 80 ἢ 
τῆϊΠρ8 ἃ5 ρτονν οὗ ψυῃεπηϑεῖνεβ, δῃηά ἴῃ 

11. ΚΙΝΟΞ. ΧΙΧ. 

πε βεζοπά γεαγ τῇδε ὑνῃῖς ἢ βργίπρειῃ 
"ΟΥ̓ τῆς β8δηη6 ; δηά ἰῃ 16 τηιϊγά γθαγ 
80. γ6, ΔΠ4 γεᾶρ, δηά ρἰληῖ νἱπαγαγάβ, 
Δηἀ εατ τε ἔγυϊτ5 τῃδγεοῦ, 

ΣΙΙ 

290 Δμπα ἴτῃῆες γεπηηδπς τῆλ ἰ5 ΡΕ τ 
εβοαραά οὗ {πε Βοιιβδε οὐ [ἢ 5}8]] γεῖ κά ἄσιτ 

ἔγταϊο ἀρνναγά. 
31 ἔογ οὐκ οἔὗἉὨ Τεγιιβαίεπι 5}.4}} ρὸ 

Δρδίη τὰκΚε τοοῖ ἀοννηνγαγὰ, αμὰ βὰν χ., "(αὶ 
»εα 4. 

γε- 

ἔοστἢ ἃ τεπιηδηῖ, Δη4 ἴτΠΕΥ τῃδτ Ἔβοαρα ἢ Ηςξ. ἐλ 
: “εαῤεὴν. 

ουξκ οὗ πιουηῖ Ζίοη : τῆς Ζολ] οὗ τῆς 
ΠΟΚΡ ὁ λοείς 5}.4}} ἀο τῇ 18. 

Ποῖ ἀἰθπηαῦ δηὰ Τςοηξιϑίοη, νυ ῃϊσἢ ἡνογκοὰ 
οὐἵ τς [ινίπε σουηδ.]5, ννεγα Ἰογέβθοη ἀπά 
ετεη ἀεογοοά, : 

δὲ γα ὁπ ἰδὲ βοιψο ἰοῤρ. 7 ΟΟπιρατο 
Ῥᾳ. οχχίχ. 6. Τῆι νοροϊλτίοη οὐ ἴπ6 ἢδῖ 
ΤοΟΙ͂Ξ οὗ Οτίοηΐα] ἤοιιδ65 ἰ5 ἴῃ ἢγδί ἴο βργίηρ 
ὌΡ Ὧπὰ ἴῃ6 ἤγβι ἴο ἴδαδ ἀννᾶγ. 

27. ΤΡ σοίπσ ομὲ ἀπά ἐδ εογιὶπς ἱπ.} 116. 
ὦ. 4}} [ΠΥ ἀοιϊηρθ5." 866 ποῖθ οῃ σ Κ. [ἰ]. 7. 

28. Τον ἐπμέ!. ἘΔΊΠοΥ, Κ ἸὮΥ στο απο." 

1 «υἱἱἱ ῥμὲ νῖν δοοῖ ἱπ ἐδν ποι  Ἐδῖδμου, 
ΟΤῺΥ σίη." [[ ἀρρέδῦβ ἔγοπι ἴι6ὸ Μοϑο- 
ΕΠ ΒΟ] ρίγε5 ἴδ [ῃ6 Κὶπρ5 οὔ Βα- 
γἱοη δηά Αβϑυγια νοσα ἴῃ (Π6 Βαϊ οὗ 

ΔΟΙΌΔΙΥ ραϑϑίηρ ἃ τίη πγουρῃ ἴἢ 6 ἢρϑἢ 
οὗ {πο]γ πογὸ αἰϊδιιπριυ ϑῃθαὰ Ρῥσίβοπεγθ, οὗ 
Αἰτλσῃϊηρ ἃ πος ΟΥ ἃ ΤῸΡ6 ἴο ἰΐ, ἀπά οὗ 
(5 Ἰοδάϊησ ποτὰ δθουΐ 45 ΜᾺ ἃ “ ὈΥ1416.᾽ 
ἴῃ Αϑϑυγία ἴῃς σης νναβ5, δἵ ἰθαδὲ ογαϊῃασιγ, 
Ῥαβϑοά {πγου μὴ τῇς Ἰἰοννοῦ ΠΡ (“ Απείουπϊ 
ΜοπαγοΒΙο5,᾽ τοὶ. 11. Ρ. 304); ΜΏΠῸ τη Βαδγ- 
ἰοηΐα ἴἴ ἀρροᾶγβ ἴο αν Ὀθδη ἰπβουίοα ἰπἴο ἴῃ 6 
τποιθγδηὸ οὗ {Π|| πόνο. νας νΟ]. 1. Ὁ. 416.) 
15. ΘΟΠΠΑΟΒοΓΙΌ νου] δ6. Βοτα τὨτολϊοηρὰ 
Μ ἢ ἃ Ριπβηπηοπε ννῖςἢ ἢὸ ννὰβ ῬΟΓΠΔΡ5 ἴῃ 
τε. ΠΔΌΙ ΟΥ̓ ἸηΠιοην; αδηὰ, 1 Ἰπιθ! ροποο οὗ 
ἴΠ6 ΡΙΌΡΠΟΟΥ γολομοῦ ἢϊπι, ννουἹὰ ποῖ Κποιν 
ΜΒεῖθ ον 1 ν ε5 (ὁ πηαἀογβδίαηα ἰξ ραγαῖίνοὶγ 
οὐ ᾿ϊογα ν, 

29. “π4 δὲ «ὐαΐ δὲ αὶ εἰσπ ππίο ἐῤεε 
ΠΟ ριόρηοῖ ποὶν οπτὸ πιοσὸ δἀάγοσϑοβ Η626- 
κἰαὴ, απ μἶνοθ ἢ ἃ “ βίση," ογ΄. ἴοΚεη, 
ΜΒΟΤΘΌΥ ἢ δηά Πὶ5 ΠΊΔΥ δὸ δβϑυσγοὰ τπαῖ 
ΞΟΠΏΔΟΠΟΥΙΙΡ ἰ5 ἱπάοο ἡ τα ἶθα, απ 1} ποῖ 
ἔγοιδ]ο [ἀνὰ Δηγ τππόγο. Πΐβ ΡθΟρὶς, ᾿νβοβα 
ἰδλιὰ μᾶς δεςη ἀοσναδίαϊοα ὈΥ ἴῃς τράγο οὗ (6 
ΑϑϑΥΓΙΔἢ ΔΓΠΊΥ, 54}} μη ἐποι: ἢ ἴο φαΐ ἀυχίης 
{πε τεπιδίῃμογ οὗ [ἢ σαγτοπὶ γοαγ ἔγοτη 186 
δταΐη ὑνῖ ἢ [ὰ5. δοννῃ ἰἴ5ο 1: ἴῃ [6 ὀπβαίηρ 
(Ργοδα ΪΥ βαρ αῖςα1}) γεᾶγ ΠΟΥ͂ 5.811 αἷϑὸ ὃ6 
πουχιϑηθα 50 ΕἸ ον ὉΥ (6 5Απὶε πηοδηβ - ἴῃ 
1 ἘΠγὰ γοαῦ, θη [ΠΟΥ γεϑαπλθ Ποὶγ ἀρτὶ- 
οὐ] τυγα] ἰάθουΓβ, ΠΟΥ 5}8}} Ὀ6 υπάϊδιιγθοά ἰη 
ἴΠποπι, ἀηά τοὰρ {Πεὶγ ἔγι 5. ἴῃ ρϑᾶςθ, ΤῊ Ϊβ 
Ῥτγοχηῖβε ςου]ά ποῖ, οὗ οουγϑβε, Ὀδ ἃ 5ίξῃ οὗ ἴ[π6 

ἰτηπηοαϊας το]εἶ οὐὁὨ 1μ6 οἰ ἐγ ἔγοπι ἴῃς τῃγοαῖς- 
εηεὰ αἴΐδςκ, νυ μῖςἢ το]ϊοῦ ἴοοκ ρῥίδοθ θοίοτα 
ἴῃς ργοπχίβα θεξδη ἴο δ6 ̓ξ] ΠΠἸεὰ (566 νετθο 
35); δυῖ ἰἴ ννὰϑ ἃ 5ίρῃ οὗ νυυῆαΐ ννᾶβ οἵ ΔΓ 
τγοαῖοσ ἱπιρογίδπςο, νἱΖ., [ἢ6΄ ςοπίϊηυςα ἔγοος- 
ἄἀοπὶ οὗ {με ἰαπὰ ἔγοπι δἰίδοϊς ἀυγίης [λ6 ννῃο] 6 
οὗ τπ6 γεπηδίπάθυ οὐ δεπηδομογὶ 5 γείση--ἃ 
ΒΡάςς οὗ δονεηΐθοῃ γὙθδῦβ. 

80. 1δε γεριπαπὶ δαὶ ἐξ φεαρο ὙΤῊΪ8 
Ῥῆγαθα Οσσυγ5 ἤΘΓῈ βοιηδινμαῖ ἴο ΟἿ Ξυγρτίβθ, 
δίῃ ς6 ννὲ ἢδύβ ποῖ ποαγὰ ἰπ {πΠ6 ργονίοιιβ ἢλγγδσ 
ἄνα οἵ [άπ ΠΒανίπρ βιυδογοά τυ ὕγοχη 
ϑεηηδοῆοσιθ. Βιῖ, ἰῃ ἴᾳςϊ, τογγ δ ]6 ΓΑνΆΡΟ5 
Βεε ἴο ἢᾶνθ ὕξοη σοπηπλ τἀ ἰπ {πὸ ἢγοῖ 
αἴῖδοκ (χυ. 13). δεηπαςσῃοτὶ ΠΙΠΊ5ΟΠ 588 
[μᾶῖ 6 ολττίεά οὔ ἔγοπι [άιεα Ἐξ 115 Εἶπα 
τΏΟτΟ ἴῃδῃ 2οο,οοο ὈΓΙΒΟΠΟΓΒ ; ἃηἀ ἴμο [ον 8 ἢ 
᾿δῖογίδη, Πλετηείσί 5, βϑροκὸ οὗ ἴμ6 δνοηΐ 45 ἃ 
“ὩρΡΏνγ." (ΕἸεπι. Αἰεχ. " δίγοπι ἱ. ρ. 403.) 
ἰϑαῖίδη ῬγΟΌΔΟΙΥ ἀοβοσῖθεβ [ῃ6 αοδοϊαϊίοη ἴῃ 
“ἢ. χχῖν. 1-12. Απά {βοιισῇ ἴῃς βοοοπά ἰηνδ- 
Βίοῃ νγῶ5. σΟΠΊΡΑΓΑ ΕἸ ΒΑΓΠΊ]ο55, γεῖ ἴξ ρσο- 
ὉΔΟΥ͂ [6}} Πθᾶν οα 1ῃ6 οἰτίο5 οὗ 1π6 ννεϑὲ ἀπά 
πὲ δουτμοννεδῖ. ὙΒυ5 ἴπ6 “ ἐβοδροά ᾿ γγοῦθ 
δυὲ “4 τεπιηδηΐ,; 
ὅσα γγμ πρευαγά ὍΘ Ποιιγίβῃϊηρ εἰπλα 

οὗ [οϑἰδῖι ἰ5 {Π6 βρεςίαὶ ἐἸΠΙπιοπὶ οὗ {5 ρσγο" 
Ῥίεςγ. Ἕνὲ ἢπὰ [οβίαῃ ἐχεγοϊβίηρ ἀοπιίηίοη, 
ποῖ ΟΠΙΥ ΟΥ̓ΕΓ ᾿ΐ5 ΟΥ̓Π Ῥγοροῦ Κίηκάοπι, δεῖ 
οὐοῦ {8ε ψμοὶς οὗὨ ϑδαιιάσιαά.. (2 Κ.. χχίϊὶ. 
15-20.)} , 

81. Ομὲ ον ϑεγμραίορε . .. ομἡ ΟἹ ἸἭοιπὲ 
Ζιίο".) Ἡετε δρδῖῃ, 85 'ἰῃ ὑβῦβ 21, [γι βδ]ο πη 
δηὰ Μοιιηΐξ Ζίοπ ἃσγὸ αἰβεηρι πηεα. [ἴ 8 
ῬτΟΡΠεβίεά {παῖ ἃ “ Γεπιηδηΐ" 5}4}} ροὸ ἕοτίἢ 
ουξ οὗὨἩ εδςἢ, νυ ἢ 5}.8}} ϑργοδά ονϑῦ πο ἰασπὰ 
δηα γταβίοτγε 115 δποίεπί β]οτίθβ ΨΥ 6 ἸὩΔῪ ςοπ- 
οἰμάς παῖ, ἴῃ δχρεοϊδίίοη οὗ Ὧπ αἴίαςκ, τῃ6 
πῃ ϊ δηῖ5 οὔτῃς σουπίτν αἀἰϑίσςῖβ μαά Ποςκοὰ 
ἱπῖο τῆς ἴοννῃ ἔτοπη 4}} αυδτγίεγβ, ἃ5 ΤΠῸῪ αἰά 
ἴῃ [με Ιαϑδὲ Ε οπιδῃ νναῦ, ἀῃὰ νγογα 511}} τοτηδίη- 
ἵηρ παῦε ὑπο ἰβαίαἢ βρόκα τ ]5 ῬτγορῇοοΥ. 
ΤΠε τευ γεπηθηΐ οὐὗἩ ϑϑπηδομοτὶδ ἀπε ἢἰσ ἔοσοδ 
σου θὲ {πε δίξπαὶ ἴο ἐμεπὶ ἴο ᾳυΐϊξ [6τγὺ- 
δδἰθπὶ, δηἀ “κοὸ ἰοσίῃ " 1Ἃῖο {πδὶγ οννῃ Ποχῆρβ. 

δε «εαὶ φΥ ἐόδε Ζογά οΚ᾽ δου: «ῥα! «ὁ 
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22 ΤΒεγοίογε τῆ βα:ἢ τῇς ΓῸΒΡ 
ςοποογηίησ (πε Κίηρ οὔ Αβδγγία) Ηξε 
8}8}} ποῖ σοπιε ἰπῖο ἴἢ}5 οἰτγ, ΠΟΓ 5ῃοοῖ 
ΔῊ ἅτῖονν ποτα, ΠΟΥ σοπὶθ Ὀοίογα [ἢ 
ὑνἢ 5 161]4.. ΠΟΥ οαβὲ ἃ ὕλης δρδὶηϑῖ 
Ἰξ. 

23 ΒΥ ἴϊε ννᾶὺ παῖ 6 σᾶπηθ, ὉΥ͂ 

ἐδ᾽..1 (οπίρατο [5. 'χ. 7. ὙΤῆε ψογά «αδαοίδ, 
νος ἢ 5 ἴοιιπά ἴῃ 41} {π6ὸ Μ55., Ὀθοῖἢ πέτα 
δηὰ ἰπ 18. ΧΧΧΥΪ. 12, 15 οὐδ ἀ ἴῃ πιοϑῖ οορ6 8 
οὗ 2 Κιηρ5. 

82. Τῤεγεΐογε, ὦ. [ϑαϊδι᾽β Ῥγορβθοῦ 
ςοποϊυἄθβ ἢ ἃ ρἰαῖὶπ ργεάϊςϊίοη σοποογπίηρ 
δοηπδοπογίῦ, δα ἀγοβδβεὰ ἴο Ηρθζοκίαῆ. ὍΤῆς 
Βοπυΐπει655 οὗ ἴπ656 γθῦβο8. (312-34) [128 Ὀθθη 
ἀοπίοά Ὀγ νι ζογβ γῃ0 δάτη {Πα ΥΟΓ565 20-31 
ἄγε ἔγοπι ἴῃς ρθη οὗ ᾿ϑβαϊδῃ; διιξ τῆς ἰαῖοϑί 
οτἰἰς5 (Κποδεὶ, Καὶ, ὙΠοπ1115), ταὐοςξ {πεῖς 
ΔΙΡυΘηἴ5 45 ἱπΟοῃΟ] 5ϊν6. 

δὲ ταὶ! ποῖ, (συ. Ηδοζοκίδῃ τγεςεῖνοβ ἔοι 
οἰθᾶγ Ῥγοπϑοβ, σας οπῈ ΠΟΤῈ ΠΟΙ ΟΤΠΠΣ 
{Π4η {Π6 Ἰ4ϑῖ. 1. ϑοπηδοπῃοῦ 5}4}} ποῖ “ ἐπῖοῦ 
ἰηῖο 186 οαἷγ"--λο [ἴ 5814}} ποῖ ὃ6 ἴδκβθη. 
Δ. Ηες 58}4}} ποῖ “διιοοῖ δὴ ἄγίονν ἴδοσγε "-- 
ἐ. δ. Ἦ6 5ῆ4}} ποῖ ογὔάθσ (ῃ6 δϑοϑαι τ. 4. Πδ 
Βἢ4}} ποῖ ““ςοπῖς διΐοτο [ἴ ἢ 5}16]4, ΠΟΥ 
οαδὶ ἃ δδπκ υδίηϑδι 11" ---ῇὶ 6. {Π6γ6 5}4}} ποῖ 
δύθη δὲ ἴπ σοτητηθηςοπιοηΐ οὗ ἃ δίερε. απὰ 
4. “Βγ ἴδε ΦΑγ {παῖ πε οᾶπιο, ὃν [Π6 58 Π16 5Π4]] 
6 τγαΐισγη " -- τε. ἢ. 5141} ποῖ Ἔνεπ Δρργόδοῇ 
τῆς εἰν, δυΐϊ 514}} τεΐυγη ἴο Αϑϑυσῖδ ΟΥ̓ ἴΠ6 
ΒΔὴ6 τουῦΐο ὉῪῚ ΠΟ ἢ μ6 σαπλο, ἰὨγοι ἢ ἴΠ6 
Ἰονν οοιιηΐγν οὗὨ τὰς ϑῥωῤῥέδαῤ, [5 ἀνοϊάϊης 
ποῖ ΟΠΪΥ [οτι 5αίοπι, Ὀὰϊ ἐνθη [πάσ 8. 

ποῦ “ῥοοί απ ἀγγοαυ ὍΤὨΘ αττονν νγὰ5 ἴΠ6 
πιλῖὶπ οάροη οὗὨ [86 Αϑϑυτίδηβ ἰη {ΠΕῚῚ σταπά 
δίομοϑ. Εογίβ ΓΟ ϑοπιεῖπη65 ἴθ ὈΥ δϑοδ- 
Ἰλάο, δηά ἴῃ 1815 σᾶ56 ἴῃοϑο ψγῃο πιοιηϊεά [ἴῃς 
Ἰφάἀεγα ννογὸ σΠΙΘΗΥ δροάττηθη; δι ᾿η 4 ὑτγο- 
Ἰοιιμοά 516 56, β:Οἢ 85 ΘΥΟΓΥ νυ 6} -ἰοτ ῃ α ΟΕ 
τεχιγοά, τ[ῃ6 ἀγο γα. ἀἰννᾶγϑ ρίαγοά τῃ6 ῥγίη- 
εἶραὶ ραγτῖ. οὺ ψνοθκβ τομεῖμευ ΠΟΥ μα ]]οά 
[π6 Ὀυδίοσοά ψυἢ τποῖγ ἄγγοννβ, ργοίϊοοϊρα τῆς 
ζογτπαϊίοη οὗἁ ἴῃ6 πιουπάπ, ἀοίοπάοα τῃ6 δαῖ- 
1οΓ ρτ-ταπ5, οὐ ἄγενν ἴπ6 αδἰϊοπίίοπ οὗ ἴδε 
ΘΠΘΙΑΥ νν Δ116 1[Π6 τ ΠΟ ΓΒ ϑνΟΥῈ οηασοα ἴῃ {Π6ῚΓ 
ΜΟΥΚ. Α ἴον 5ἰϊη σοῖς σδοοοηῃεάοα [ΠΟΥ οβοτγίϑ; 
διιῖ τἢ15 ννᾶ5 τεραγάθα 45 ἃ ΟῚΥ ᾿π οτΊΟΥ ἄστη. 

πῸ τορι ὀούογε “δ αὐ «ῥιοί ὌΒα 
 95}ῃ1014ς" οΥἈἨ τῇς Αϑϑυγίδῃ8 ἃΓῸ ὙΥΟΥΥ͂ σοη- 
ΒΡ οἰ ΟΥ15 ἰπ ἴῃ βοι]ρίαγοβ, δηὰ ννεγα οὗ ρτεαῖ 
᾿πηρογΐαπος ἴῃ ἃ 5:66, δίπος ἴΠῈ 8558 }Π|πᾷ 
ΔΥΓΠοῖ5 νοῦ ἰη ποσὶ ἰπϑίδης θα ἀοίοπαρά, 85 
{πεν δῃοῖ τΠοὶγ ννεᾶροῃβ, Όν ἃ σοτηγαάς, ννῆο 
Βεϊὰ δεΐογε μἰπιβοὶῦ δηά 1ι}5 ἔγιεπὰ ἃ ϑῃ:6]ὰ οὗ 
Δ ΘΠΟΥΤΊΟΙΒ 5110. [{ ννὰ5 πηδάθ οὗ ἃ ἔγαπιθ- 
ψοΣκΚ οὗἩ νοοά, ΠΙᾺ ἴθ ἢ ΔΈ Ππρ, δηά 
ῬΟΓΠΔΡ5 ᾿ἰποὰ νυν} βΚίη ; [ἴ ννὰ5 τεσ ὑροι] 
ἴδε ἐτουηά, δηὰ ἴξ ρθπογα!ν συγνεὰ δαοκννατὰ 

[6 5816 5301} ἢθ τεΐυγη, δηὰ 5}4]] 
ποῖ ςοπὶα ἰηῖο ἢ 8 οἰ, 541 τῆα 
ΠΟΒΡ. 

24 ΕογῚ ν}}} ἀείδηά τὴ ϊβ. εἰν, τὸ τὴ 37:35 οἱ. 1. 21. 

ϑᾶνα ἰζ, Ὁγ πιῖπα ον 8ᾳκε, δπᾶὰ ἔογ ἔκοὶυς. 48. 
ΜΕ 21. τ ἃς. 

ΤΥ βεγναης [αν ἀ᾽ 5 58Κα. γ. 4. 

245 Ν Απαὰ “11 οσαπ ἴο ρᾶβ88 ᾿ Με 8. 

ἰονναγὰβ5 [Π6 ἴορ; ΟΥΑΙ ΠΑΤΙΥ [ἴ δολενναΐ οΧ- 
ςεοάφά τὸ Πεῖρῆΐ οὗ ἃ ἴῆαληῆ. Ἐσοπι {ΠῸ βαἴδ 
σογοσγί αἰοταθα ΟΥ̓ ποϑς ἰαγρε ἀοΐθηςσθβ {πὸ 
ΔΓΟΠΟΥΒ ννοῦα δϑϊο ἴοὸ ἴδκο ἐς]! θογαῖο δἰπὶ, δηά 
ἀοἰῖνοσ {πεῖν νυ] γ5 νυ ἢ οβεςῖ. 

ΟΡ εὐ ὦ δαπὰ ἀραϊποὶ 1.1 “ Μοιυπάϑ᾽ 
ΟΥ̓ “ὈΔηΚ5Β᾽ νγεγε ἀπιοηρ ἴῃ6 πιοϑί σοπηηοη 
οὗ {πὸ πλθδη5 τιϑοὰ Ὁγ τῇς Αϑϑυγίδπ5 ἃβδιπβῖ ἃ 
Ὀαβιερεά ἴοννη. ὙΤ ΠΟΥ ννογε Τπγοννῃ ὉΡ δξϑίηϑῖ 
[η6 νν8}}5, ἀπά σοηποιϑιθαὰ οὗ Ἰοοβο οαγίῃ, ἴγϑθϑ, 
Ὀγυδηννοοα, 5βἴοπεβϑ, δὰ τυυδιϑα, [πὸ τη855 
τἰβίηρ τῸπὶ πὸ ρῥἰδίη ὈΥ ἃ στδά δὶ ἱποϊπς, δηὰ 
ΤΟΔΟΠ Πρ [15 ργοαίεβι μοῖσἢϊ νποτο 11 αοιτοά 
ΡΟ τς ν᾿ 411. ϑοπιοῖπιοβ {ἰἰὸ βιιγίαςο οὗ [ἢ 6 
τοι πα ννᾶ5 τόρ ϊαῦὶΥ ρανοὰ ἢ δονοσαὶ 
ἴλνοῦβ οὗ βξἴοπε οὐ Ὀγίςκ, νι ἢ οιτηο ἃ 50} 4 
ΓΟΔΩ ΟΥ οδυϑονναῦ σραῦ]ς οὗ Ὀσαγηρ ἃ »τοαῖ 
νερπῖ. Ἵ1Π6 ἱπῖοηπξιοη ννᾶ5 ποῖ 50 τῇς ἴο 
Ὀτγίης ἴῃς τιοιηάς ἴο ἃ ἰδθνοὶ ἢ τπ6 ἴορ οὗ 
16 τνα}}5, 85 ἴο σΑΥΓΥ ποτὰ ἴο δυο ἢ ἃ πειρῆϊ 
ἃ5 5ῃου]ὰ δηλ] τἢ6 δαιζουηρτγασι ἴο νοΥΚ 
οἤεςινοῖγ. Ὑν 4115 νεσς τηδάς ὑΈΓῪ 5014 ἴο- 
ΑΓ 5 {ΠΕῚῚ δᾶ56, ἕο [86 ρυγροϑὸ Οὗ ταβι βίης 
(86 τὰ; δια σνΑΥ ῸΡ [ΠΟΙΓ δἰσγιισῖιγο νν 88 
σοιηραγαίίνοὶυ νυϑαὶς δπά 5] 15ῃῖ. ὙὍΒο επηρίηθβ 
οὗἨ ἴῃς δϑβϑδιϊδηῖβ, γα δηὰ οδίἴδρι 8, ΕσῈ 
τῃογείοτε ἔτ, πλοῦς βογνισθαθὶθ 16 {Π6Ὺ οου]ὰ 
αἰίαοῖκ [Π6 ὈΡΡΟΓ πὰ ννοάκοσῦ ρογίίοη οὗ [Π6 
ἀρίομοοσϑ ; δηά ἰΐ ννᾶ5 ἴο δηδθϊο {Π6πὶ ἴο γθδο ἢ 
{πο56 ρογίίοηβ ὑπαὶ [86 “πιουηήδβ᾽ ψγ γα 
ταϊδεὰ. (ΕοΥ σοργοβοηίδιϊοηϑ οὐ ἴΠ6 Αϑϑυσίδη 
“ γηοιιηά5, 566 1 ἀγατά, “ Μοπιιπιθηῖθ οὗ 
Νίπουθη,, δεϑοοπαῖ 86 γῖε8, Ρ]5. 18 δηά 21; 
. Αποίθηΐξ Μομπδζγο ἶθ5,᾽ νοὶ]. 11. Ρ. 81. Εὐτίῃοῦ 
τοΐογθηςοβ ἴο ἴῃς 156 οὗ 5ἰεχο τηοιιηάβ8 νν1}} Ὀ6 
ἔουπα ἱπ᾿ 2 8. ΧΧ. τς: 5. χχίχ. 3; χχχυῖ. 11; 
[Έγοπι. νἱ. 6: χχχὶὶ 24: ΧΧχΧῆ, 4; εκ. ἵν. 2) 
ΧΥΙ!. 17: ΧΧΙ. 22; ΧΧΥΪ, 8; Ὠλδῃ. Χὶ. 15.) 

38. 8» δὲ αὐαν ἐδαὶ δὲ καρ". (οἵηραγα 
ΨΟΙΒΟ 28; δηάᾶ 566 ἴἢε6 5βεοοπα ῃοῖΐθ Οἢ υεῦβθ 
32, Δά ἢη. 

84. ον »πὶπο οαὐπ “αὐε2 Οοα᾽ἶβ ΠΟΠΟῚΓ 
νν85 ζοπορτηοα ἴο ἀοίδηα Ηἰ5 οννῃ οἰ δρδϊηϑε 
ἃ Ὠραῖποη 4554 |Δηξϊ, Ἔβρθς δ! Πν ἀραίηδὲ οπὸ 80 
ἀφηϊοα Ηἰ5 ροννοῦ ἰη ἀϊγοςΐ ΤΟΥΙΉ5, 45 ἀϊὰ δ6η- 
ΠΑΟΠΟΥΙΌ (1 Κ. χνίϊ. 1ς; χΧίχ. 190-12). Ηἰβ8 
[Δι 1] π55 ννὰ8 αἶσϑὸ σοησογηθα ἴο ΚΕῸΡ ἴπῸ 
ῬΓοπΊ56 τηδάθ ἴο 1λανὰ., (8. ΟΧΧΧΙ!. 12:18.) 

96. “πῶ  εαγι ἰο ρας ἐδαὶ πὶσδί. 
“ ΤὨΗδῖ πριν ἢ ςη ΟἿΪΥ πηθᾶῃ “6 πἰρῆῖ ἴοἱ- 
Ἰοννίης ἴῃ6 ἀδὺ οὐ βοὴ 5814} }8 ργορῆθοῦ 



ν. 36. 

παῖ πἰρῃῖ, τπαῖ τὴς δηραὶ οὐ τῆς 
ΓῸΚΡ ννεπὶ οι, δπὰ 8πιοῖθς ἴῃ τῆς 
οΔπρΡ οὗ τῆε Αβϑγγίδηβ δὴ δυπαγεά 
ἔουτβοοτε δπὰ ἔνε τβοιιϑβαπὰ : δηά 
εη {ΠῈῚ δἴοϑβα δῦ ἴῃ τῇς 

ψ25 ἀεϊινεγοά," Οοὐδβ νογὰ “συπηοῖ ὙΟΥῪ 
δ] " ( 8. ΟΧΙΥ. 15). ὙΠΟ ἄδοτεο μανίην 
ξοης ἴοσίι, {πδὲ πὸ Ῥγοιυὰ Κίηρ οὗ Αϑϑουτίδ 
ννὰ8 ἴο 6 “ΣΙ ]οα "ἢ ἀπὰ “1Τυὐτγηοαὰ Ὀδοῖ," [18 
Δοςοιρ Ξῃπιοηΐ οἸ]ονγεὰ ἱπητηθαϊδίοεῖὶγ. ὙΠαῖ 
ὙΟΥΥ πΙρδϊ ἴπε Δηρ8] οἵ ἴῃς 1, οτὰ ννεηΐ ἔστ. 

ἐπ ἐδὲ αν οὗ τε “4: γγαη.) ΜΝΏΟΝΒ ννᾶ8 
τον τηονοὰ ἴο Ρεϊυδίυπη, Π΄ γα ΤΔΥ (συδῖ 
Ἡετοάοῖι (ἰϊ. 141); οΟΥ ψΏΙΟΝ, αἴ ΔΩΥ ταῖθ, 
γ258 ἃἴ 50π16 σοηῃδίἀἜγδῦ]ς αἰδίδπος ἔγοτὰ [οτὺ- 
δδί τη. 

απ ῥωπάγε ζοιμγέοογ ἀπά ἤνυε ἐροισαμά, 
Τῆς Αβϑυγίδη Κιπρθ ἀο ποῖ οἴξη τπιθηζίοη 
[86 5126 οὗὨἨ ΤΠΟΙΣ ἀὐτηϊθθ. ὙΝΒΘΓΟ 5008} τλρη- 
τἰοη ΟΘοσυΓβ, [6 ΠιθΟ ΓΒ ΑΓῸ 1150}.4}}7 Ὀείννθοη 
Ιοοίοοο ἃπάὰ λοοιοοο. ὅνὲ τ δ ςοπο]ιάο, 
τηοτγοίογο, [Πα ΟἿ]Υ ἃ 5Ππ14}} γεπηπδηΐ, ποῖ ΠΊΟΓΟ 
ἴθδη 1Ἷονοοο ΟΥ̓ 1 ς)000 τηθῃ, Εἐϑοαροά, 

«υδὲπ ἐδ} ἀγοιο εαγίν ἰ ἐῤε »ογπίμ, δεδοίά, 
Ὧι ὝΜοθε νογάβ ἔοστη ἴ6 Οἱ ἰτγυβῖ- 
ὙΥΟΓΙΩΥ ἀδῖα ἴπδὶ ννὸ ροϑβθβ88 ἴοσ ἀδίοτη πε 
ἴο ΔηΥ οχῖοπὶ ἴμῃο »αηπογ οἵ ἴῃ6 ἀοδβίσγιςςοη 
πον τουρῖ. ΤΉΘΥ ἱπρὶῪ δὲ ΤΠογ ννᾶβ 
ΠΟ ἀϊδιιγχθαηςς ἀυσίπρ [6 πἰσδῖ, πο δἴδστη, 
ΠΟ Κποινί μα οἡ πε ραγὶ οἵ ἴδε ᾿ἰνὶηρς τπδὶ 
τΠοῖὶγ σοιηγδθβ ννοῦο ἀγίησ 411 δζγοιιηα {Ποπὶ 
ΌΥ τποιυιβᾶηάθβ. Ηδεποὸ νὰ ΤΠΔΥ ἃ ΟΠοθ 
Ῥυΐ δες βδένεσαὶ οὔ ἴῃς σοη͵εςζιιγο8 οὗἁὨ σοπη- 
τηρηϊδίουβ ---8 ἴἢοβα οὗ ἃ ποοίιγπδὶ δἰίδοκ 
ΌΥ ΤΊΓμΑ ΚΑΙ (ἰὐ55μεῦ, Ῥσεῖβθ, Μ|Ίςμδς 15), οὗ 
ἃ ἴοΥυτῦ] 6 βίοσπι ( Πἰσπρα, ϑΔΠ]6Υ), οὗ ἴῃς 
Ῥίασις ((όϑεοηϊ5, ᾿αΐδεο, Μδυγογ, ὙΝ ποσ, 
ἄχο.), οὗὁἨἉ ἴδ 5ἰπίοοῖι (Ρχιάεδιχ, ΜΠπλΔη) -- 
θοῆς οὗ ψΒὶςἢ νοι] δᾶνο Ἰοδ τὴ 6 βυσυϊνοῦθ 
ὙΠΟ υποοηβςοΐοι!8 οὗ ΕΥ̓] 11}} ΣΟΥ ΠΙ Πρ ΠΔΠΊΘ. 
Οἱ ἴδ6 τνῆο]ο ἃ νου] ϑθότὴ ἴμαϊ 4}} ΙΏΘΓΟ 
ΠΑΪΙΓΑΙ ολι565 τηϊδῖ 6 τοὐθοῖϊοά, δπὰ Οοά 
πιυδῖ Ὀὲ τοραγάδα 28 μανίηρ ϑἰδίη ἴθ τηθῃ ἰῃ 
[ΠΟΤ δἰθερ νπουῖΐ σδιυβηρ ἀϊδῖυτθδηςθ, 
ΕἸΠΟΣ ΕΥ̓͂ ἃ Ρδοι] ΑΓ ροβδί!εηςε οδ]]οὰ ἱἰπίο 
θείης ἴοσγ ἴΠ6 οςοδϑίοπ, οσὐὁἠἨΎ ὉΥ {παῖ “ νυἱϑβιῖδ- 
τη" οὗ ψῃϊςἢ ΕΠ ἰδ 1ἃἂνν ϑροακϑ. ὍΤΠῈ 
Ιλοδῖ ΠΟΑΤΙΥ Ῥᾶγα]|]6] σᾶθθ 5 1πΠ6 ἀοβίγιυςοη 
οὔτε ἢγϑῖ-οτγη, νυ ῖς ἢ (1 ΠΥ ὍῈ οὐϑογνθα) 
15. αἶθοὸ δϑυσιεὰ ἴο ἃ ἀδβδίγογιπρ δηροὶ (ἔχ. 
χη. 23). 
ΤῊς ἀἰδρι ϑεα ογπὶ ἴῃ νυ Ἀ]ςἢ ἴῃς 5ἴοσγ οὗ 

τηὸ ἀεδίγυςτοη γοαςσῃοὰ Ηοσγοάοίι8 18 συτίοι8 
δηκὶ τηϊογοϑίῖηρ. Ηἰ5 ἱπίογημδηΐῖβ ννοσο [86 
Ῥγεϑῖβ οὗ Μειῃρἢ 5, 0 πδίυ γα! Υγ ἐπουρἢ 
{ννἰϑῖεα τΠ6 οἰγοιιπιδίδηποοθ5 ἴο {86 ρ]οτιβοδίίοη 
οὔ {ΠΕΣ οὐνῃ οᾶϑῖε ἀπά Ἴσουπίσγ. Ασοοσγαάϊηρ 
ἴο ἴΒ6πὶ, οη ἴ6 Δρργοδοὴ οὐἅἁ ϑοηηδοβοσῖδ ἴῃ 6 
Ρτεβι-Κίπρ δεῖμβοβ ννᾶβ δεννι πρ ἰ5 ἀληρεγ 
ἴῃ (6 γτεδῖ ἴθσηρὶε οὗ ΡΒΓΒΔ, θη ἢδ δι1ἀ. 

γοις 11. 

11. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΙΧ. 

, 

τλογηΐηρ, Ὀ6Πο]4, ἘΠΕ τυεγε 411 ἀεδὰ 
ΠΟΓΡΒ68. 

36 ὅο ϑεηηδοθεθ Κίηρ οὗ Αβεγτγία 
ἀερατγῖοα, Δπὰ νγεπῖ δηά γεζυγηθά, ἀπά 
ἀννεὶς δ Νίπενεῆ. 

ἀδη]Υ [6]1 ἀϑῖδθερ δηὰ βἂνν ἰῃ ἃ υἱδίοη ἴῃ6 ροά 
ΒΙΠΊ56}7 ἀγανγ Ποδσ, ἀπά ῬγοπΊῖβο ᾿ἰΠῚ ἃ Β|ΧΘ 
ἀο]ίνεγδηςθ. ὙΒὺβ ἐποουγαροά, 6 τπδγομοά 
ουξ ἴο Ῥοϊυδβιιπι, ἀηὰ οποδπηροὰ ορροΞὶϊς ἢϊ4 
ἘΠΕΙΩΥ͂ ; ὙΒΕΓΕΌΡΟΙ, ἀυγίης ἴῃς πἰρῆϊ, 516 ΠῈ}7 
Δα ΘΘΟΥΟΙΎ, Δη ἱππυσηογαῦϊο τὰ 6. οὗ 
Βεϊἀ-πῖσθ ϑργοδα {ποιηβοῖνοβ τγουρὴ {Π6 
Αβϑυγίδη ποδί, ἀπά ρπαννεά (δοῖγ αυΐνοῦθ, 
Ὀονν5, ἀῃὰ 516] --δἴγαρϑ, 50 88 ἴο γεπάοῦ ἔπη 
..5616535. ᾿ϑοονοσίης (85 θη τλοσηίηρ 
Ὀγοῖε, [ἢ6 Αβϑυσίδηβ ἤδϑγ ἢδά, δηά 16 
Ἐ Υρείδη5 Ῥυγβιιΐίηρς Ρυΐ ἃ ναϑί πιιπιδοσ ἴο 186 
ϑυογά. (Ηοτχοά. 11. 141.) {}} θὲ οὐϑβεγνθὰ 
τῃαῖ, ΜΠ ]6 50 τλυοἢ 15 σπδηροά, (Π6 Το] ον ης 
ἔολῖυγεβ οὗ [86 Ἀἰβίοσυ ἂῦὸ Κερί:---τ Τὴδ 
γον»ιῖσε οὐ ἀοἰνογδηςθ, σοπβοαυθηῖΐ ὑροὴ ἃ 
ΒΡΘΟΙ4] ἄρρθδ]; 2. ΤῊ ςοπηίηρ οὗ [δε ἀε] νοῦς 
ΔηΓ6 ἐπ ἐῤὲ πίρδί; 1. [18 τιϊγάσυ]οι5, οσ δ 
Ἰεαϑὶ 118 ἐχέγαογάϊμα, σμαγδοῖου ; 4. [18 σὐδεποδ 
απά “φογέςῦ, ΜἈϊΟὮ οδυδοὰ 1{ ἴο σγόαϊο πὸ αἷ5- 
ταγῦάπος δὲ ἴΠ6 ἔπιε; ἀπά ς. 115 αἰβοΥ 
«υδὲν »πογπίπρ εἄπιε, δῃα 15 ᾿Ἰπηπχοάϊαϊς σοηβ6- 
αιθηςο, Μέσ. (Οη [86 5Ξγυιθο οδὶ ογὶρίη οὗ 
ἴΠ6 “τηῖςς " ἴῃ [Π6 Εργριίίδη ϑἴοσυ, 8.66 κἂν" 
᾿ἰπβοηβ ' Ηεγοάοίι,᾽ νοὶ]. ἱ. Ρ. 394, ποῖδ 7.) 

36. ϑεμησοδεγὶδ ... ἀεῤαγίεά, ἀπά «υεπὲ 
απά γείωγηπθ }] Ἰδὲ Ἡδοῦγον ΟΧργα5565 ΤΟΥ Ὁ 
οὗ μαϑῖς δπηὰ ΘΑβΌΓΠΕββ, θείης ἜΧΟΥ 5ἰ τα δῦ 
ἴῃ Ἄσοηϑίσιςςοη ἴο τ Κ. χίχ. 3. (866 ποῖς 
δὰ Ἰος.) 

ἀπά ἀ«υεἶ! αὐ Νίπευεδ ] Ὄπ τηοδηΐηρ 
866 Π)|8 ἴο ὃ6, ποῖ [δῖ ϑοηηδοποῦ! Ὁ τδάθ πο 
ΙΏΟΓΟ Θχρθάϊποηβ δἱ 411}, νι οἢ νοι] 6 υπ- 
ἴγιις, ἔου μ18 δπη4]5 5ῆονν ᾽.5 {παὶ ἣθ νναττοὰ 
ἴῃ Αττηεηϊδ, Βαθγὶοηΐδ, ϑυίδπα, δπὰ ΟἸΠοΐα, 
ἀυτίηρ [5 Ἰαΐετ γεάσβ; δυῖϊ ἴδδῖ ἢ σοπῆποα 
ἈΙΠΊ56 ΙΓ ἴο ἢϊ8 ον ραγί οὗ Αϑίβ, δηά αἱὰ ποῖ 
ἰηνδάβ Ῥαϊεβίίηθ οὐ ἰῃγεδΐθῃη [Θγιιβαίθση δὴν 
ΠΟΥ. ΝίΠπονο ἀρΡΘΑΥΒ βοῦῸ ὈΠΠ)5ΙΑΚΔΌΪΥ 
8ἃ5 {Π6 Αϑϑυσίδη Ἵοδρίίδ. [ἴ 85 Ῥγευ!οιϑὶῦ 
Ὀδοη τηθπτὶοπρά, 50 ἔδσ 85 ἴῃ Ὠἰδϊοσιςδὶ θοοκ8 
ΤῈ ΠΟΠΟΟΓΠΘΩ, ΟΠΙΥ͂ ἰῃ Οεποβὶβ (Χ. 11, 12). 
Νο ἀοιϊιὲ ἰΐ ννᾶ5 ἃ γγῪ ἀποίοηϊ οἴγ; δῖ χα 
566 Π|8 ποῖ ἰο δᾶνε Ὀεσοπῖθ ἴπῸ βϑαΐ οὗ {86 
Αβϑυσίδη ρονογῃζηθηΐ 11] ἰονγαγάβ {Ππ οἷοθα οἵ 
[86 ἰπῖ ΟΡ ΌΣΥ Β.Ο. δϑοπηδομοσι ννὰ8 186 
ἢγϑῖ κίπρ ῆο πιδάθ ἰξ 5 ΡΟΙτ Δ ποπὶ τοδὶ. 
ἄφησε. ἔΎ,ΕυΪου5 ΠΙΟΠΑΓΟὮ5. πε {Πεῖγ σου 
{ΠΟΥ σαν ΤσοδϑίοηΔΥ. [118 γγεδῖ 5᾽Ζζ6 δηὰ 
ἰΑῦγο ορυϊδίίοη ἃγὸ πιάγκοὰ ἴῃ ἴ8ε ἀδβοσὶρ- 
[ἴον οὗ [οπδὰ (1. 2, 1; ἷν. 11), νἤοβθ υἱϑδιξ 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ [6]}] δϑοιξ ΒΟ. 76όο. Ὅλο τιυΐπ8 
“ρος Μοβιϊ, ψῃϊο ἢ Βανα αἰνναγβ Ὀεθῆ 
ἐραγάθα τΥδα ἸΟΏΔΙΙΥ ἃ8 πλυκίης ἴδε 5ἰἴὸ, 
«γε ὑθδη ἰοιπὰ ἴῃ τηοάσγῃ {Ππ|65 ἴο Ὧδ ἴῃς 

} 

119 



1. ΚΙΝΟΒ. ΧΙΧΣ. Γν 3ὴ 
47 Απά [Ιἴ οσᾶπι6ὲ ἴο ρᾶ88, ἃ5 ἢα στῇ τῆς ϑυνογά : δπά {πεὺ εβοδρεὰ 

νν28 ὉΟΓΒΗΙρρίησ ἴῃ (ἢς ἤουβς οὗ ἱπῖο ἴπμῈ ἰαπά οὔ ᾿Ατγπιεηία. Ἀπά ἢ ον. 
ΝΙΊβγοο ἢ ἢΪ58 ροά, τλλὲ Αἀγαπιπιεῖίθο Ἐβαγῃαάάοη ἢΐβ δὺη τγειρπεὰ ἱπ ἢ 8 
διὰ ϑμδγεζεσγ ἢϊ8 80Πη8 8πιοῖα ἢϊπὶ Ἅἴ6δά, 

114 

δοίυδὶ] τοπηδὶπβ οὗ {6 Αβϑϑυγίδη ἴοννῃ, νι ἢ 
[85 ΠΟΥΘΥ Ὀόοη Ὁ Ὡροὴ ἴο ΔηΥ ἱπιρογίδηϊ 
οχίθηϊ. (Εοτ ἀεβογιρίοηβ οὗ δηοῖοπὶ ΝΊπανοιι, 
566 “Αποιρηΐ Μοπμδσγο ίθβ, νοὶ. 1. ΡΡ. 310-127, 
δηὰ δ} 8. ὁ ΠΟ ΠΙΟπάσΥ οὗ [πε ΒΙ ὶςε,᾽ τοὶ. 1]. 
ΡΡ. 553-555. [5 δοῖυ] εχίθηϊ 15 5111} ἃ βυιδ]εςῖ 
οἵ σοηΐγονεγϑυ.) 

397. “πᾶ ἰξ εαγιθ [0 απ Το ἀοαῖμ οὗ 
ϑοηπδομογίδ, νος ἴοοῖὶς ρίδοθ ΠΊΔΗΥ͂ ΥΕΔΥ5 
βογνναγάϑ (Β.Ο. 680), 5 τεϊαῖςα ἰἸοΓο, 85, ἔγοπὶ 
(Π6 αἰνίηθ ροϊπί οὗ νίενν, [86 βϑαιεὶ ἴο δ]5 
ϑγγίδη ὀχρεάϊτοηβ. ΤῈ ἀγγοξδηΐ ὈΪ σρἤ ΠΊΕΓ 
8 Ρυπίϑῃθα ἀοιθὶγ--- τσ, Υ 1Π6 ἀοδισαοίίοη 
οὗ ἢϊ5 Βοβί, δηὰ ἴδ θη, »ππωρηοῦὶ Βεὶ γα, ὈΥ͂ ἀοδί ἢ 
δῖ ἴῃ)6 πδηάβ8 οὗ ᾿πἰβ βϑοῆ5β. Τῆι δἰαϊεπιοηΐ ἴῃ 
Τοῦ (ἰ. 21) 1πδῖ οπἷγ δῆγ-ἢνο ἀδνβ οἰδρβοά 
Ὀεΐνοοη ἢἰ8 τοΐυγῃ δηὰ ἴμ6 πλυσγάουῦ, 15. υ- 
Ἀἰδίοσίοδὶ. 

Νωτγοορ ῥὶς χοά Νίδγοοῃ. πᾶ5 ποῖ δεεῆ 
85 γεῖ ἰΔἀεπε πε ἢ δὴ Κποννη Αϑϑογτίδη 
ἀεῖϊγ. ὙΠῈ πᾶπιὸ ἰπ ἴῃ Ηδεῦτον ἰεχί 8 
βοιλονν δῖ ἀουδίδιϊ, βποα ἴθ οορίς8 οὗὨ ἴῃς 
1,ΧΧ. νᾶτγ Ὀεΐννεεη Εϑάγας!, Εἔβογδςν, ᾿Αϑᾶ- 
ΤΑςῖ, Μεβοσδοῦ, ἃπὰ Ναβάγαςῆ. Τῆς νοσγά 
»α7 ποῖ ὃ6 ἴῃς πᾶπὶὸ οὗ ἃ ροὰ δἱ ἃ}}, δθαῖ 186 
πάη οὗ [πῃ 6 τεπηρ] 6, 85 [οβερἢ5 ππάἀεγβίοοά 11 
(ἀνηρέθη ἐν τῷ ἰδίῳ ναῷ ᾿Αράσκῃ λεγομένῳ, 
Απῖ. [μα.᾽ χ.Ι, ὃ 5). Αβϑγτίδῃ ἰ6ΠΊ0}65 γγῈ ΓΘ 
αἰπιοβῖ 411] ἀϊβδεϊηριυ 5ηθα ΟΥ̓ δρεςΐαὶ πᾶπλεβ. [ἢ 
(15 Ὀ6 [86 ἴγυς 5οἰυΐίοη, ἴῃς [γαηϑίδίίοη 
δῃουϊά τυη--- Α8 6 νγὰ8 ὙΟσβΒρΡΙηρ δῖ5 
βοὰ ἰη ἴῃς Βουδε Νίβγσοςβ." 

“άἀγαν»ινιοίροῦ απ ϑῥαγεχονρ δὲ «οπ..] 
ΤἼΗΘ πλυγάον οὗ ϑεηηδομογιῦ ΟΥ̓ οης οὗ δἰ5 
δΟΠ5 νγᾶ5 γοϊδίοαὰ ΌΥ Ροϊγ δίοτ, ῆο ἄγον ἢ15 
Κπον]οάχε ἔγτοιη Βεγοϑδυῦ8. Ης οδἹἱεὰ τ86 
ΤΑΌΓΣΑΘΓΟΓ ΑγαδπιιζΖᾷηθβ, ΙΓ ἢ 5θοπὴβ ἴο Ὀ6 

. ἃ οοΥτυρίίοη οὗ Αἀταγηπλοῖθο. ΑὈγάθρηυϑ, 
οἡ [86 Οἵα μαηά, ὑγεβογυθά (Π6 γιὰ πδπὶς 

{ ΠΡΠΡΜΕΊΕΟ, δυΐ πιδάθ Πἰπὶ παιιγάθσ, ποῖ 
ὨΠΔΟΠΟΓΙΌ ΒἰΠπΊ56}}, Οἱ: ἢ]5 συ σσ βϑου, νν ΒΟΤῃ 

Βα οδἰοὰ ΝΟΥΡΊ]5. δῃάγοζοσ ἰ8 ςα]]οά 8412- 
84Γ ὈΥ Μίοϑβεβ οἵ (]ιογίῃο. 

“»ιοϑέ ῥίγμ αὐἱ ὁ δὲ “«υογά (Οοτήραγο 1Π6 
ΡΓΟΡΠΟΟΥ οὗ βδδῆ (χχχὶ. 8) -- 1 Ποη 58}} 
(ῃς Αϑβϑογτίδη (211 νυ {ΠῈ δυνογά, ποῖ οὗ ἃ 
ΤΆ ΠΥ πιδη; ἂπά ἴΠ6 ϑυνοσὰ, ποῖ οὗ ἃ πιϑᾶη 
ΤΑΔΏ, 5.2}} ἀθνοὺυγ ἢ1π|.᾿" 

ἐρὲν σεαρεά ἰο ἐδὲ ἑἰαπά 977 “γνιεηία ] 1,165 
ΤΓΑΪγ, “1ὰῈ ἰαπά οὐὗἩ Αγαγαῖ," οὐὔ᾽΄ τῇς. ποτίῃ- 
οἀβίογῃ ρογίϊοη οὐ Ατπηεηία, πόσο ᾿ἴ δά]οϊπεὰ 
οὐ Μεοάϊδ. ἼΠ|6 Αβϑϑυσίδῃ ᾿ῃβοσι ρ[ΙΟΠ5 ϑἤοιν 
{παῖ Αγπγοηΐα ννᾶ5 δ {Π|5 {πὶ ἱπάθροπάρςηϊ οὗ 
Αϑογτίδ, ἀπά τηϊρῃΐ ἴἢυ5 ἀβογαὰ ἃ 5αΐδ σεΐυξςε 
ἴο {πε τοῦο]ῖ5. Αςοογάϊης ἴο Μοβοβ οὗ (Πο- 
Τέηθ {86 ἰος] ἰγδά τοι οὗ [πε σοι ηῖτν ροϊητοὰ 
ουΐ Τσογίδιη ΓΟΡΊΟΠ5 8ἃ5 ἴῇοβε ἤετε ἴῃς Α5- 
ΒΥΤΙΔη Ὀτγίησεβ ῃδα ϑβεϊεὰ δπὰ ἰεῆ ἀδβοθπά- 

. δηΐϑ (' Ηἰ5ῖ. Αττηθη. ἱ. 22). 

ἘΕ-αγεῤαδάοπ δἷὶ: “05.171 Ἐδατ-δάάδομ, οὗ 
Ἐβαγεσμδάάήοη, ἃ5 ἴ86 πᾶπὶε βῃοιυ αὰ ῬΓΟΡΕΙΥ͂ 
Ὀ6 ννυττίεη, 15 Ὀενομά 4 ἀοιδέ ἴΒ6 Αβϑῆυγ- 
ΔΚ -ἰΔάϊη οὗἉ ἴῃς ᾿πϑοσιρίοηβ, ννῆο ς8}}5 πη» 
561 [ἢ6 50ῃ, δη ἀρροᾶτγβ ἴο 6 [Π6 δῃσσαββοῦ 
οὗ διη-ἀΚη-ῖσθ. Ηδ Πᾶ5 ἰοηξ θέδθη γσοςορηϊβοα 
8ἃ5 ἴπ6 ᾿Αϑαγιάδηιι οὗ Ῥιίοϊοπγ  5 ᾶποη, (ἢ 6 
᾿Αϑβογάδηθβ οἵὗἠ Ῥοϊγῃίβδίογ, ἴῆε Αχογάϊ5 οἔ 
ΑὈνγάδηιι5, δῃά ἴῃς ϑδαγοῃποάοηιβ οὔ Τοριῖ 
((. 21) Αοοοτγάήϊηρ Ὁ Αδγάοθηιϊιιβ, ἢ6 σοπι» 
Τηθησοα 5 Γεὶρῃ ΟΥ̓ 4 5ἴγυρρὶς ἢ ἢὶ8 
Ὀγοῖποῦ Αὐἀγαπιπιοϊος, ἃ βἴγυργίος οὗ ψ ς ἢ 
τῆς ἀπηΔ]5 οὗ Εξαγ- ἤαάϊάοῃ σοηΐα!π βοὴ ἴσδαςδ. 
Ἐξαγ-πδάδοη οσσιρίοά τπ6 τἤσοηε ἴοσ ΟΠΙΥ͂ 
τηϊγίδθη γοᾶγϑ, ἤθη ἢδ ν᾽ᾶ5 βιισςεθάδα ὈΥ ἢ 15 
80η, Ξαγάδῃδραίιιβ ΟὐὁἨΥΘΆΑϑϑῆυ τ υδηΐ-ραὶ. Ηδ 
νναττοὰ ἢ ῬΠαηΙςίΔ, ϑγτία, Ασαθία, Εργρῖ, 
δηὰ Μεάϊα, ἀπά δι} ἔγχος μδίδοθβ, οὴς δῖ 
Νίηους ἢ, δηά (ἢ οἴμοῖβ δὶ (δίδὴ δηὰ Βδθυ]οι. 

ΑΠΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἡ νεῖβαὲ 23. 
“ἈΝ μὲ πιυϊτιάς οὗ ΤΥ οἰατοῖβ 1 ἂπὶ 

οοπῖ6 Ὁ}. 
ΤΠἼΟ ἴτε γοδάϊηρ 18 ῬγΓΟΌΔΟΪΥ "39 553 

ἐν] ἢ οπατίοῖβ ἀροὴ οδατίοἴβ, Δῃ Ἔχρτοββίοῃ 
ψυδιοἢ ἢΔ5 ΡΔγᾺ116}5 ἰη 1Π6 ν3}} 2}} οὗ Νδῆυπι 
ἰξ, τῇ, δηὰ [6 ὈΞΓΜῚ ΠΡ οὗ Ηοϑβοϑᾶ χ. 15. 

ΤὮΟ Κογὶ τοδάϊηρ, "39 33, “σἢ (6 πιυϊ- 
αἴυάς οὗἉ ΤΥ «δατίοβ," ἢ ςἢ 5 ἔοιιπὰ 4]50 1ἢ 
[5αἰδἢ ΧΧΧΥΙ,, 24, 18 ῬΓΟΌΔΌΪ τῆς εἰποηἀδίοη 
οὗ ἃ ςοργίδὲ ψῆο αἀϊά ποῖ υπάοτεοίδηὰ [δὰ 
βοηθεῖ υπυδυδὶ Ῥῆγαθε οἵ {πε οτγὶριηὼὶ 
ὙτΙοΥ. 



ν. 1-5] 11. ΚΙΝ658. ΧΧ. 15 
ΓΗΑΡΤῈΕ ΧΧ. ννᾺ}}, ι“ἂπὰ ργαγεὰ υπῖο {πεὸὶ ΓΟΚΡ, 

᾿ ; ι ΒΑ ]η 
: ἡαεδίαλ, λαυΐηρ γενεά ἃ τέσσαρε 7 ἀξαίᾷ, Ῥ 

ἐν ῥγαγεσ δαίὰ δὲς ΠΣ ἀεσιριλριεα, 8 Τὰδς 3.11 Ὀεβεεςοῇ τῃεο, Ὁ ΓΟΆΡ, τε- 
“κ᾽ κοείά ἐπ ἀργός ὀαεξτυαγα 70», α τῆρνε ὁ, ΤΑΘΠΊΌΟΓ πον ἣἢον [1 ἤπᾶνα νναϊκεά 

6.4} Στ ες 15 ΚΙ δείογε πες ἰπ τγατῃ δηὰ νυν τῇ ἃ ρεγίεος 
ποίεε ὁ. ἀΐς ἱγξατιγες, 14 Παίαά μπάεγ- ἨΠιρατῖ, Ἀπ ἤᾶνα ἀοης ἐῤαί τυἠϊελ ἐς 
«ἰαπαϊασ ἐδεγοο γογείείειά, ἐὰςε Βαῤνίομίαπ ροοά ἴῃ (ᾺΥ βρῆ. Απὰ ΗξεζΖεκίδῃ 
εαῤέλυϊέγ. 20 “αν"ασεεά τὠμκοεεάίελ Πεκέζίαλ, Μγαρῖ ἔφΟΓΟ. 4 Ἠεδ. 

εἰν (ΠΝ Ν ὄτβοβε ἀδγβ8 νγὰ8 Ηβζεκίδῃ 5ἰςκ 4. Απὰ [ἴξ σᾶπῖε ἴο ρ455, δίογε [βαϊδῇ ῥεῖα 
«αἱ. 38. τ. υαπῖο ἀεαῖῆ. Απά τῆς ργορμεῖ νγᾶβ ροπηε ουζ ἱπῖο (πε τη α]6 'σουτῖ, 1» εἶ, 

ΙΞαἰδὴ τῆς βοη οὗ Απιοζ Ἵδπιε ἴο ἢϊπὶ, 
ἸΗω, πὰ 54 ὑπο Πἰπι, ΤΠ 8. 58 {δὲ 
σηε ΙΔ οκΡ, ἴδες της Πουιδε ἴῃ οὐάδγ ; ἴογ 
εαχε ὸ : 
ἐσσιςεννέας [ΠΟΙ 5Π4]ς ἀϊδ, ἀπά ποῖ ᾿ἷνα. 
ἐνώμα 2 Ἴδη ἢα τυτπεὰ δὶς δες ἴο {δε 

ΟΗΛΡ. ΧΧ. 1. 11 1δο.. ἀαγ5.7 ΤῊ5 ποῖος οὗ 
{ἰπ|6 8 ὙΟΤΥ ἀπιδίσιιουβ. ΑΒ βἰδηάϑ, ἰἰ βΒῃοιυ)ά 
(ἀρργεπίγ) τείεγ ἴο ἴ8ς ρεγοά οὗ ἴῃε ἀθαῖῃ 
οεῚ δοηηδΔοΟΠοσὶ Ὁ δηὰ δοοοββιοη οὗ ἔἰβαγοθῃδαάάοῃ, 
ΟΥ ΒΟ. όδο. Βυῖ ἨεΖεκίδῃ βθοπὶ8 ἴο ἢᾶτα 
ἀϊοὰ Β.ο. 697; δηὰ ἢιἷ58. {|1π655, 16 τς πυπθοῦ 
15 ἰ8 οοτοςῖ [ἢ ὑϑῦβα ὅ, πηιϑῖ ΤΕ ΠῚ δοϊοηρ, 
ἴο Β.Ο. 713 ΟΥἩ 714, ἃ ἀλῖε δ ῖο ἢ [4115 ΘΑΥΙῪ ἴῃ 
[πὸ τοῖὶζῃ οὗ ϑαγροῦ. Ψ'νὲ σ᾿ δ  οοπ͵θοΐυγε 
18δῖ 16 ντίϊος οὗ Κὶπγβ ουπά ἴπ6 παγγδῖϊνς 
οἵ 1[μῖ58 ομιαρίοσ, νυ! ἢ ἢ458 ἃ ὑΠ|ῸΥ οὗἁὨ [18 οἴνῃ, 
ΔΙ ορεῖμοῦ βοραγδαῖς ἵτοῖῃ [ἢ 6 ΟἾΒΟΓ σϑοογαβ οὗ 
Ηεζοκίδη, ἀπά δάάδά ἰξ ἰῃ {πὸ βίδίθ ἴῃ νῃ ΟΣ 
Βο ἔοιιπά 1, νυπουζ ἱηξοηάϊην ἴο ἢχ 118 ἀδἴθ 
Ὀγ ἴῃ6 ορεπίηρ ννογάβ. [{8 ἴσια σμγοποϊορίςδὶ 
πίε ἰπ [π6 παύγδῖϊνε 8 ὈΥΙΟΓ ἴο 4}} [6 οἴ οῦ 
ἔαςῖ5 τοϊαϊοὰ οὗ Ηοζεκίαὶ οχοθρῖ ἢ]5 σε! ρίουϑ 
τεΐοιτῃβ. 

σἰοξ ὑπίο ἀεαίδ δϑῖςκ οὗ 4 πιδίδαυ, ἱ. 6. 
νΥδ ἢ ἴῃ τς πδίυγαϊ σουτϑα οὗ {πὶ πρ5 "νοι ]ά 
δᾶνς ὑγουεά [212]. 

ἐδὲ ῥγορδεῖ Σιαίαῷ δε τοπ ὁ «νιοζΣ.)] ΤὨΐ8 
ἢ1}} ἀδδογιριίίοη οὗ ἰβαίδῃ, ὉΥ [86 δάαποη οὗ 
Ηἰ5 ἔδι ποσβ πᾶπῖο δηά οὗ ἢ 5 οβῆςθ, γλᾶγκ 86 
οτγὶείηδὶ ἱπάορεπάρηςσε οὗἉ [818 ἡδσταῖϊνε. (οπ- 
ῥάσα οἷ. χίχ. 2. 

“εἰ ἐδίπε ῥοισε ἱπ ογάεγ.} 1,0ῷ{οτᾺ]}γ, “ Οἷνα 
οἶδῦρε ςοποοσηηρ ΤῊΥ δου (πλᾶγρ.) --- 
“ κῖνε βϑυςδ αἰγεςτοη8,"" 1. 6. ἐ} τΤαβρεςῖΐ ἴο 
1ῈΥ ἔἌΠΊΠΥ 48 ἴπου τηλγοδί {ΠῚ πη Ρο5ῖ." 

ἐδομ «ῥα! ἀϊε αμά πο ἰδυε ἴπ {Π|8 ἢ]15- 
ἸΟΤΣΥ, 45 ἰῃ ἴδδῖ οἵ [οπδῇ ()οα. 1]. 4-10), δηὰ 
ἴο βοῃς ὀχίοηὶς ἰπ (πδῖ οἵ Αμδὺ (1 Κ. χχί. 
21-20), ΜῈ 866 [4 [86 ῥχγορῃεῖς ἀδπυῃ- 
εἰδίίοηβ σοῦ οἴδθη ποῖ δϑϑβοϊιϊε ὑγεαϊςτὶοη8 
οὗἩἉ ν»λῖ νγᾶ8 σογίδη}Υ δῦοιιϊξ ἴο ἤάρρεη, δυϊ 
ὙΓΔΥΠΙΏΣΒ ΟΥ τηδηλοοϑ, ἀοβιρηεα ὈΓΙΓΏΔΤΙΪΥ (ο 
Ῥζουδ, ογ ἴο Ἰεδὰ ἴο τερεπίδηςοθ, ἴποβο δρδίῃϑβί 
Ὑβοτὴ ΠΟΥ τόσο υἱτογεά, ἀπά ΟὨΪΥ ΟὈϊδιηϊπρ, 
ΔΟΓοΟΠΊΡ 5ῃπιοης ᾿ζ [15 ὈΓΙΤΏΔΤΥ ἀσϑὶρτ 116 ὰ, 

2. Ηρ τμγπεά δ ὕπεθ 1ο δε «υαἰ( ὍὌΠε 
ψογάβ ταμίη ι.8 οὗ Αμδῦ, ψῆοὸ “τυγηεά 

(παῖ τῆε ννογά οὗ τῆς ΟΚΡ σδπια ἴο 
ἢϊπι, βαγίπρ, 

ς Τυγη δραίη, δηὰ τε] Ηδζεκίδῃ 
τῆς ςαρίζαίη Ἐσερ Ρεορίε, ΤΊ 54 ἢ 
{πε ΠοκΡ, τὰς (ὐοὰ οὗ αν τὴγ 

ΑΥΑΥ ἢ]5 ἴδος" ψ ἤθη Ναδοῖὴ σοξιυβοα ἴο 56]] 
15 νἱπεγαγὰ (1 Κ. χχὶ. 4). Βιι τῆς βρί τὶς ἰ8 
Δἰτορεῖθοσ ἀἰβογοηῖ. ΑΠδΌ τυγηρὰ ἰη 50]6ἢ- 
Ὧσ55, Ὀδοδιιδα ἢ ννὰβ ἴοο ΔΏΡΤΥ ἴο σοηγοῦϑε; 
Ἡε:εκίδῃ ἴῃ ἀδνοίίοη, Ὀδοδιιϑὸ ἣθ υυἱϑῃοα ἴο 
ΡΓΑΥ͂ υπαϊδίυγεά ((σεδοηϊι5, Κὶ 61}}. 

38. Κεριοριδεν ποαυ.] ἼὮΟ οἷά σονοηδηΐ ργος- 
Ταϊβοὰ [ετροΟΥΑ] ΡΓΟΒΡΟΥΠΥ, ἱπο ἀπο ἰεπρτὶ 
οἵ ἀδγϑ, ἴο {πὸ τἰσβίοουβ. ΗθζΖοκίδη, σοπς- 
δεῖοιι οὗ ἢ}5 [δ γι} Π655 δηὰ ἰἰο τ Υ, ἴδε 8 
1πδδῖ 6 85 ηοὶ ἀεδογνεὰ πὲ δοηΐθηςε ψ ἢ ]ςἢ 
οι8 δὶπὶ ΟΥ̓ἁ ἴῃ πιά α]ς [ἰἴθ, αἴ δὴ ἀρὸ {{π||6 
([ δὲ 411) θεγοῃὰ {πδὶ νυ ϑῖς ἢ ννᾶ5 δἴίδιπθα ὈΥ̓͂ 
818 ψοκοὰ ἰδῖμοσ. Ηδ νορηΐυγο5, [Ποχοίοσο, 
ἴο Θχροβίιϊδίε ; ἢῈ ργᾶγβ Οοά ἴο ς8]}} ἴο 
ΓΟΠΊΘ ὕγᾶποθ ἢ15 ἰδ ἀπά ςοηάιιςῖ, ἃ5 1 ἰξ 
οσου]ά ΟὨΪΥ δὲ ἱΒτουξὰ ἰοσγρείξι ηθ55 ἴηι σοά 
μλὰ ἀοϊογηχποα ον} δρδιηδῖ ῃπι. Αςςοογάϊης 
ἴο ἴῃς Πίρποϑί σἰδηάδγαά οὗ ππόογα! γ τ ἴο {818 
{ἰπὶς γονθδὶ θα, ἔπογὸ νγὰ5 ποῖ Πρ ὈΠΒΘΟΙΉΪ ἰῃ 
(86 5οἰ  υνϊηἀϊ!οδίίοη οὐὗἨ τ86 πιόπάγο, υΒὶς ἢ 
[Δ8 ΠΊΔΠΥ ΡΑΓΔ]]εἰβ ἴῃ τς Ῥβαὶπιβ οἵ Πᾶνα 
(5. νἱ!. 251το; ΧΟ. 19-26; ΧΧΥΪ. 1-8.; ὅς... 

1 ῥασε ἄοπε ἐῤαὶ «υδίεῦ ἐς ξοοά.] ϑες ἀῦονςδ, 
«ἢ. χυῇ]!. 3-6. 

Ἡεκεκίαθ «υεῤὲ “ογε.} 1 λίογα!γ, “8 ἃ 
ξτοδὶ ννδορίηρ " (ΔΓ. 

4. Τδὲ »ιάδάίε εομγ ] Οτ, “1ὰς τά ά]ς 
εἰ "ἢ (πλᾶγᾳ.), δοοοσγαάϊῃρ ἴο Δποῖμου σγεδά- 
ἴηρ. (δεε ποῖε δ ἴῃς επά οὗ {πῸὸ Ἴπαρίοσ.) 
“Ορυγί," ν Ὡς ἢ 15 βδαποϊοπεά ὈΥ ἴῃς δερίιδ- 
εἴης (ἐν τῇ αὐλῇ τῇ μέσῃ) δηὰ τς δηςίεηξ 
γΟΓΒΙΟΠ5 ΚΟΠΟΓΑΙΥ, 566 Π|8 ΡΓοΐογδ]θ. [ἴ[πάεσ- 
δίδπα, [π6 πηάα]ς οοιγὶ οἵἉ 16 τογὰ] ραᾳίδςθ. 

δ. ΤΡε εαρί αἱ ΟΥ᾽ »ν ῥεοῤί..)] ΤῊΪϊ5 Ρῇγαβθα 
(ποῖ ἀοο5 ποῖ σοῦ εἰβουνῆοσε 'πΠ ΝΙη 5) 
8 ΤοὺΊαγΚαῦϊο, ἀπά βρεᾶκβ ἔογῦ ἴῃς 8ι.- 
ἘΠΟΠΠΟΙ οὗ 186 Χ.}1} παγγδῖῖνε όσα ρίνθη, 
ὙΠΟ 15 ποῖ ἃ ΠΊΟΓΕ ΟΥδιηθηΐδὶ οχρδηβίοῃ οὗ 
ἴῆς Ὀτίοῖου παυταῖνο ἰῃ ϑδίδῖ (Χχχν!. 1-8). 
δυῖ 4 τορογτί οἵ ἴμε δεῖιιδὶ ννογὰβ οὗ [86 
Ργορμοῖβ πιέββᾶσε, ννογαβ νυ ῃ]ς. ἰβαϊδῃ χχχυ 

[24 



τό 

ἔλῖδεσ, 1 πᾶνε πμεαγά (ἢν ργδγδχγ., 
1 να βδθθῆ ΤΥ ἴθδγϑ: Βοϊά, 
Ψ}1 Πεὰ] {πε : οὐ τῆε τπϊγά ἀδγῪ 
του 5ῃηἀϊῖ ρῸ ἃρ υπῖο τῆς δοιιδε οὗ 

᾿ τε ΓΠΟΚΒΡ. 
6 Απά 1 ν}}} δάά υπῖο τῇὴγ ἀδγϑ8 

δῇἤεεη γελῖβ ; δπά 1 νν}} ἀεἰϊνες τῆες 
Δηὰ 18 ΠΥ οὐ οὗ τῆε παπὰ οἵ τῃε 
Κίηρ οἵ Αβϑυγγα; δηά 1 ψ}}} ἀείεπά 
1815 ΟΕ ἔῸΓ πιῖηα οννη β8ᾶκε, Δπὰ ἴογ 
ΤΥ 8εγνδηΐ [αν  ἀ᾽5 βᾶΚα. 

7 Απὰ ]Ἰϑβαἰδῇῃ 8414, Τί δκε ἃ ἰὰπὶρ οὗ 

Π. ΚΙΝ65. ΧΧ. [ ν. 6---. 

ἢἥρβ8. Απά τῆεγ τοοῖκ απά ἰαϊὰ ἐξ οπ 
της Βο]]. ἀπὰ ἢς τγοςσονεγεά. 

8 4 Απά ΗεζΖεκιλῃ 5α1ἀ4 ππῖο Ιβαἰδῆ, 
Ὗνμαῖ «ἠαἱ ἐς τὰς ἴσῃ τῆλε τῆε οκὺ 
ψ}0}}} Πε4] πιε, ἀπά τῆλῖ 1 5111} ρὸ ᾧρ 
ἱπῖο τῆς πουδε οὗ τῃε ΠΟΚΡ τῆς τἢϊγά 
ἀαγὶ" 

9 Απὰ ἰ᾿βαϊδῇῃ 5.14, Τ 8 βίρῃ 58ῆαϊς 
τπου ἤᾶνε οἵ τε ΙοκΌ, τῃαῖ (ἢ ΠΟΚῸ 
ν}}} ἀο τῆ6 τῆϊηρ τῆς 6 ἢατῇ βρυκβθῃ: 
5.4}} τπῈὲ βῆλαον ρὸ ἔογνναγά ἴθῃ ἀθ- 
σῖεα8, ΟΓ ΡῸ δδοκ ἴδει ἀδστγθαβ ἡ 

βεῖ5 ἕοσίἢ ἰῃ δὴ δοδγονϊαϊθα ἔοσα. Τὸ {{|ςῸ, 
““ (δρίδίη (περίά) οὐ Ο οὐ 5 ρθορὶε,᾿ σοπηπΊ ἢ] Ὁ 
υϑεὰ οὗ αν, 15 πονν δρρὶἰϊεὰ ἴο Ηεζεκίδῃ, 
Ὀεςσάυδε ἢς ννᾶ8 ᾿γαν 5 ἔσιις ζο  οννεῦ (1 Κ.. 
ΧΙ. 43). Ὑδὲ 5ᾶάπὶὸ δοκπον)οάρτηεηις οὗ 
ἩοΖεκίδἢ᾽ 5 δι Π] ἔο]] ον; οὗ αν ἀ ἃρ- 
ῬΕΔΓΒ ἰπ {πε Ἔἐχργοβϑίοη, “186 Οοά οὗ αν 
(Ὦγ δι ον." 

οπ ἐῤὲ ἐδιγά ἀαν ἰδοι ρα 3χὸ μρῤ. ἨδΖο- 
ΚίΔἢ 158 ςοτηξοτίοα, πϑί πλογεὶν νυν ἃ ρεπεγδὶ 
Ἀ5ΒΌΓΔΠΓα ΟὗἨ τεϑοουθσυ, Ὀυϊ ὙΠ ἃ ΡΓΟΠΊΪ56 
τηλυκίηρ δὲ οπος ἴῃς σομιρ οἴ π655 οὗ ἴπ6 σὰγα 
(ἴδου 5μα]ξ ρὸ υ}.), δπὰ 118 σδρί ἀΠΥ (“οπ 
16 τμἰγὰ ἀδγ,᾽ 2.4. 6 ἀδγ δῇεγ (δ πιούσονλ 

“πίο ἐδ δοιως οὗ ἐδὲ 1,.ογά [Ιἰ 15 ἀβϑυσηθά, 
ἤτοπὶ [86 Κποννῃ Ῥίεἴγ οἵ Ηοζοκίδῃ, ἐπὶ 8 
ἢγϑῖ δςῖ, γῇθη ἢὸ δλ58 τεοονοσοά, νν}}} ὃς ἴο 
τοῖσι {πᾶηκ86 ἴο ΑἸπ Οοά ἰπ [δα 
ΤοπιρΙο. 

6. Εύδεεν γεαγ.1 850 450 ἱπ 18. Χχχυῖ. 5. 
Τῆς ἀδῖε οὗ 16 1|π655 18 ἤχϑα ΟΥ̓ (}}5 ἴο 
ἨεζΖοκία 5 τ4{} ΟΥ 91} ΥεΑΓ, Β.Ο. 714 ΟΥ̓ 
713. ὅ66 (ἢς ἤἢγδί ποίξ οὔ ὑεῖβο 1ἱ. 

1 «υἱὐ! ἐἀείμνεῦ ἐδες ἀπά {δίς οἱΐγ ομἱ οὗ ἐδὲ 
ῥβαμά οΚ ἐῤδὲ ἀἰπᾳ 9.7 “““-)γία 7 ΦὝΠε Κίηρ οὗ 
Α5ϑΥτία ἰῃ ΒΟ, 714 Ὧπὰ 712 ννᾶ8 ϑᾶγβοῃ, 
ψγἢο Ὀοδη ἴο τεῖρπ ΒΟ. 7121---ἰἢς γοᾶγ οὗ 1Π6 
ςδρίυγο οὗ ϑαιηδλυγίδ-- -ηὰ νγὰ8 βϑιςςθοάεα ὉΥ 
ἢ8 50} ϑδοηπδομοσὶῦ, ΒΟ. 7ο5. [{ τ1δξη ἴδ6 
ΒΡ] ΓΑ] δπὰ Αϑϑυσίδῃ Ἂμγοποϊορθεθ, εὐϑέεδ 
ἄσγές ἐχαςίΐγν ἐπ δὲ γεαρ οΥἹ δε ἑαξίπρ ο, 
ϑωαγία, ἃτεὸ ἴο δ6 Βεῖε ἀερεπαθα οὐ, [6 
Κίηρ οἵ Αβϑυσίδ ἴγοπη νβοπὶ ἀδ]νεγαπος 15 
ΠΟΥ͂ Ρῥγοηηβεά πιιδῖ πᾶν Ὀθθὴ ϑδγροῃ. 
δϑαγροη, 80 νγαιτεὰ ψῖ Αββάοά (15. χχ. 
1), Εενρῖ, ἀπά που βοννοβίοση Ασδῦϊᾶ, ΤΏΔΥ͂ 
δᾶνε ἴκοη οὔἴδηςς δὲ βοιπεϊμίηρ ἰῃ τῃ6 
ςοπάιςϊ οὗἩἨ ΗδΖεκιδῃ, δηὰ ἤᾶνὸ {πγοδίοποα 
7]εγυβαῖεπὶ δδοιξ (818 {ἰπ|6.0. διςῖ 4 τῆγοαξ 
ΒΕ 6158 ἴο δὲ ἱπιρ ϊοὰ ἴῃ 18. χχ. 6. Βιιΐ νὰ ἢᾶνὸ 
ΠΟ ουϊάσηςς οὗὨ ΔηΥ δοῖυ δ] ΠοβΕ 1165 Ὀεΐννεοη 
]υά κα Δηα Αϑϑγσὶδ ἴῃ ϑαγροηβ γοίρτι. 

7. 4 Τμρρρ οΥ 3.7 1ἴ 8 υδ08] ἴῃ ἴδ6 
Ἐλβὶ, ἐνεὴ δὲ ἴβε ργεβεηῖ ἐγ, ἴο ὉπΊρ οὐ ἃ 
τύπος οὗ ἢξ5 58 89 ἃ ΓΟΠΊΘΟῪ ἴοσυ ογάϊπατυ ΡΟ1]5. 
αἵ ϑυςἢ ἃ τε αν που]ὰ ποῖ παίωγα γ ςυγὰ 

ἃ ἀδηρΟΓΟΙΒ ᾿ΠΊΟΙΣ ΟΥΎ σατθυ πο]... Ὑἢι5 ἴῃ 6 
ΠΛΟΔη8 ιἰ566ἀ ἰπ [18 πηγάςὶε ΤλΔΥ Ὀ6 ςοπηραγοὰ 
ψ ἢ ἴΠο56 δἀορίεα Ὁγ 1584 νν ἢ6Ὲ 6 Γαϊβεὰ 
16 δΒυ παι τε 5 σὰ (2 ΚΝ. ἰν. 34), οσ ΟΥ̓ 
ΟἿΓ [μοτγὰ ννβόη Ηδθ βδιϊϑηοα [ῃ6 Πυηροσ οὗ [Π6 
ταν τυ 465, πλοδη5 μανην ἃ ἰοπάθποΥ τοννατά8 
[ὴ6 ταϑυ τ ντουρδὶ ΟΥ τὨοπη, Ὀιΐ ἰπδι β᾽οϊεηΐ 
οὗἉ 1πογηβεῖνεβ ἴο ργοάιςε τμδῖ σου]. 

ἐδεὲ δοϊ  ἨδΖεκΙδἢ 5 πιαϊδαγ νι 85 δου! ἀἘΠΕῪ 
ἃ οἰπσίο ἸΠΠατασηδίοσυ οἱ}, εἰς οῦ, ὍΣ ΚΟΠΊΟΌΥ, 
ηοῖ 8η ΟΥΓΙΡΕν 6 ἀἸϑοσγάσυ. 

8. “4πώ4 Ἡεκεξίαῦ «αἰΔ4 Νοῖ δἴδγ ἢΪ8 τὸ 
ΠΟΥΟΥΥ, Ὀυ Ῥγοῦδῦὶν ΔΗ͂ῸΓ ἴῃ Δρρὶϊοδίίοη οὗ 
[δε Ροι]ῆςο. ὙΠῈ το Υ, ἀπχίοιιβ ἴο ΟΧΡΓΟ55 
186 ταρ! ἃ ννογκίπρ οὗ [πε σεπιεάυ, 825 [Ὁ] ον οά 
ὮΡ 15 βἰδϊοιπθηΐ οὗὨ 115. δρρ!!οδίοη ὈΥ̓͂ Δ ἰπ|- 
πλθαϊδῖθ τῃθηῖ οι οὗἉ ἴπῸ εἐἤεοῖ---“ ἀηα ἢς τὸ- 
οονὐεγοα,; Βιιῖ [Π6 ΣΕΟΟΥΟΣΥ νίᾶ5 ποῖ [}}} τῆς 
{πἰγὰ ἀδΥ ; πὰ πιεδηννῃ!]ε ἨΖοκίαῃ, ννῆο δὲ 
ἤγϑι τῇδυ Πᾶν [ἘἸς Ὠἰπιβοὶε πὸ Ὀεῖῖοσ, δϑκοά ἔοσ 
ἃ ““5ῖρη" ἴῃδἱ ἢδ νοι] ἰηάεεοα δὲ τεβϑϊογεά ἴο 
ΠρΔΠ. Ης πιδᾶὺ βάν ὑὈξεη δα το τηδκο [815 
Τοαυοϑῖ ΟΥ̓ ἴΠ6 τοπιοπιδγάπος δαὶ ἢ15 ΚΓ ΠΟΥ 
ΑΠδΖ, ΒΕ η ῥγοπηϊδεὰ οἰ νοτάπος ἴγοπι ἃ 
δεῖ ἀδηροσ, δὰ Ὀδεη οβεγοὰ ἃ βίη ([3. 
ὙΠῸΧΙΝ 

«υδαΐὶ «ῥαϊ δὲ ἐδὲ σἰφη ] Ἐδίδεσγ, ἐν Βαῖ 
δίψῃ 8 ἴπεγε }" Αϑκίπρ ἔοσ ἃ ἰδῇ 15 8 ρίουβ 
οὗ ἃ νἱοκεά δεῖ δοζοογάϊπρ ἴο ἴῃς ϑρίγὶὶ ἰῃ 
νυ Ὡς 1ἴ [5 ἄοηθ, Νὸο ὑἱδπὶς 18 δἰϊδομθὰ ἴο 
[Π6 τεαιεσβῖβ οὗ Οἱάθοη ([υἀκ. νἱ. 17, 37, 39), 
οὐ ἴο [815 οὗ Ηεζοκίδῃ, Ὀθοδιιβο ΠΟΥ ννοσα χόδὶ 
ν 1565 οὗ ({ἢ6 Ποαγί ὀχργοβδεά Βιιτηγ. ὙΤΒΘ 
ἐς 6Υ]} ρεηεγδίοη ᾿ τηδι “ δουκῇῃϊ ἔογ ἃ 5ίρη" ἰῇ 
ΟἿΓ 1 οὐ 8. ἀλγ8 ἀϊὰ ποῖ γϑα]ν νναπὶ οὐ, δυῖ 
τηδάς ἴῃς ἀδπηδης ἙΔρ(ΟΙΒΙΥ, πο ποτ ἐχροοίϊίης 
ΠΟΥ νν]5ϊηρ [πδῖ 11 5ῃοι]ὰ Ὀ6 ρταπίθάα. 

9. δῤαλί ἐρε “ῥαάοαυ χο ᾿ογαυναγ ἢ ἮρθΖο- 
Κιδῃ 18 ρίνθη ἢΐ5 σβοϊος Ὀδίννθθη ἔν Ὸ 5118, ἃ9 
ΑΠδ2 5 δῖ ΠΟΥ ννᾶ8 ψίνεη ἢἷ5 σῃοϊςθ δοΐνγθεη 
ἵννο Κιπάβ οἵ 5,;)η5--" Αβκ 1 εἰἴοσ ἴπ ἴῃ 6 
ΒΕΙΡΗῖ, οὐ ἴῃ τἢ6 ἀθρίῃ θεῖον " (15. νυἱῖ. στὰ). 
Αρρδγθηζίν, ἃ νγ85 {1 τῆαῖ ἢ6 ννὰβ ουτοὰ 
ἴο δῖ ἰθαϑδῖ 85 πιο ἔνι γΓ 85 δ ἰ5. 1 το] ρίοιιβ 
{λῖΠοΥ.Ψ 

“ν ἐρργεο. 1 1ΟΓΑΙΥ, “ ἴθη βἴορβ." [{ ἰδ 



ω 48. 

Ἑοεΐως. 
83. 
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1. Απά Ηδεζεϊκιδῃ δηβινεγεά, [ἰ 18 
ἃ Ἰίρῆς της ἔογ τῃ6 βηδάονν ἴο ρῸ 
ἄονγῃ ἴδε ἀερταθαβ: πᾶγ, δυῖ ἰδεῖ τῆς 
5ῃδάονν τεῖυγη Ὀαςϊκνγαγὰ ἴδῃ ἀθρτεαβ. 

11 Απά [Ιϑ8αἰδθ τε ργορμεῖ ογιεά 
48. χηῖο ἴῃς ΠΟΚῸ : ἂηά “6 Ὀγουρῆς τῆς 

ποῖ, ΡογδΠαρ5, δἰ οροῖθοῦ οογίδίη νεῖ συ 86 
50-οδι θὰ “ ἀϊαὶ οἵ ΑΠΔ2 "᾽ (νεγβε 11) νν85 γϑδ 
ἃ ἴα] νι ἃ βυοόπιοη ἰη ἴδε οεηῖσο, δηὰ 
“ ἄσρτθοβ " τρδγκοϑά σοιπά ἰξ, οὐ ἃ οοπβίγυςτίοη 
ἔοτ πιαγκίηρ τἰπ|6 ΌΥ πλοδῃ5 οὗ “βἴερβ.᾽" ϑδυη- 
ἀϊα1]5 ργορεῦ μαδά Ὀδθὴ ἱπνεπῖθα ΟΥ̓ {6 Βαὺγ- 
Ἰοπίδπϑ Ὀείογο ἴῃς τἰπιὸ οὗἩ Ηθγοάοίια8 (ἰΪ. 109); 
διυῖ 45 (6 δου] ἰπβίσυσηθηξς ον βροκθη οἵ 
ἰ5 οδ]οα, Ὀοῖὰ πογα δηά ἴῃ [βϑδίδῃ (χχχυι. 8), 
“ΑΠλ7᾽5 σἴερβ," δπά 45 (ἢς βῃδάονν 15 5δἱ ἃ ἴο 
“5Ὸ ἄοτυη " ἴἴ, ΡοΓὮΔΡ5 [ἴ 15 δεσῖ ἴο υπάἀογϑιίδηά, 
νὰ ΟΥγτ] ἀπά [ογοόπλε, 8η ἰποιγυπηεπΐ σοη- 
δ:511η: οὗ ἃ 5εῖ οὗ 5ἴθρβ, Οὐ βἰδιὶγβ, ἢ δὴ 
οὐδε οῖς αἱ {π6ὸ ἴορ, ἴπΠ6 ϑῃῇδάον οὐ νος 
ἄδβος ;ἀδὰ οΥ δδοςοηθοὰ τῃς οἴερβ δοοογαϊηρ ἃ5 
186 8: τοβϑῈ ἈΚ ΟΓ ἰη ἴΠ6 ἤέλνθπθ οὕ ἀ6- 
εἰἰποὰ. [Ιἴ ἰ5 ποῖ ἱπηργοδδῦϊο ἐμαὶ δυο δη 
Ἰησῖσυτηοηῖ, [μου ἢ ποῖ ἜΧΡΓΘΒΘΙΥ πηρητοησά, 
ΤῊΔΥ δᾶνς θέεη ἱηνθηϊοα Ὀείοτε (815 {πιὸ ὈΥ͂ 
τῆς Βδγίοηίδηθ, ἀηὰ ΠΊΔΥ πᾶνο ὕθεη ἱπῖσγο- 
ἀυςεὰ ἱπῖο [μάϊξὰ ἰῃγουρῃ ἴῃς ΠΕ ΠάΙΪγ -τεὶδ- 
τίοΏ 5 ἐϑιδυ ϑηθά δοῖννθθη ΑΠ42 δηά 11 ἰδ" 
ῬΙΪΙΈϑεγ (2 ΚΝ. χνὶ. 7-1ο0). 116 φιδβδίίοι 88 
ἴο 16 πιοάδ νοῦ τ(ἢ6 τοῖσγῃ οὗ (ἢ6 
βδῃδάον ννᾶ5 Ῥσοάιις δ ἰ5 οπὸ οὐ ψΠςἢ 
ΤΏΔΩΥ͂ ΟΡἰπίοηα αν Ὀέοη Ποὶὰ. 116 οἷάεγ 
ςοπιστηοηϊδίοῦβ, δἰπηοδῖ νἱποιΐ δχοορίοη, 
δε] ονοά ᾿π δη δοΐυδ] τονογϑίηρς οὗ (6 φαγί 5 
τηοϊϊΐοη ἃγοιπὰ 115. ἀχὶβ: τηοάθστηϑ. γΈηοΓΑ]]} 
ΘΌΏΡΡΟΘΘ βοπῖὸ 685 υἱοίοηϊ ἱηϊογίοσεπος ννἱῖ 
τῆ. οτάοσγ οὗ παίυγο, ἃ5 οἿΠΕΓ εχίγδους- 
ἀϊπαγυ τοξγδοῖίοη (ΙΝ ΕΔ, ΟΥ̓ δὴ αἰϊογαϊίοη οὗ 
τῆς Βεῖγσῃι οὗ τὴς οὔ 5 Κ ΟΥ ὑποπίοῃ, ςδυϑοά 
ΟΥ̓ δὴ θᾶαγίῃφιιακὸ (1.116 η1Π4]}}. Β ὀςεηγ, 1ἴ 
[15 Ὀδεη γερά ἢ ἃ μοοά ἀοΔ] οὗ ἔογος τπδῖ 
τῆς ἴγυ δ σᾶ:156 οὗ ἴπ6 ρὲ)! ΠοπΊθποῇ ννᾶ5 ἃ ϑοἰδσ 
ΕΟ] ρ56, ̓ η νυ ϊοἢ ἴπὸ πιοοὴ οὐδοιυτγεά [ἢὸ Θηγς 
ὈΡΡΕΥΓ πὶ οὗ ἴῃς δῆ; δηά ' [45 Ὀθθῃ 
ΕἸδΑΥΥ σἤοννη (Πα Γ᾽ συ ς ἢ δὴ οσουγγεηςα ἴοοῖϊς 
δος ἃ ᾿{π|ὸ Ὀεΐογο τι ὐδύ, ἴδ ννοι ἃ ἢδνς 
ἃ τῆς οὔἴθςϊ ἀσϑογιθεα 5 μανίησ ἴα κοὴ ρίδοθ 

---ῶιο ἀυσίησ (6 οὐδοιυταίίοη οὗ ἴῃς 5ι:}}5 
ὌΡΡΕΓ ᾿πὶὸ ϑῃδάήονβ νουϊὰ Ὀὲ δ. ηΒ Ὁ] Ὁ 
ἰεπστποποά, δηὰ παῖ οὗ ἴῃ6 οὔε] 5 Κ ννοιυ]ά 
ἀεβοεηᾷ [Π6 5ἴδιγϑ ; 2ἃ5 ἴῃς οὈϑουσδίίοη ραϑϑοά 
ΟΠ τῆς τονοῦβθο ψοι]ά ἴακο ρίδος, βϑῃδάον" 8 
νου Ξῃοτγίεη, δπά [Πδὶ οὗ {πῸ οὐδε] 5 ννοιυ]ὰ 
Οηςε ποτ σγαῖῖγο ἘΡ [ἢ 5ἴερβ (Βοϑκαπηιιεῖ ἰῃ 
"δε ὁ Ιουγπδὶ οὗ ἴπ6 Αϑίδιὶς ϑοςίεῖγ, νοὶ]. χν. 
ῬΡ. 286-292). [ἢ τῃ15 θὲ 186 ἴγιις δοςοιπηῖ, 
[06 »ιγασίς ννο ἃ σοπδίϑὲ ἴῃ [5414}}}5 81::} 0 1- 
πδῖι: ΓΑ] ἔογοκπον )οάσε οὗ ἂἃπ δνοηῖ ἢ] ςἢ τῆς 
δϑῖτοποιαν οὔ 186 ἃ τὸ ννὰ5 ιἴὺ ἱποαραῦὶς οὗ 
Ργοβιςπσ, ἀπά ἴῃ {ἢ ργον οητα! σγιμάδπος 
οἵ Πιωροκδὴβ ν, Ὃ {μὲ ἢὼ Ἑἤοβθθ {86 

βϑηλάον ἴεπ ἄἀεργοεβ δαςκνναγά, Ὁ 
νὨῖςἢ ἰς μδὰ ροης ἄοννῃ ἱπ τε ᾿αἸΑ] 1 εν. 
οὗ ΑΒδζ. [ 

12 Ἴ 4Αι τῆδὲ τἰπιε Βεγοάδςῃ- 4 ἱξαΐ. 39 
ΒαἸδάδη, τῃε βϑοπ οὗ Βαϊδάδη, Κίπρ οὔ " 
Βαθγίοη, 8επὶ ἰεΐζετβ ἀπά 4 ργεϑεηῖ 

“ β' βρη " νυν Βοἢ ἴῃ [ῃ6 δῖ γαὶ σοῦγβε οὗ 1πἰηρ5 
γν25 ἀδοιυΐ ἴο Ὀ6 πιδηϊξεβίεα, - 

10.ὄ ὶ δ α ᾿σδὲ ἐῤδίπρ [Ιἴ βευπμεὰ ἴο 
ἩδΖοκίΔῃ σου ραγδίνοΙ Υ ΑΞ [δι ἴμς δῃδήονν, 
ννὨἰςἢ Πδαὰ ΑἸγοδαΥ Ὀδριη ἴο Ἰεπρίῃςη, 5ῃου]ά 
ΤΠΕΓΟΙΥ πηακο ἃ ϑυδάξῃ ἰυτὴρ ἐπὶ ἐῤὲ 2» 
ἀϊγεσίοπ; Ὀαῖ κἴγδηρε ἰπάεοά, ν᾽ ΠΟ]]Υ οοὴ 
ἴο 411} εχρεγίθηςθ, ἴδδὲὶ 1 βῃουϊὰ σὔδηρο 115 
αἰγεοζίοη, δανδηςσηρ ὕρΡ [86 5ἴθμβ δρδίη ὑγῆθη 
ἴ δὰ οηος δόψαπ ἴο ἐδβοεπα {ποπὶ. 

11. Μαὶαῦ εν ὠμνίο ἐῤρεὲ 1.ογΔ.}] ἸῈ 86 
πδίυγαὶ ΡΊΕΙΤΕ οὗ δὴ δοϊϊρθε οδυδθάὰ τὴθ 
ἀϑοεηῖ οἵ ἴῃς βῃδάονν, 5412} 5 Ῥγαγεγ, ἰξ ΠΊΔΥ͂ 
Ὀε 58 ὰ, ννᾶβ ποῖ ποεάδά Ῥευῆδρϑ ιἴ νγ85 ποῖ: 
δυῖ πὸ ἀϊά ποῖ Κηον [πᾶ [ἃ νγὰβ βοῖ. ΝοΠοΣ 
ἀϊά (τῃς διδίοτίδη, ψῆο, δονθυοσ, δνοὶάς 
βιδτίπρ ἴδαῖ ἴΠ6 ὈΓΑΥΟΥ νν48 ἴε σδιιδε οὗ ἴὰς 
ενοηῖ ΒΟ ἢ Το οννεά, 

ἐδε ἀϊαὶ 9 “4α-:.} 1 ,Ὀϊιεγα γ, τ[μ6 “ ἀσρτεεβ 
(πιᾶγρ.), ΟΥ “φἴονΡϑ οὗ ΑΒδι." 

12. Βερνγοάαορ-δαίααη.}ὺ ΤὨΪΒ ἰ5 δὴ ἰη- 
σογγοοῖ ἴοτπὶ οὗ {πὸ Πδιηθ, ἃγίβίης δἰ ΟΣ 
ἔγοπηλ {Π6 πρϊϑίακε οὗ ἃ Θοργίδῖ, οὔ ἔγοπι 
Ῥβοπεῖῖς Ἴογτυρίίοη. ὙὍὙμὲ εοτγοςῖ ἴο 
Μεγοάδοβεδιδάδῃ, 15 βίνοη ἴῃ [ϑδίδῃ (χχχίῖχ. 
1) [|5 ἃ πᾶπιὲ ςοπηροβοά οἵ ἴἤγος οἰθπιθηΐβ, 
Μετγοάδοϊ, [86 νυ] κῆον Βανγυ]οηΐδη ροά 
([εἐ-. 1. 2), δα] (Ξξξραῦδ) “ἃ 80η :" δηά ,ἀδϊπ, οσ 
ΙΔἀϊπα, “ ᾿ΔᾺ5 ρίνεη," [δε ρῥγείοσι οὗ ησάση 
(Ηεῦ. παϊίδαπ) “ἴο ρῖνο." ὙΠὶ5 Κίῃς οἵ 
Βαῦγἴοπ 15 τηθητοηδα ἔγοα ΠΥ ἴῃ ἴπ6 Α5ϑγ- 
ΤΊΔΙ ἰηϑοτὶ ρ[ἱοη5, ἀπά ἢθ ννᾶβ ποῖ τππκηοόνῃ ἴα 
τς Οτεοκβ. ΗἜε ἢπάς ἃ Ῥίδος ἰπ {ῃε ἔδπιοιι5 
(δλποη οὗ Ριοίογυ, νυ ῃῖς ἢ ρβνοθ ἢἰ5. πᾶπὶς ἰπ 
ἴῃς ἀουγονιδίοα δηά Ἴοτγτγιρίθα ἔοττη οὗ Μδτγ- 
ἀοςειιρδάιϊ5;: δηάὰ πε 15 πιςπιοποὰ ΌΥ ΡοΪγ- 
Βιδῖοῦ (Εἰ υδοὺ. “ΟΠ γοπ. 1. 5) 45 Μαγιάδοδι5- 
Βαϊάδποβ. Ης δδὰ ἴνο τεῖγῃβ 'ἱπ Βαδγυ]οηῃ. 
ΕἸγβῖ οὗ 4}}, δ βεϊχοά 16 [ΠΓΟπΘ 1π 1Π6 54Π|6 
γε ᾶγ ἴῃ ΒΓ ἢ ϑάγροπ Ὀεςατηε Κίηῃρ οὗἩ Αϑϑουτίδ, 
ΒΟ. 721, δηῃὰ μεϊὰ ἴ [ὉΓ 12 γδᾶγβ, ἔγοπὶ 
ΒΟ. 721 ἴο ΒΟ. 709, εη δΑγροη ἀοίεδίοὰ 
ἢϊτὰ, ἂπαὰ ἴοοϊκ ἢϊπὶ ὈΥΘΟΠΟΓ. δεςοπαϊΥ, οἢ 
1ῃ6 ἀεαίῃ οὗ ξαγροὴ δηὰ τῇς δοςεβδίοη οὗ 
ϑοηδοβοῦῦ, νη ἴσου Ὁ]55 ὁποὺ Πιοῦὸ ἌΓΟβο 
ἰη Βαδγίοηία, δα ταϊυγηθὰ {π᾿ Ποῦ, δπὰ μδά 
ΔποίδεΓ τγεῖη, ν ΒΊΟἢ ἰδβίεα 51χ πιοηίἢ5, ἀϊσίην 
4 Ρατγί οὗ ἴῃς γϑᾶγ ΒΟ. 702. Οἱ δυεῖν δοςοιπῖ 
1ἴ Ι5 πιοβῖ ργοῦδθὶθ {πδι ἢἰ8 ἐπι θαϑϑυ ἰο Η6Ζα 
Κιδῃ [6}} Ἰηῖο ἢ!]58 ἢγϑί γε ζῃ. 

ἐδ “οὐ 977 Βαίαάαη..} ΟΟοἴλραγε 5. Χχχίχ. . 
Βαϊδάδη 85 ποῖ ἴῃ ἴοττῃ οὗ ἃ ἴσιιο Βα υ]οπίδη 
Πδθ. 186 νογὺ ἰάάϊπ ἰδ κα ἃ ποιμιηδίϊνο, 
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4 Ο τ, 
4 2 Θ»γ. 
ἰ τ, 
7εξ δὲς, 
τΗ:ῦ. 
οεξεείς. 

1. ΚΙΝΟα". ΧΧ. 

υπῖο ἩεζΖοκίδῃ : ἰογ δε παά δεδγὰ 
τηλι ΗεζΖεκίδῃ δά Ὀεεη 8ϊοΐ. 

12 Απὰ Ηεζεκίδῃ Πεαγκεηβά υηῖο 
ἔπεπι. δηά ϑβῃενγεὰ τἢεπὶ 4}} της ἤοιϑε 
οἵ ἢ]5 'ργεσίουβ τῖηρ8, ἴῃς 5ιἰνεσ, ἀπά 
τῆς ροϊά, «ηὰ τῆς βρίςβϑβ, ἀπά τῆ6 ρύε- 
οἴου οἱητϊηγχεηῖ, ἀπά αἰ τῆς ἤουβε οὗ 
Ὠ15. ΓΑγπιοιτ, δηὰ 411] τπᾶῖ νγὰβ ἑουπά 
ἴῃ 18. τΓελϑιιγαϑ : ἴΠ6Γα νγᾶ5 Ποῖῃ!ηρ 

ὈΠ|655 ἱπάοοα “ ΒΑ] ἰ5 ἴοσ “ Βεὶ], νης ἢ 5 
ποῖ ὑπ] κοῖὶγ. ΜΒεί-ἰἀάπ ψουἹὰ θ6 υϊΐα ἃ 
Ῥοβϑι]ς παᾶπλς, θεϊηρ οἡ ἴδ τιοάεὶ οὗ Κποννῃ 
ΠΔΠΊ65, {ἰκὲ Βεῤοῤῥπὶ (ΒΕοΙΌι.5) απὰ Νιαὀμ-πασαν 
(Ναῦδοηδβϑασ). 8, ἔπ 6Π, ΤΔῪ Ὀ6 1ἴῃ6 ἴτιις 
δοςοιηῖΐ οὗ ἴπ6 πάπα Βαϊδάδῃ;; οὐ ἴπὸ 1η1{|4] 
οἰοπηθηΐϊ ΠΊΔΥ πάνθ Ὀδοὴ ΝΠ ΟΪΥ ἀτορῖ, 85 ἴῃς 
1η1114] ο]επιεηῖ οὗ Μεγοάδοἢ-Βαϊδάδῃ 15 ΌΥ͂ [ο- 

᾿ΒΕΡΠυ5, ὙΠῸ ς4|}5 τὰ Βαϊδάδϑ (΄ Απί. [υἀ᾿ 
Χ. 2, ὃ 2). 

ΎὝΠΟΙΟ ἰ5 ἃ αἰἰβοσορποῦ δεΐννεθη [ἢ 5σἴδῖε- 
ταρηΐ οὗἩἨ ἴΠ6 ργοϑοηΐϊ ρᾶϑϑαρο, {(πδῖ Μεγοάδοἢ- 
Βαϊδίδη ννᾶ8 ἴμ6 βοὴ οἵ Βαϊδάδη, διὰ [ἢς οἷ - 
Τοροδίοά ἀδοϊαγδιίοη οὗἩ [Πδ ᾿πϑο ΓΙ ΡΌοπΒ ἰμαϊ ἢ 
νγ5 ἴῃ 5οὴ οὗ Ὑδκίη οσὐ Ὑασίη. ΤὨΐβ, μονν- 
ΘΥΟΓ, 85 ἃ αἰἰβοσορδηου ννῃϊοἢ δάπι:ἴ5 οὗἨ ΦΑΞΥ 
ὀχρίδηδίίοη. Τὴδ Αϑϑυσίδηϑ ἀγὸ ποῖ δοσυισαῖθ 
ἴῃ τπεὶγ δοοουηίβ οὗ ἴ86 ραγοπίαρε οὗ ἔοσγείση 
Κιπρ5. Νν πὸ τπθπὶ [6ἢϊ 15 “16 5οη οὗ Οὐ." 
Ὑδκίη ννᾶβ ἃ ργίπος οἵ βοπὶς γεριῖΐο, ἴο ννῆοϑε 
ἀοπιίηίοη5 Μογοάδοἢ-δαϊδάδη Πδὰ βυςςοεάοά. 
ΤῈ Αϑϑυγίδη8 ννου ὰ .8}} πὶ ὙΑΚΙΠ 5 50ῃ, 
τηουρῇ ἢ ταϊρἢϊ ἤᾶνα θδθεη 15 βοῃ-Ἰηεἶανν, ΟΥ̓ 
ἢϊ5 ξγδπάβϑοη. Αγρδίη, ἴδε ΗἩεῦγονβ ἅτὸ θη] Δ} }γ 
ἱπεχαςῖ. [εδ, ςδ|16ἀ “1ῃ6 5οὴ οἵ Νίπιραὶ," 
15 ΓΕΔΠῪ ἢ15 σταπάβδοη. Βαϊδάδῃ ΤΔΥ ῬΟβϑιΟΪΥ 
δᾶνε ὕδθεη Ὑ δκιη᾿5 ἐδίδου. 

ῥὲ ῥαά ῥεαγά. ΤὨῊΪΒ δῆοννς [πδλΐὶ 186 6π|- 
Ὀδϑ5γΥ οἵ Μεσγοάδοβ- Βαϊδάδη ἐο]οννθὰ οἰ βοὶῦ 
οὐ {Π6 {Π|π655 οἵ ΗοζΖοκία. [ (Πα νγᾶ5 ἴῃ Β.0. 
714, 16 ἘΠ 55 Υ ἡνοι] ΡγΟΡΔΌΪΥ ὃς ἴῃ Β.6.71 3. 

ΤῊΘ οὐ ΆΞΞΥ ννᾶ8 ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ οπα οὗἩ σοη- 
εταϊυϊαϊίοη. Τ 6 διιῖποΥ οὗἨ ( Ὦγοη!ς165 ᾿Πΐοστη5 
8 [παῖ 115 βρεςίδὶ, οὐ δ δΔῃγ σδῖς 115 ἍἽμιοῖ 
Ῥτοίδβϑοα, οὐ͵εςϊ νγὰβ ἴο ἰπ|ι στο ἢ γοϑρεςῖ 
ἴο (ῃς σοίηρ Ὀδοκ οὗ ἴδδ βϑῃδάονν, δὴ δϑίσοπο- 
Ταὶσὰ] τῆᾶγνεὶ ἰπ Ψ ὩΙΟ ἴῃς ΟΠδαϊάτεδης οὗ 
ΒδΌγϊοη νου ]α ὃε ᾿ἰΚεὶγ ἴο ἔδεὶ ἃ Καθ ᾿ἰπίοσεβέ 
(α (ἢν. χχχίϊ 31).» 1ἴ πιδὺ ὃ βυβρεςῖοά, ἢονν- 
Ἔνοῦ, [μδῖ ΘΒ πα ἴπ686 ἵννο ΟΡΕΠΪΥ Ῥγοίεβϑοα 
τιοίϊνο5 ποῦ Ἰυγκοὰ ἃ (ῃϊγά, ννῆϊοἢ ννᾶ8 
σἌτ ΠΥ σοπορδὶοά, Μογοάδομ-θαϊδάδῃ ννὰ8 
ῬΓΟΌΔΌΪ ἀεβίσουβ οὐ 58.ὙθηρΊΒοηηρ ἈΙΠΊ56] 
δραϊηβί Αϑϑυσίδ ΟΥ̓ δὴ δὶ ίδηςς υἱἢ [υἀπᾶ 
δηὰ ψἢ Ενγρί. Αἴδιά οὗ φγονοκίην 186 
νοηξοδηος οὗ δϑάγροη 1 ἢ δπίογοα ὀρθηἶΥ ἱπίο 
ποροί(δίίοηβ, ἢς οἰοακεά ἰδ σϑὰὶ οὐ͵θςῖ ὑπάθν 
ΒΟΝ ργεΐθηςθϑ 85 οὔἴεγοα {ποπιϑεῖνθθ. ὍΤἢ6 
ῬΟΪΠΕΙΟΔΙ Ρυγροϑα οὗἉ [86 δι ΑΞ Υ 5. ἱπιρ] 16ἀ ἴῃ 
[ες ποχῖ υεῦϑβθ. 

[ ν. 123-14. 

ἴῃ 8 ἤοιι56, ΠΟΓ ἰπ 4}1} ἢ]5. ἀοπκίπίοῃ, 
τπατ ΗεΖεκίλῃ βἤεννεά τῃόηὶ ποῖ. 

14 “ ἼΠΠοη σάπια Ιβδίδῃ (ἢς ργορῆεῖ 
ππῖο Κίηρ Η Ζεκίαβ, δηά 514 τπῖο 
πηι, ναὶ βαἰίά τἴεϑβα τηθη δ δπά 
ἔτοπι Ψψῆδησθ οδπΊ8 ΤΕΥ ἀπο {περὶ 
Απά ΗεζΖεκίδῃ βα14, ΤΕΥ ἀγα ςοπὶς 
πο ἃ [ΔΓ σομηῖγυ, φύεη ἔγουλ ΒΑῦγ- 
οῃ. 

18. Ηεπκεολίαρ ῥεαγδεποά ὠπίο ἵδερι απδ 
σῥετυεά 1ῤοη.) ΤῊΣ [οννιδἢ Κίηρ ἰσπΐα ἕδνοιισ- 
ΔΌΪΘ ΘΔ ἴο [6 ΡΓΟΡΟΒΔ 8 οἵ ἴῃς δι δαϑϑδάουϑ, 
δηά ἐχῃιδιιοα ἴο ποτὰ {Π6 σοϑοιγοθ8 ἢ] ἢ 6 
ῬοΞϑβεββοά, ἰη ογάθγ ἴο ἱπάιςς ἴῃοτα ἴο τεροσὶ 
ΨΕ]] οὗ Ὠπὶ ἴο 1Ποῖγ τηδϑίοσ, (Οοιήρασγε τΠ6 
ἀἰβρΊαΥ ὈΥ νος Οτγαῖεβ τετηριοά " οἰγογαῖθϑ 
ἴο ἢϊ5 τυὶη (Ηοτοά. 11.123). ΘΓ “ Πελγκοηρά 
υπῖο {Πδπὶ," δοπὶὸ Μ55. ἢδλνε ἃ γοδήϊϊηρ νυν ἢ 
ἸΏΘΔη5 “ννὰ5 ρἰδὰ οὗ ἴπεπὶ" ((Δοτηρδᾶτὸ ἴἝ8. 
ΧχΧχίχ, 2); ἃπα 50 [π6 δοριυδρίηϊ (ἐχάρη ἐπ᾽ 
αὐτοῖς), ἀπά πιοσϑῖ οὔ [ῃ6 Δἀποίοπε υ Υβί οΠ5. 

αἱ τε δοισε οΥ᾽ δὶς ῥγεείοις ἐῤίπσ.ἢ ΟΥ, 
“ΟΥ ἢ5. ϑρίεσυ " (πιαγρ.). [1,}|}6γα]]ν, ἰἢς 
ΕΧΡΓΕΘΒΙΟῊ ι:56 4 56 619 ἴο ΠΊΘΔΠ ““ 5ρίςο-ἤοιιδε ἢ 
(Ο βθηῖ 5, [με 6); δυὰς [πε ρῆγαθο δδὰ δου γοὰ 
[Π6 ΠΊΟΥΘ σοηΘσΙὶς βδοηϑδὸ οὗ “ττολϑυσοσῃουβο ἢ 
ἔτουῃ ἴδε ἔδοϊ {μδῖ ἴῃς ρμοϊά, {πὸ βιῖνοσ, δπά 
[86 5ρίςθβ ψεσα ἃ}} βίογεά ἰορεῖμοσ. (Οομηρᾶγα 
1Π6 ννογά 8 νυ δὶς ἢ ἐοϊϊονν. 

ἐδε ῥοισε 9 ῥὲξ ἀγριομγ ἢ Οτ, “ ἢἰβ5 
ΔΙΤΩΟΟΓΥ." 

δὲ: Ἰγεασεγ ἢ Ὑἤοβα ςοπηηθηϊδίοσβ νν ΠΟ 
ΒΌΡΡροσε [πε νυἱϑδιξ οὗ ἴῃς Βαθυ]οπίδη δπλ085- 
βδάουβ ἴο ἤλυθ ἴο]]οννοά (6 οχρθάϊοηβ οὗ 
δϑοηηδοδβοῦ!ῦ Πηὰ [ἴ δατά ἴο ἐχρίδίη Βονν Η626-: 
ΚΙΔἢ 5 ἰΥθδϑ ΤΥ σας ἴο ὃ6 ἰῃ 50 Πουτίϑμιηνρ ἃ 
ςοπάϊτίοη, ννβθη ἴῃς Αϑϑυγίδη τηοπάγοῇ δα 50 
ΤΟΟΘΠΕΪΥ οπηρίϊοά 1 (2 Κα. χυῇ. 15). ΤΠ]8 
ἀπ συΥ ἀἰδαρρθατθ, 1 νὰ σεραγα [Π6 ΕἸ ΔΞΞΥ 
85 ὈΓΙΟΥ ἴο δεηηδοδ τ 5 ἢγϑὶ ὀχροαϊίοη. 

14. ΤΡεγ αγὲ εο»νρ] ἨἩρθεοκιαῃ (ἰΣ ν"]] 
θὲ οὐϑοσγνθά) ἐϊά ποῖ δπϑινοῦ [51]δῃ5 ἢγϑῖ 
αυοσδίοη, “ ὟΝ Βαῖ 5αἱά [8656 τῆσδ} δυΐ ΟΠΙΥ͂ 
ἢ8 βοοοπά, “ἔσοτῃ ψῃοποθ οδπῖς {ΠΟῪ Ὁ "ἢ 
ῬχΟΌΔΡΙΥ ἢ ννᾶβ υηνν]]ηρς ἴο ἀϊνιρε τῆς 
ΟΥ̓ΟΣΤΙΓ65 νι ςἢ δά δόθη τηδάδ ἴο ἢϊπι, Ὀ6- 
σᾶιδεὲ 6 Κπονν ἴπαΐ [5414}} ννουϊὰ ορροβϑο 
ΤΟ] Δησ6 Οἢ 8ῃ “ ἅτῃλ οὗἉ Π65}.᾿ 

ῦονι α 7Ὡγ εομπένγ, ευεπ ἤρου Βαρίοη.] [ἰ ἰϑ 
ἱπιρογίδηϊ ἴο 0θᾶγ ἰῃ πλϊηὰ πον ΘηΕ γε ἴῃ 6 5ορᾶ- 
ταῖϊοη δεΐννθθη Βδδυίοη ἂἀπὰ [υά πὰ μαὰ Ὀδεη 
1}}} ([ἢ15 Ἔπιθάθον. ΗΠ Πογίο ἃ πδπῖε, ἃ Γυπιο τ, 
ἃ εἰογίοιιβ δὶ ἱπάἰϑεϊηςϊ νἱϑίοη, ΒδΌγ]οη πονν 
ἴον ἴῃς ἤγϑι ἴπὸ Ὀδοᾶπλα γενοδ]θα ἴο {πὸ [ον 8 
8ἃ8 8ῃ δοῖίι δὶ] ΡΟΣ ἰη ἴδε νου] ά, ψ ΒΓ ἢ 
της αθδος ποτὰ Ῥο  ἰς αὶ γ. 45 νεῖ ἌἼυεῇ 
16 ρῥγορῃεῖβ μβδὰ ϑροκθὴ ὑυὲ [τὸ οὗ (88 
ἔτοαὶ βουῖβεσῃ οἰ. ἽΠΠΟΥ Κπὸνν ΒΕΓ ἃ5 “186 



ν. 15---2ο.] 

Ις Απά ἢε 5414, αὶ μᾶνε τπεὺ 
866 η ἴῃ 1ἢ]η6 πουβε ὃ Απά ΗεοζΖοκιδὴ 
δηϑυνεγεά, ΑἹ] ἐφ ἐῤίησι τῆαλς ἄγ ἰπ 
Ὠλϊη6 ἤουβὲ ἤανα ΠΟΥ 866ῃ : ἴἤδγα 18 
ΠΟΙΒΙΩρ ἈΠΊΟΠΡ ΠΥ ἴγεδϑιγαϑ ἴηι ] 
ἧδλνε ποῖ βῃενγεά τῆ δη. 

16 Απὰ ᾿βαἰδὴ βα]ὰ υηἴτο ΗεζΖεκίδῃ, 
Ηξδασ τῆς ννογὰ οὗ πὸ [ἈΚ . 

11. ΚΙΝΟ5. ΧΧ. 

18 Απά οὔτῆγΥ 80η8 τῆι 5Π2]] ἰβϑι1ε 
ἔτοπη ἴμ66, ννιῖςῃ τῆου 8μια]ς Ὀερεῖ, 
518} {πεν τὰ κα ἃννὰυὺ ; ἂπὰ τἢδὺ 5}2]] 
δ6 δυο ἢ8 ἰη τῆ ραΐδοα οὗ τῆς Κίηρ 
οἔ Βαρυίοη. 

19 ΤΠ: 5414 Ηεζεκίδῃ ιηῖο [53δἰδῇ, 
(οοά ἐς ἐπε ννογά οὗ τε ΓΚ ννῃϊς ἢ 
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δου Πᾶβδῖ βροῖκεη. ᾿Ἀπά δε 9841, } ἤς ἐξ " Ογ, δααὰ 
ποῖ φορά, ᾿ξ ρβᾶςε δηὰ {ταιτἢ θῈ ἰῃ ΠῚΥ κοί ὧδ 
ἀλγϑὶ ; ἡμὴ  ὐόλφι 

20  Αμά εἴπ τεϑὶ οὗ τῆς δοῖβ οὗ 
ἩεζΖεκίδη, ἀπά 411 ἢϊ5 τιῖρῆῖ, δπὰ 
μονν ἢ6 πιδάβ ἃ ροοὶ, ἀπά ἃ ἊἼοη- 

17 Βεδο]ά, τ ἀλγ8 σοπιο, τπδῖ 41] 
τὲ ἐς τη τῆϊης Ποιιβε, Δηα τἢδλῖ ννῆϊοἢ 
(ὨΥ ἔλιθοῖβ ἤανε ἰδϊά ἃρ ἴῃ βἴογε ὑπο 

«ἢ. 54.13. ([ἢ}|5 ἀἄΔγ, 4502}} θὲ σαγτεά ἱηῖο Βαδγ- 
πο Περη: ποιῃϊηρ, 5}4}} ὕες Ἰεξς, βδαϊτὰ τῆς 

[ΟΚῸ. 

βοϊάση οἰγ " ([8. χίν. 4), “τὰς σίου οὗ Κὶπρ- 
ἄἀοπη5, ἴπῈ ΔῈ. οὔ τῆς (Βα! ἀθεϑ᾽ δὌχοειίθπον ἢ 
((Ὁ. χίμ!. 19), ἀπά πε τῆγοδίοποαά ΠΟΤῚ, 85 ΠΟΥ 
ἀϊὰ οἴμον ργουά δηὰ Ἵσγιοὶ ἴοννῃβ, τι Β Οοά 5 
νϑηζθᾶπος ἴογ ΠΟΥ 6ν}} ἀδεάβ (10. ΧΙ. 1-22 ; 
χῖν. 4-21; χχὶ, 9); Ὀὰξ ὕρ ἴο [ἢ]5 {ἰπὶς 5116 
Ββλὰ θδθθὴ {{π||ὲ πιογε ἴο ἵμπεπὶ ἴμδη ΤΥ γα, οὐ 
Ταγϑῃϊδῆ,οσ Νο- Απλγηοη, Οὐ ΔΠΥ͂ Οἴμεῦ στ Οἢ δηαᾶ 
Ῥοννοσέμιὶ ἰάοἸαίγοι εἰἴγ. Ηδηςείοτί 4Α]} (ἢ}5 
ψγλ5 ν Β0]ν οπαπροά. Εσοχη ἢ6Γ ροϑβι[οη ἀπιοης 
τῆς οἰ] γίπρ Γοροἢ8. ἴο νυ ἢ ἴῃ εγς οὗ 186 
Ρτορδοῖσ τυγποὰ 1150} ΟσΟ ΔΒ ΟΠ ΠΥ, 56 ὈεοδηιῈ 
οπὸ οὗ ἴΠ6 ςοηβίδης οὐ]οςῖβ οὗ αἰζεπίίοη δηὰ 
δοϊστυάθ. ΤῊς ργορῆεῖς υἱἵΐοεγδηςςε οὗ [5814 ἢ 
Οὐ 1ἢ]5 οσσδϑίοη (νΈΥθῸ5 16:18) ΠΕΥΘΙ ννγ88, 
ΠΟΥΟΥ ςου]ά δ6, ἰογροϊζεπη, Ηδ (ο]]οννεά ἴ ἃρ 
ὙΠ ἃ Ὀυγδὶ ΟΥ̓ ΡΓΟΡΠΟΟΥ͂ (τ 5. χ].-ἶχν!.), ἰη 
τ ἢ Βαδγίοη υ5υὉ05 δἰἰοσεῖπεῦ ἰῃ6 ρίᾶςς οὗ 
Αϑϑυσίᾷ 845 [5γ86}᾽ 5 ΠΟΥ, δηὰ [6 Πρ ΠΥ 
θείης δϑδυπηθὰ ἃ5 ἃ τλδίζοῦ οἵ Ἴσεγίδίπίγ, ἴδ 
Βορεοβ5 οὗ 1ῃ6 Ρθοορὶς ἃ ἀϊγεςϊεα οηνναγὰ 
θεγοηά ἴἴ ἴο {πὸ σεΐυγη. ΟἾΒΟΥ ργορμοῖβ ἴοοῖς 
ὉΡ ἴδ βίγαίη δηά γεροδῖθὰ 1 (Ηδθακ. ἱ. όται; 
ἱϊ. 5.8; Μὶς. ἱν. το). Βαῦδγίοη τῆι1ι5 Ὀεσᾶτηθ 
Βεηςείοτίμ, ἴθ Ἰἰδσὰ οὗὐ Αϑϑυγίδ, [6 στοδῖ 
οὐ)εςὶ οὗ {Π6 παϊϊοῃ 5 ἔα ἀπά διαίσγεά, 

17. Τραὶ «υρίερ 1 αἰ δὲν ῥαύυε ἰαἰά μῤ.} 
Ἴδα τοπιρὶς ἰγοδϑιγος ἀΓῸ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἐβρθςο δ! 
δἰ᾽υἀδὰ ἴο. (8έε 2 Κ. χχίν. 112; χχν. 132-17.) 

18. ΟΥ 167) “οπ.. “ῥα! ἐδεγ ἑαᾷε «αυαγ.} 
ΤῊΙ5 ῬΓΟΡΠΘΟΥ, ἰκὸ 50 ΠΊΔΗΥ οἵδ ῦβ, δά ἵἴννο 

᾿ ΔΒ] πηοηΐβ, οάο ἢ ΠΟΙ] πιο ἴο {Π6 οἴΠοΓ. 
Μδπηδϑβοῆ, ΗοΖοκίδ ἢ 5 αείμα] σοπ, νν85 “" ζαγτΙ 
ἴο Βαῦγίοη " (21 (τ. χχχῇ. 11), δυῖ αἰά ποῖ 
Ὀοςοπῖο ἃ δυπυςἢ ἴῃ τῆς ραίδοθ. [ δηϊοὶ δηά 
οἴδιοῦβ, ποῖ ἢ15 δεῖιι4] ϑοηβ, Ὀιιΐξ οὗ 16 τσογδὶ 
δεεὰ (ΠΏ 8ῃ. 1. 3), δπά τπογοίογε ἩρΖοκίδ 8 
ἀεκοεηάδηϊ5, ἀϊὰ {1 ΥΑ ΠΥ ἔμ18] τῆς Ἰδτῖογ ρματί 
οὗ {πε Ῥτορῆξου, θείης δυπαςὶ5 ᾽ν (ἢ Ραίδοθ 
οὗ Νεδυςπδάποζζασ. (δεεὲ ποῖς οἡ ἵ Κ. 
ΧχΙ, 19.) 

19. Οσοοά ἱς 1δὲ «υογά, δ᾽. ἨἩζΖεκίδῃ δο- 
αυ οσοῦβ ἰη ἢϊ5 8βοηΐθηςθ, ρεγῃδρβ (45 Ν, ΓΙ η Δ΄ 
ἃπα Κα οὶ] ἀγριι6) ἴῃ ἃ ἴσυς 5ριγ οὗ γεϑιβῃδίίοη 

ἀμ, ἀπά Ὀγουρῃς νγδῖεγ ἱπῖο τῆ 
ϑ 

ἃπὰ ΠυΠΆΠΠΥ ; Ρεγμδρβ (45 οἴμογβ [ἴηι ) νυ τ 
βοπιεῖπίηρ πΚα ἃ ἔθε της οὗἉ το] οὶ ἀπά 5α[ἰ|5ἴδο- 
τἴοη τῆδὶ 16 ΕΥ]] 15 ῃοΐῖ ἴο σοπῖα ἰῇ [15 ἀδΥ. 
ϑυςἢ 4 ἔξοιης ψου]Ἱά θ6 Ὀυΐϊ πδίυγδὶ, δηὰ 
Του ΡῺ ποῖ δοοογαϊηρ ἴο ἴῃ6 5ἰαπάδλσά οὗ 
(Βγιβίδη ρεγίδοϊηθϑδβ, νου] ἱπΊΡΙΥ πο ΥΕΤΥ͂ 
τοδὶ ἀεΐοςϊ οὗ σδασγδοῖοσ ἰῃ οὴς ννῆο ἰἰνρὰ 
ππάοσ ἴΠς6 οἷά εἰἰδρεπϑαίίΐἾοη. Μοάσσῃβ ἅγα 
ἴοο ἂρί ἴο τοεαγά ἴῃς ΟἹ Ὑοϑίδπηθηϊξ βαϊηΐβ 
ἃ5 Ρεγίοςῖ, ἀπά ἴο 50} 411 {ΠΥ ἀϊά οἵ βαϊά, 
νυ ςἢ τῆς ῥγοξουπάοϑι σενογοηςθ ἔοσ ἔπε ΟἹὰ 
δογιρίυγοβ δηὰ ἴπῸ6 {γυοϑῖ ϑΥΠΊραῖηΥ ἢ τη 6 
βδηΐβ ὅοθβ ποῖ γϑαιγο ἃ.5 ἴο 40. 

΄2εαες απά ἐγ.) ἘδίΠοτγ, “ ρϑᾶςθ δηὰ δ01- 
τ(ἰπμπδ:ο00.") ὙΠὸ οΥἱῖς [τγοαϊοηθα γΟΥΘ ΔΓ 
δηά ἴδ ἀἸ5ϑοϊυζίοη οὗὁἩ [ἢς. Κἰπράογῃ. Ἠοθζὸ- 
κιδῆ 15 σοηΐοης 1:9 Βοῖδ ἀγὸ ἀοξογγοα υπ|}] ἢ6 
δδ5 Ὀδοη ρδϊμογοά ἴο ἢΪ5 [δῖ με 5. 

20. Ηοαν δὲ »παάξε α ῥοο!, αμά ὦ εοπάϊμὶ, 
απά ὀγοι σὲ αὐαΐεγ ἱπίο 1ῤὲ εγ. Α παῖυγαὶ 
ΒουΓΟα οἵ ννδΐεγ, αἰπιοϑῖ [Ὡς ΟΠΪΥ ϑρυὶπρ νγαΐοσ 
οἵ [86 πεὶρῃθουγῃοοά, 56 εῈΠὶ8 δἰνναγϑ ἴο δᾶνα 
οχί βίο ἴο [86 ποτ οὗ ἴῃς “ΕΥ̓ οἡ ἴμε ρμἰδίοδυ 
ουϊϑιά6 ἴ[Π6 πηοάογῃ [ᾶπλδϑοιβ ραῖθ. Ηδγα 
ννᾶ5 ἴῃς “Ῥοοὶ οὗ δεγρεπῖβ᾽ ἴῃ τς Ἐπὶ οὗ 
Ἰοβθρῆυβ (΄ Β. }.᾿ ν᾿ 3, καὶ 2), δηά ἤθσὸ 566 15 ἴο 
αν Ὀδοη {86 “Ὅρρεγ Ροοὶ," ννῆϊοὴ οχιϑιοά 
ἴῃ τς τεῖρξῃ οὗ ΔδδΖ (18. Υἱῖ. 3), ἃ ΓθβεσΎ 
ἰηῖο νοὶ [Ὡς νναῖοσ ννᾶ5 Ὀσοιρῆϊ Ὁ ἃ “ ςοη- 
ἀυ᾽ ἔγοπι ἴδε ἴγσὰς Βεδά οὗἩ [ῃ6 βριίῃξ. 
ἩδοζΖοκίαῃ, νποη ογυιβαίετα ννὰ5 τῃγοδϊοποά 
ὈΥ ἴῃς Αϑϑυγίδπϑ, ΠἸ]δὰ ὑΡ οὐ σονεσεὰ οὐογ 
1η15 Ροοὶ δηά [6 σῆδπησὶ ΌΥ ψνῃϊοἢ 1 ννᾶ8 
ἔςα, σοῃμάιυςίίπν ἴΠε ννδῖοσ ὑπάρσ στουπὰ ἴο 
ἴῃ 6 ϑεοοοπά ΟΥ̓́ Ἰοννοσ " ΡοΟὶ νΠ1π [ἢ οἰ Υ 
([8. ΧΧΙ. ἡ; σοιρᾶσα 2 ΟἾγ. χχχὶ! 3, 4: δά 
Εν ο]υ5. χΙν]. 17}; ἃ ΡοΟΪ νυ δίς ἢ ννᾶ8 θυ θην 
βἰ[υδοὰ ἰη {πὸ Τ χγοραοοη, Ὀεῖνγοοπ ἴπ6 νυν 8] 19 
οὗ Ζίοη δπά [ογυξαῖοπὶ ργορεσ. ([58. χχὶὶ. 
11; (ΟΠΊΡΑΣΕ 2 ΟἾΓ. ΧΧΧΙΙ. 20.) Υν εῖμοῦ 
ἩδεΖοκίδῃ ἀϊά πιοσὲ ἴὔδη {88 ---Ὑ Ποῖ ΠΟΥ Π6 
Ἰεὰ {πὸ νναΐεσ οὐ ἴο {ἢ6 σϑβοσυοῖγβ θεποδίῃ 
[6 Τοιρὶς ἄγοα, [πσηςο ἴο ἴῃς Εοιιηίδϊη οὗ 
[ἴῃς νἱγείη, δηὰ ἤπα]γ ἴο [ἢ Ροοὶ οἵἁ 851]ὈὍδῃι, 
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οἰτγ. αγέ ἴΠΕΥ ποῖ ψυυΣτίεη ἴῃ τῆς 
ὈΟΟΚ οὗ τπ6 Τςἤγοηϊς ες οὐ τῆς Κίῃρϑβ 
οὗ ἀφ 

1. ΚΙΝΕ5. ΧΧ. ΧΧΙ. 

21 Αμὰ Ηεζοκίϑῃ εἰορε υντῇ ἢ 8 
ἔτ ογο : δα δι λδιγαβϑος ἢ]5 50} τοὶσηεά 
ἱῃ ἢ]5 5ἴδδα. 

[ν. 21---3. 

Ὡς ἰ6 ([Π6 σουγϑο τπῖ ἴπ6 5ίσοδπὶ ἤονν 
ἴλΚο5, ΟΥὁἨΘ ΒΕΙΠΟΥ 1Π656 ἰδτῖου ἅσγὸ ουκβ οὗ 
Ἰδῖοσ {{π|εὲ5, ἰ5 υἱποοτγίδίη. (866 οἡ [5 ἰηζεγοϑῖ- 
ἴῃς 8..0)]ὁςΕ ΝΥ Π]Ι4πι5᾽8 “οἷν ΟἸγ,᾽ νοὶ. ἰΐ. 
ΡΡ. 470-.8ο ; Κοδίη5οη 5  ἈΘϑοάγο 68, νοὶ]. 1. 

ῬΡ. 479-516.) 

21. Ηεπεξία “ἰερὲ αὐ δὶς αἰ δοσ..ἢ ἋΝνς 
Ἰεαῦηῃ ἤἴοπὶ (ΟἸἤγοπίοϊεβ ἰαὶ ΗἩοοκιδὴ 8 
ἔμηογαὶ ννᾶ8 τρλγκεὰ ΟΥ̓ υὑπυδι.41} ΠιοποιιΓ8. 
“ΑἹ] [υάλἢ,᾿ 485 ψ }]}] ἃ5 ἴπε ἱπμαθιϊδηϊ5. οἵ 
7]εγυβαίοθμι, ἔο]]οννθά δὲπὶ το [μὲ σγάνθ. (2 ΟἿ. 
ΧΧΧΙΙ. 33.) 

ΑὈὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ οἡ νϑοῖβα 4. 

“4 Αἴογε ἰβαϊδῃ νγᾶ8 ροπθ οιμμ ἰηῖο ἴῃ6 τα α]6 
οουτί." 

ΤΗε Μεβογεῖὶς ἴοχῖ ἢ258 3 ὝΨΣ δὲν Νῦ, 

ΟΗΑΡΤΕΒΚ ΧΧΙ. 
: λίσηπασεελς γείρνι. 4 ΠῈΣ φγοα ἑάδοϊαν. 

10 “τπὩἶἔ τυϊεξεάμες: και ρείλ ῥγοῤλεοϊές ἀρσαϊμεΐ 
ιάοαά. 170 νιον. “μοί ἀΐρε. τ 
“4 »ιομὴς τυϊοζεα γείγγ,. 23. 4272 ὀείμρ' εἰσί ἐγ 
ἀπ σεγυακῖς, ἀπά ἐλ056 τι} (6767.5 σἑαίκ ὧγ ἐδέ 
2εοῤίς, οεῖαά ἐς νιαάε ξέν. 

“ἢ ποῖ βοῆς οικδ ἱπῖο [6 πιά ά]6 εν," 
216 τηὴ6 Κεγὶ γῖνοβ, ἰηϑῖοδά οἵ ὍΣ, “ἴη6 
οἴγ," Ἴνπ, ἴῃ6 ννογὰ ΠΟΙ ΟΏΪΥ τγαηβδῖρα 
“ ρουσί.᾽ 

7εγιβαΐεπι. Απά ἢ 8 πιοῖμιεγ᾿ 8 πδπια 
τυα: ἩερἢΖι-θδῆ. 

2 Απάὰ ἢε ἀϊά ἐδαΐ τυλίεὐ τὐας εν] 
ἴπ τῆς βίρῃε οὗ τὴεΣ ΓΠΟΚΆΡ, δίεγ τῆς 
Δοοπιπαῖιοηβ οὗ τῆς δοδίῆεη, τυ ῃοπὶ 
τῆς ΓΟΚΡῸ σαϑῖ οὐἵ δεΐογε τΠς6 ς ]άγεη 

Ξ 2 (γου. 
13. 1 

ΑΝΑΘΟΒΗ στυας τύνεῖνα γϑᾶγβ 
οἷά ννῆεη 8 ερδὴ ἴο γείρῃ. 

ἃπὰ τείρπεά ΠΗ͂ δηά ἧνε γεᾶδῖβ ἰῃ 

οὗ Ιβγδεὶ, 
4 Εογ δα δυ}Ὸ Ὡρ δραίῃ τῆς Πιρῇ 

Ρίαςε8 ἔψῃιςῆ ΗἩοζΖεκιδῇ ἢϊ58 ἔλίμεγ ἢδα Ὁ οἱ. 1:8. ῳ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 1. Μαπα“:ε αὐα: ἐπυείυε γεαῦ: 
οἷ] Μδηδϑβοῖ, {πεγείοσο, ννὰ5 ποΐ θογῃ δὶ 
1Π6 ὕτης οὗἨ ΗεΖο δ ἢ 5 ἀδῆρογοιιδ 111 655; δηὰ 
1 15 ργόῦδθ]ς [π4ἰ Η 6 Ζε δ μιδά δὲ [δὲ {ἰπι6 
ΠΟ 500 ἴο 5βιςςεοά πίη. Δοοοσγάϊηρ ἴο [ο- 
δορῆι8, 115 ννᾶ8 186 Ὀσίποραὶ οδυβθε οὗὨ δὲ8 
διε (Απί. [υἀ᾽ χ. 2, ὃ 1.) 
Ὅν απά ἔνε γεαγ:.}ὺ ΜδηΥ ςδβτοποῖο- 

Εἰδῖὶβ δᾶνθ ἔοιιηά ἰξ σοηνεηϊοηξ ἴο ββοσίθη [86 
Τεῖσῃ οὗ Μδηδϑϑθῦ ἴο δι γίγ-ῆνο γεδγϑ; δῖ 
ἴποΓο 8 δυο  αἴΕ]Ὶ πο Δι ΠΟΥ Υ͂ ἔοσ 118 ἀϊπ|ϊ- 
πυϊίοπ. ΤὨΘ πυδεῦ ΠΑγ-εῆνε 15 ἔουπὰ ποῖ 
ΟἾΪΥ ποτα, Ὀαῖ ἴῃ 2 (Ἶγ. ΧΧΧΙΝΪ, 1, δηά 15 τὸ- 
ἰλϊπεά Ὀοΐὴ ὈΥ [6 ΧΧ. δηὰ ΟΥ̓ [οϑερδι8 

- (Δεῖ. [υα.᾽ χ. 3, ὃ 2). 

Ἡεῤῥαϊδαρ. [6 νυν ϑἢ ἰσδάϊοη τᾶ Κο5 Ηθρἢ- 
φτίθαῃ, ἨδζΖοκίδῃ 8 ψἱΐο, 186 ἀδυρῆϊοσ οἵ 
Ιβδίδῃ ; δυῖ βύς}βδ ἃ Τοπηδοζίοη 8 βολγοοὶυ 
τοῦδ 0]6, 8516 τνᾶϑ, Βοννενοσ, ἢὸ ἀοιυδῖ 
ποννη ἴο ἴῃ6 Ῥγορδοῖ, ϑίποα δ ννᾶ8 οὐ 

απ αγ ἴοττβ ΠῚ [86 Κιπρς; ἂπὰ ἰξ ΠΙΔῪ 
ψν6}} ἤανο Ὀδδη ἰπ βρεοίδὶ σοπιρ] πηοηΐ ἴο ΠΟΙ. 
παῖ τπ6 Ῥτορδεῖ ἱπίγσοάυςσεαά ΟΡ πδπὶς (ἰη 
«ἢ. ᾿χὶϊ. 4) 85 οπς δὲ [εγιιβαίοπὶ ουϊὰ ὈΘΑΓ 
ΔΉΟΥ ΠΟΥ τοβιογδίίοη ἴο Οοά 5 ἕδτοιισ, Ὑδο 
ΔδΆτηα πιθδη5, “ ΜΥ ἀοΙρῃς (15) ἴῃ ΒΕ," 

Δ. Ηρ ἀϊά ἐδαΐ «υδίεὦ «υα: εοἱ] ἐπ ἐῤε εἰσδὲ 
οὗ δε ΤΟΤΕ Μδῃδεβϑοῇ ἀυτγὶπε ἢὶ8 ΠΛ ΠΟΙ Υ͂ 
Ὡδῖυγα! ἢν [6}} ἀπάογ (ἢ ἱπῆποηςς οὗ (ἢ6 οδίοῖ 
[οννιδἢ ποῦ 65, ν ἢ ννῆοσα [86 Ριισα γε ρίοπη οὗ 
]εβονδῖῆ ννᾶβ8 δἰννᾶγβ ὈΠρΡοΟΡυΪΑσ. ((οπιρᾶγα 
1 ΟἾγσ. χχίν. 17, 18 μὲ ὙΝ}. 1, 2.) ὙΒΟΥ 
566ΠῚ ἴο Ὦδγνε ρογϑβιιδάθα ἢϊπι, ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ὑπάο 
ἨεΖεδῃ 5 ψοσκ, Ὀυὲ ἴο Ῥτοσθοὰ (ο ἰεηρῖῆβ 
ἴῃ ῬοϊγίΠείσπι, ππᾶρὶς, πα ἰαοἸδίγΥ, ἀπ κποννῃ 
δεΐοσγε. Τδε {της Πδά 4}} 186 σμαγαςίογβίῖς8 
οὗ τοδοϊΐοη. ΑἹΪ τπ6ὸ ἰἀοϊδΐγοι 8, 1Ισοπίϊοιι8, 
στα, ἀπά βυρεγβι οὐ τὶϊε8 ἴῃ ι1ι98ὲ ΔπΊΟη 
(Π6 βιισγουπάϊιηρ παίίοηβ, νης δὰ Ὀθθη 
δῖ ΓΙ ΠΕΥ ῥγομι δ εἀ ἀυτγίηρ ἴΒ6 τοίσῃ οὗ Ηθ2θ- 
Κιαῃ, σάσὴς Ὀὑδοῖ, γυπῃίηρ ἰη νυν 4 Ποοά παῖ 
οἀγτίοεὰ ϑνυοσυπίηρ Ὀεοίοτγο ἴ. ὙΠΟ 5ἰπβ οὗ 
Μδηδβϑθἢ 5 ΓεΕΙρΠ ΔΡΡΟΔΣ ἴο πᾶνε Ὀδθη ἴποδ6 
ὙΠ ἢ ΠΠ|δἀ ὰρ ἴτε πιεάϑυγο οὗ [Δ 8 1η)ϊ- 
αυϊγ, ἀπά Ὀσγοιρηξς ἀοννη τπ6 ΠηΔ] βεπίθησθ 
οὗ ἀοοπὶ οἡ ἴπε ἰδϑὶ γοτηηδηΐ οὗ ἴμ6 ἍἽβόβοη 
Ῥθορ]ς--ἃ βοηΐθηςο οὗ νυῆϊο δ ποῖ ούθῆ τὴς 
Ρίεἰγ οἵ [οϑἰδῃ σου!ά οὈιαίη ἴῃς γενεγϑαὶ (2 Κὶ. 
ΧΧΙΙΙ. 16; σογήρασο [εγ. χΥύῦ. 4). 

8. ΤΌε ῥιαό ρῥίαεε: «υδίε Ἡρκεξίαῦ .. 
ῥδαά ἀεείγογοά. 866 δῦδους, οςἢ. χνιὴ. 4. Τῆς 
ἢγϑὶ δίερ ἴῃ ἴπῸ το ἐϑι Δ ἰβηπηοπὶ οὗὨ ἰΔΟἰἸΔΙΣΥ͂ 
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Φ 5 ὅλη). 
᾿ ἦν 13. 

ν. 4-.. 

ἀεδιτογεὰ ; απὰ δ τϑᾶγθὰ Ὁρ Δ]12γ5 
ἔογ Βαδὶ, δῃὰ πιδάβ ἃ ρτονε, δ8 αἱὰ 
ΑΠμδὺ Κίηρ οὗ ἰβγδεὶ ; δηὰ νγογβῃιρρϑα 
411 τῆε Ποβὲ οὗ ἤδθάνεη, πα εγνεά 
τῆεη. 

4 Απὰ τῆς δι] αἰϊδῖβ 'ῃὰ ἴῃς 
ἤουβε οὗ τῆς ΙΟΚΡ, οὗ ψῇῃϊςῆ {με 
ΓοκῸ 8αἰά, 4 1η [εγυβδίεπι νν}}} 1 ρυΐ 
ΓᾺΥ ΠΆΠΊ6. 

ς Αμά δε ὈμΠῈ 4]τᾶγ8 ἔοσ 4}} τῆς 

ΒΟοπὶ5 ἴο ἢδνα Ὀδεθη ἴδε τεβδίογδίίοη οὗ (86 
εἰσ ρίας Βογα [οῃονδῆ ννᾶ5 Ῥγο Ἐβϑθα Ὁ 
νοΥΞρροα (1 Κὶ. χνὶ, 22), Ὀυῖ ψντἢ ἰάοἱα- 
ἴΤΟΙΙ5 γιϊὲ8 (1 Κὶ. χὶν. 22), ὙΠ ηρχί ννᾶ5 ἴῸὸ 
το-πιγοάυςε τὰς ἕδνουγίῖε ἰάΔοἰδίΓΥ οὗἨ ἁ [5786], 
ΒΔΔ]-ννουβῃρ, νυ σῇ διδα ἐὈγτλουὶν Ποιισσηοὰ 
ἴῃ [υἀχᾶ ὑπάογ ΑἸΠΑ]ΠΔἢ (2 Κ. χὶ. 18), δπάὰ 
ΑΠΔΖ (2 Οἢγ. χχνυὶ. 2. ΑΔῸΥ 815, τ ΟἿ]Ὺ 
Τεπιδιηθὶ ἴο σῸ οη ἴο πουθὶτε8: δα Μδηδ5- 
86 ἢ 566Π|58 ἴο ἢᾶνὸ βρεοίδ)ν αἰθοϊεα ξδυδίβηι--- 
[86 ννοσβῃΐρ οὗ ἴῃς ΒοδυθΪ Ὀοα α68---ὐν ἢ ἢ 
δά Ὀδθῆ Ργουϊουβυ ὈΠΚπο ἴῃ [πάςᾶ, 
του ῥγδοιίϑεὰ ἴο βοπλὸ Ἵχίθπί ἴῃ [Π6 ΠΊΟΥΘ 
πογίδοσῃ Κἰηράοῃμ. (δες ἅδονε, 2 Κ. χυἹὶ. τό, 
δηὰ ποῖς δά Ἰος.) 

απά »παάε ἃ αγουέε, ὦ: ἀϊά “42αὁ.) 866 
: ΚΝ. χνὶ, 11. 

ἀπά «υογιδίῥῥεά 41] δὲ ῥβοιὲ 9,7 δεαυνεπ.) 
ϑαδαϊσπι, ΟΓΥ Ρῥυγα δίδι-Όσβῆρ, σου 
ἱπιᾶρεϑ, ἀπιὶ ψουϊ (50 ΔΓ 85 ἀρρεᾶγβ) ΔΗ͂ 
δϑιγοϊορίοδὶ βιιρογϑι οηβ, θοσαπς ἔγοπὶ ἴῃς 
{ἰπ)ςὸ οὗ Μδᾶπδϑϑθὶ ἃ ἔδνουγίῖε ἴοσπὶ οὗ δο]εῖ 
Ἀπιοηρ [Π6 [ενν8. [{ ἱποϊυἀδα ἃ σενεγεηςς ἔῸΓ 
186 5υη, ἴῃ6 τποοπ, ἰδ ςΤδιεῖ βἴαγβ, δηὰ ἴδ6 
ἔνοϊνο 5ἰρτιϑ οὐ τῆς Ζοάϊαο. (δες Σ Κ. χχιϊ, 
ς, ἀπά ποῖο δά ἶοσ.) ὅδε τηδίη ννουβῃϊρ ννᾶ8 

ἃΙΆΓΒ, οὐ νυ ἢ ἰποθηδο ννᾶ5 Ὀυγηΐ (ΕΓ. 
ΧΙΧ, 12). Ὑδεβὲ ἃἸΔΓ8 ννοσα μἰδοεα εἰἴΠογ 
ὑροπ ἴῃ6 στουπά (ἰηΐἴτα, γΈΓβ6 5), ΟΥ̓́ΠΡοη {Π6 
Βουβο-ῖορβ (2 Κ. χχὶϊ, 12; ΖΕΟρΡἢ. ἱ. 5) ΤῈΣ 
δι. νγ)ὰ8 ΟΣ ρρεά 8 ἴ8ὲ δος ἰοναγάβ8 
τά ολοὶ (ΕΖεκ. υἱῖῖ. 16) Ομδγίοίβ ἀπά 
ἢοτβ65 γοσο ἀοάϊςαιοὰ ἴο ἢϊπὶ (21 Κ. χχίϊ. 11). 
[1 [25 θεδπ υϑι14] ἴο δβϑιιπὴς ἴμδὲ, [Πἷ8 ἔοσπι οὗ 
τοὶ σίοη ννᾶ8 δάορίεἀ Ὁγ ἴῃς [εὖν8 τοπὶ ἴδῃ 
Ομιδιἀσδπβ οσ ἴδε 1Δη5. Βιυιῖ [Π6 5161ΔΓ 
δϑρεςῖ οὔ 86 Αϑϑυτο- Βα Υ]ΟΠΙΔη κοαϑβ 15, ἴοσ 
ἴδε πιοδῖ ραγῖ, αυΐϊΐζε ϑιιδογάϊπαίε ; ἀπά ἰῃς 
δίΔΤ.Ἰνουβῆρ οὗ ἴΠ6 [ἐννἪα [25 2 τῇοσγο (ῃ6 
οἰδγάςῖοσ οὗ δὴ Ασδθιδὴ {πᾶπ δη Αϑϑυσίδῃ ΟΣ 
Ομαοϊάσδη εὐ. [τ 8, πο ἀοιιδῖ, Ρεσυ] τ ἴο 
ἴῃς ἰλῖογ ρουοά οὗ ἴδε Κίηράοχῃι ; δυὲ ἴἴ οὐ" 
(Δἰη5 [15 Βο]ά δῖ ἃ {{π|ῶῖὸ ψἤξη ἴδ δπὰ 
Βδογυϊοηΐα μαὰ δι {π||6 σοπηπιιπϊοδίοη ἢ 
ἐνέμάνπε, Φ. ἀυτγίηρ ἴδ6 τείζῃ οἵ Μδῃδββθῇ. 
ἰ «τερῖ ἴῃ ΡγοῦΔΟΥ Τοπὶ [Π6 βᾶπις αι ΑγίοΓ 

89 ἴπον ΜοΙθςὶ τγοσβῆϊρ, νυν νὨΙΟἢ 15 Πόσα 
(ἀπά ἰῃ 2 (ἢσ. χχχιϑ, 3-6) οοη]οϊποά. 

4. Η͵λ δωῥ οἰαγ ἰῶ ἐδὸ δοισε Γ᾽ ἐδὲ 

1. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧΙ. 

Ποβῖ οὗ ἤξᾶνθῃ τῇ τῆς ὕχο σουτγίς οὗ 
τἢς ἤοιιδε οὗ τῆς ΟΒΌ. 

6 Απά ἢς τπηδάε ἢ!8 δοη ρᾶ85 ζῆγουρῃ 
{πε ἤγε, δπά ορβογνθά τἰπιθ85, ἀπά υδϑὰ 
Θποἢαηϊζηθηῖβ, πὰ ἀολ]ῖ νντἢ ἔπ ΠΑ 
ϑρ ΓΙῖ8 Δ υνζαγάβ : ἢθ ψνγουρῃς πλυςἢ 
νν]οΚαάηαδ8 ἰπ τῆς β'ρῃς οὗ τῆς ΠΟΚΡ, 
ἴο ργόνοζε ἡέψι ἴο δῆρεγ. 

7 Απαδἢδ 86ῖ ἃ ργάνδη ἱπηαρα οὗ 1ῃ6 
στονα (ἢδλῖ 6 ἢδά πηδάβ ἴῃ τῇς ἤοιιβ6. 

Σογά1 Ὅῆς “δἱἴαγβ" οὗἨἉ {Π]8 σθῦϑθ ϑϑοπὶ ἴο 
Ὀε ἴῆς βαπὴὸ ἢ ἴἢοδο οὗ νοῦβα ς, πα οοιϑθ- 
αυθν ννοτέ ποῖ ἰπ τπῸ Ὑ Θαρὶο δυ!]άϊηρ, δυῖ 
ἰη 16 Οὐἴον ἃπά ἱπῆοσ ἼοουγῖθΒ. ((ΟΠΊΡΑΓΕ 
Ὀοϊονν, εἰ. χχὶὶὶ, 12.) 

9. πυδιεὸ ἐδε 7,ογά «αἰά. ϑεει Κ. υἱῖϊ. 29, 
δηΐ ἰχ. 3. 

6. Ηε »ιαά δἷς “οη ρα: ἐδγομσὸ 1δὲ γε. 
ΟΥ̓ “ ἢΐδ 5οὴ " {πῸ Ρᾶγᾷὶ]εὶ ρᾶβδᾶρο ἰῃ ΟἾτος 

Ὡἰς]65 (1 (ἢν. χχχὶῖ. 6) γβίνεβ “ 8 σομν" 
Βυῖ (ἢ6 τι5δὲ οὗ ἴῃ Ρ᾽υγαὶ ἴοσ ἴῃ 6 βἰπρυϊαγ 5 ἃ 
δοσί οἵ ἰἀΐϊοπι νυνὶ {Π6 νυσιῖοσ οὐὗὁἨ (ἢ γοπίς 68. 
((οιῆρᾶγε 2 (ἢγ. Χχυῆ!, 3 δηὰ 16; χχχὶϊ. 21: 
ἄς.) Οη ἴδε ἴτις πιεδηηρ οὗ ἴπ6 ρἢγᾶβ6 
ἐς ρβϑϑησ γουρῇ [ἢ ἢγο,᾽" 566 ποῖεβ οὴ ἱ Κὶ. 
χὶ, ς, δηά 2 Κ. χυὶ. 3. 

οὐσεγυεά ἱρι. ὍΤῸ “οὔϑεσυς {ἰπ|658 (ἔ 
{παῖ θ6 τὴ6 ἴσδ τρθαηϊηρ οὗ ἴΠῈ ρῆγδϑθ) ννᾶβ 
ἔογθυι θη ἰη ἰδς 1 ἂνν (1μον. χίχ. 26; 1)δυῖ, 
ΧΥΠΙ. 10), δηά νγὰ5 πο ἀουδῖ δπιοὴρ [Π6 
Ὠλοά65 οἵ αἰνίηαδιίοη ῥγαςιἰϑεὰ Υ ἴῃς (δῃδδη- 
ἸΌ5ἢ ἡδιοηβ. [{ Πᾶ458 Ὀθθη ὀχρ δι ποά 85, 1. Ρσθ- 
ἀϊοςης ἔγοπι ἴῃς 5ἰδίς οἵ (ἢς εἰουάβ δπὰ 
δἰπιόβρῆοσε (Κ 11); 2. βασκανία, οΟΥ [λϑςϊπ8- 
τίοη ψῈ (6 εγο (νιτηρα); 3. ἊΝ δἴςδίηρ 
πὰ οδιςδίηρ δὲ οὔδηςς ψνογὰβ ἃ8 οπλΐηοι5 
(Εαγγδγ). 

κα! «υἱ ζαναν “ριγ ἡ ὙΠ18. ργδος- 
ἴσος ννᾶ8 ἔογθιἀ θη ΟΥ̓ Μοβοβ ([,μδν. χίχ. 31) 
Ὁπάογ [86 ῬΕΠΔΙῪ οὗ ἀφαῖῃ (Ὁ. χχ. 27). [118 
πδίαγε 15 δεῖ Ἰεάγηῖΐ ἔγοτῃ 881}}}5 υἱβὶϊ ἴο [86 
νοἢ οὗ ΕΠάοΣ (1 8. ΧΧΥΙ. 7521). 

«υἱχαγ.Ὶ “ΜΝ ιΖΑταΞ᾽ --- ἸΙΟΓΑΙΎ, “ ννῖ86 
ταοη "---γὸ δἷνναυϑβ Ἰοϊπεα ἢ [Βο56 80 πᾶν 
ἔλα λυ ϑρίγίῖβ (1. εν. χῖχ. 31; ΧΧχ. 6, 27: 
θυῖ. ΧΥΪΠΙΣ; 1 8. ΧΧΥΙΡ. 3,9; 2 Κ. χχηΐ, 
24; 2 ΑἿνγ. ΧΧΧΙΙ. 6: 8. Υἱῖϊ, το; χίχ. 3). 
85] βδᾶγ8 ἰῃδὺ {ΠΟῪ “ρεορ᾿" δηὰ ““τιυζον. ἢ 
ῬγοῦΌΔΟΙΥ {ΠΟΥ ΜΈ͵Ε ἃ βοτῖ οὗ Ὠθοσοϊδηςοῖβ. 
(ΤΙε 1 ΧΧ. (8}} ἰῃεπὶ ἐπαοιδούς, τερατοσκό- 
πους, δΔηὰ τοὺς ἐκ τῆς γῆς φωνοῦντας.) 

7. Α. γγανεη τᾶ οὗ ἐδὲὸ σγουὲ ἐδαὶ δὲ 
ῥαά »ιαάε.} Ἀδῖμοσ, “8 ὸ δας νϑθὰ ψοΥΣκ οὗἴδ6 
στους." ὙΤῆε “ρτονς" (αιξδγα}) ΜηᾺ8 δι αττἷὶσ 
ἢςία] οοπδοίτυςίοη, οἰ Γ οὗ ννοοὰ οσ τηοῖδὶ, 
ΟΓΥΓ οὗ {πὸ ἴνο οομηδἰπεοά (Κεῖ), σἀγνθὰ οσ 
ἐτάνοη ἢ ἰοοὶβ. ὙΤῊἷ5 στους ἰἴβεὶ ἢ (αἰγεδὰν 
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οὗ ψῇηϊςἢ τῆς ΠῸΚΡ εαἰά το αν! ά, 
“1 Κίη,8. Δηὰ ἴῖο δοϊοπιοῆ ἢ18 80ῆ, “]ὴ τῇ 8 
εἶ, «1. υ]. Βοιιβε, ἂδπά ἴῃ 7εγυβαάίετι, νος 1 

αν οσἤοβοῃ οιἽἣδ οὔ .δ}}] {τρε68 οὗ 
βγδεὶ, Ψ}}} 1 ρυῖ ΠΙῺΥ παᾶπὶα ἔογ 
ὄνθῦ: . 

8 Νείίδογ ψν|}} 1 πιακα τπ6 δες οὗ 
ἴϑγδθὶ πιονε ΔΠΥ τῆοζα οἷμ οὗ τῆς ἰαπά 
ΜΠσἢ 1 ρανε {πεὶγ ἔλΈμαῖβ ; ΟὨἹ]Υ ἰξ 
πεν νν}}} οὔδεγνε ἴο ἀο δοςογάϊηρ ἴο 
411 τῆας 1 ᾶνε σοπηπιδηάεα τπεπὶ, ἀπά 
Δοσογάϊπρ ἴο 411] τῆς ἴανν παῖ ΓΩῪ 
βεῖνδηϊ ἱνίοβεβ σοπχπιαηάεά {Π6Π|. 

9 Βυῖ τῇεν πεαγκεποά ἠοῖ : ἂπάὰ 
Μδῃδββθὴ εδἀιςοαὰ τῆεηὶ ἴο ἀο πλοῖα 
δν}} τῆδῃ ᾿ἀϊὰ τῆς πδῦοῃβ ννῃοῦλ (Π6 

τηδηϊοησά ἴῃ νεσβο 1)}--ποῖ “δὴ ἱπιᾶρὲ οὗ 11, 
85 ἴῃς ΕΠρ σὴ σοδάοσ οὐ [6 ΑΟ ΚΝ. τε ῃΐ 50" 

856- Μαπαϑϑεῆ ρίδιθὰ ἴῃ [Π6 ὑοσυ ᾿ΓΟΙΊΡΙΘ 
ιἰϑο ἢ, βοησο ἰἃ νγᾶ9 αθογναγάβ ἴάκθη Ὁ 
]οϑβίδῃ ἴο Ὀςὲ ἀεσίγσογθα (2 Κὶ. χχίμ. 6). δὲς 
ἃ ῬὉτγοίδηδιίομ ννᾶ5 ἴϑμδν ε' Δηγτμηρ ἴμαΐ Δ 
Ὀδεη ἄοης εἰ Σ ὈΥ ΑΒΔ Δῃ (2 Κ. χὶ. 18) οΥ 
ὉΥ Αἢᾶχ (10. χυὶϊ. 14-18; 2 ΟἾΥ. ΧΧΙΧ. 5-7), 
ὙνΠ)0 56 θπὶ ΠΊΟΓΟΙΥ ἴο ἤᾶνε σῃυϊ ὉΡ τῆς ΤΕΙΏΡΙ6 
ὈυΠάϊηνσ, δηὰ εβιδὈ] ἰδμεα ἰἀοἰδίτοι8 ὑνουβ ἢ 
ἰῃ 115 σοιυγίβ. 

ἐδὲ Ζογά «αἰά17 ὍΤῊς ψοτγάβ ψν ΠΙ ἢ (ΟΠ ]ονν 
ἅ16 ποῖ ἃ αιοίδ(ίοη, ΟΥ Ἔνθ ἃ 86γ165 οὗ ηαιιοῖδ- 
[ἰοη5, ἔγοτι τεσοσάθα ὈσοπΊῖδοβ δά ὉγῪ σοὰ 
ἴο κεν ά δπὰ ϑδοϊομηοη, διῖ ἃ σοποδηϊσγαϊοη 
οὗ [86 ρεπογδὶ βρίσιῖ οὗ ἴπε ὑγοπλ 565 αἰδοίη 
τὸ [6 ΓΕΠΊΡΙΕ, Ἔχργεβϑοα ΟΥ̓ 1Π6 νυσ  οΓ ἴῃ ἢ 15 
ον νοτάβ. ὙΠῸ 865 ψῃϊοἢ ἢδ [δ5 
ΙΏΟΓΟ Εβρθοίδ!ν ἰπ τηϊηὰ ἅτε 2 5. ΥἹΙ. 105-11; 
225-29; 1 Κ. νἱῖ!. 29; ἰχ. 3-9; 5. ὌΧχΧΧχί, 
13, 14. 

9. απα.“εὐ “οὐμεεάί ἐδονι 109 40... εὐ} 
Α5 ννᾶ5 πδίιιγαὶ, ἴπ6 ὀχαιρ] οὗ τῆς ἀουτγί 
Ῥτονεά Ἴοηΐϊδροι!β, δηά αἰτίης [Π6 ἰοηρ τείρῃ 
οὗ Μαπδββρὴ ἰαο δίσῃ ἴῃ 411 πιᾶπποὺ οὗἉ νατι θὰ 
ἴογπιβ ἴοοϊῖς ἃ μοϊά ὕροὴ τῇς ενν δ Ῥεορὶς 
ΒΓ ἢ 45 δὰ πόνοσ θθθη Κποννῃ Ὀεΐογο. ΑἸΔΥ8 
ἴοσ 1ἴπ6 ννουδῆϊρ οὗ ἴμ6 ἢοϑδὶ οὗὨ ἤδάνθη ψνοσὸ 
εγοοίϊεα οὐ δἰπηοδῖ δνοσΥ σοοῦ (εν. χίχ' 13; 
ΖερΆ. 1. 5); οἤεσίηρβ οὐ Ἵδῖθϑ ννεσὸ πηδάθ ἴῃ 
[Π:6 νεΤῪ βίγθοίβ ἴο Αϑβίασίε ( [6γ. Υἱϊ. 18); (86 
ἤτε οὗ Τορμεῖ οἰοννοά, δηὰ {πὸ βδοσίῆςο οὗ 
ΟΠ] άγεη ὈΥ (ΠΕΣ ραγεηῖβ ἴῃ ἴῆ6 Ὑυδ᾽]οὺ οὗ 
Ἡϊπηοπὶ Ὀδοᾶπς ἃ ἔγοαιθηΐ ὑσγδοίίοθ ([ο6γ, υἱΐ. 
21: ΧΧΧΙΙ. 35; ΕΖΟΚ, χχὶ. 27); ἡ ννᾶ8 85 
ΠΟΙΠΠΊΟΠ ἴΟ βυνθᾶσ ΟΥ Μοίθο 45 ΟΥ̓ [εμονυδὴ 
(Ζερβ. ἱ. 5λ ὙΤδὸ οογτιρθοη οὗὨ ποτὰ] κορί 
Ῥᾶος νἱἢ [86 ἀορτδάδίοη οὗ τοὶ ρίοη. Τῆς 
Τἰΐο5 οὗ 186 [δα ὅγγά εγὸ σγεβίοτεά, δηὰ τῃ6 
“ δράουηῖ685" οὔσδ τηοτὰ μοϊ]υϊεὰ ννἱτ {ΠΕΡ 
Ῥγόδεηςθ, ἢοΐ ΟΠΪΥ εγιιβαίοσῃ, Ὀὰζ αὐθη ἴΠ6 

Π. ΚΙΝΟΞΒ. ΧΧΙ.  ν. 8---ἰ 3. 

ΓΟᾺΡ ἀεβιγογεά δείογε τῃ6 σμ] άγεη οὗ 
ϑγδεὶ. 

το ᾧ Απὰ τῆς ΓΟΚῸ β8ρᾷκε ὈῪ ἢἰ8 
βεγνδηῖβ ἴῃ 6 ρῥγορῃεῖβ, βαγίπρ,, 

ΙΙ “7 Βεοαυδε Μδηδββεῇ Κίπρ 
]υάλῃ παῖῃ ἀομς τΠ686 δθομι ΠΔΊΊΟΠβ. 
απά ᾿Διἢ ἀοης ννο Κοάϊγ ἀδονςα 411 τῃδὲ 
τῆς Απηογῖεβ ἀϊ4, νυν] ἢ τύέγε Ὀεΐογς 
ἢϊπι, ἀπά δίῃ πιδάς [υάδῇῃ 4150 ἴὸ 5 
ὑἢ ἢΪ5 1άοἷ5 : 

12 Ἱπεγείοσγε τῆυ.5 8411 τῆῈ ΓΟΚῸ 
Οοὰ οἔὨ Ιἐγδεῖ, Βεμοὶά, 1 πὶ Ὀτπρίηρ; 
σοὶ ἀν] ἀροη Τεγιβαίθπὶ ἀπά [υάδῃ, 
ἴπλ ψνΒβοβοάνεσ δδάγεῖῃ οὐ [ἴ, Ὀοιἢ 
ΖΦ ἢ18 ΘΔΓβ 541] τἰηρὶς. 

182 Απά 1 ν}}} βιγεῖς ἢ ονεγ Ϊεγὰ- 

ὙΕΙΎ περ ουγποοά οὗ ἴπΠε Τεπιρὶς (2 Κ. 
ΧΧΙΙ, 7). Οσιε! Υ δηὰ ορργοϑβίοη ἱποσοδϑεὰ 
διήοης [06 ὈΡΡΕΟΙ σὰηκ5 (ΖΕρΡἢ. 111. 1.3); (ἢ6 
Ῥτορμοῖβ ψεῦς κἸρῆϊ δηά χγέδοῦοσοι᾽ (10. 
ΕΓΒ 4), ἅπά ““Ῥγορβμοϑίεά ΌΥ Βαδὶ " (Τεγ. 1. 
8); ἴῃς. ῥγιεϑίβϑ “" ρο]]υΐθά [ῆ6 βαποίυδσγυ δη 
αἰά νἱοϊεπος ἴο πε ἰανν." (Ζερῆ. ]. 5. 5.) 1 
ννὰ3 ἀἰσυ]ῖ ἴο Πηὰ ἴῃ 41]] [ἐγ υϑαῖθπὶ ὁπ ΠΟ 
“ρχοουϊοα Ἰυάςτηῤηϊ ἢ ΟΥ̓ “ δουρί (πε ἴτυ1},᾽ 
(1ς-΄ ν. 1.) 

10. Τδε ῥγοῤῥε..1ὺ Νοπε οὗ [ῃ6 Ργορῇείϑ 
οὗ 1η18 τοῖρῃ 4Γ6 Πσεγδί ΠΥ Κῆοννῆ. [1 [28 
Ὀόθη οοπ)]εοτυτοά παῖ ΗΔΌΑΚΚΟΚ, ν Πο ἰπ (ἢς 
Οδποη ἱπηπιοἰδῖοὶνγ ργεοςάθς Ζορμδηίδῃ, [ἢ ς 
(ΟΠ ΟΙΊΡΟΣ. οὗ Απηοη, Ῥσορῃδϑιεαὰ υὑπάεν 
Μδπδβθεὴ (Βεῖ, ΪΔ8η}); Ὀυῖ τῃ6. πιδ)οσγ τυ οἱ 
ΟΥ̓ Ι.8 ρἷδος Ὠἰπὶ ἰδῖθσσ. ὙὍΤῈ δεώεν Οἰασι 
Ἀ55]ΡῚ5 ἴο ἴδε 5Δπ|6 ροσοά [ἢ ργορδείβ [06] 
δηά Νδῆυτη. Βιιΐ οὗὁ ἴἢεδθ [οεὶ 15 σθγίὩ]Υ 
Τα ἢ ἐγ! ΘΓ. Α Ροβϑίδ]ε ρσορποῖ οὗ [ἢ {1πὶ6 
ἶ5α ἰηὴς Ηοκαὶ οσ Ἡοζδι οὗ. 2 (ἢσ. χχχιϊ. 19 
(πιᾶσρ.), γῆο ΡῬεγμᾶρ8 τοῖο ἃ ᾿ς οὔ Μα- 
ὨΔ556ἢ. 

11. “όσυε αἰ δαὶ {δὲ «Α»»ιογ!: «4. ἔδεε 
ποῖς οἡ 1: Κ'. χχί. ό. 

͵ωάαδ αἰΦ7 1.4. Ἰυδῇῃ 85 Ὑ1ὲ}} 45 [5γδοὶ, 
((οχιρᾶσγο 2 Κ. χχ. 27.) 

12. ροιοευεν ῥεαγεὶῤ 97 11, δοὶδ' ῥί σαγξ 
σῥα  εἰπσίἢ ὙἘ15 ρῆγαϑο ἰ5 ἢσϑί υδοὰ ἴῃ ἴῃ6 
ἢγϑὶ Βοοῖς οὗ ϑαγμιεὶ ({. 11... [1 15 χερεδίοα 
ἴῃ [εγόπλδι (χίχ. 23). [ἢ 4] [γος ςδϑὸβϑ 186 
ννοσάβ Δγὸ βρόκεη ΟΥ̓ [ομβονδῆ. 

18. 7 υἱὲ εἰγείοῦ ουερ εγισαίοηι ἐδό ἐΐπδ 
97 δα»ιαγία, 7 ὙΠῸ ξοΠΟΓΔ] τηρδηίης ἰς 
ῬἰΔ1η--- τ 1 νν}]} ρα ΠἸ5 ἢ [ΘΓ 58] ετὰ 85 1 Ριιηϊϑποὰ 
ΘΑΙΊΔΤΙΔ, ἀηὰ ΠΟΥ Κἰηρ5 85 ἴῃς οιιδε οὐὗὁἩ ΔΠδΡ." 
Βυϊῖ τ[Π6 ὀχαςῖ ἔοσος οἵ ἴῃς πιθίδρῃου ϑοὰ ἐ5 
ποῖ 80 «οἶεᾶσ. Καὶ] δᾶγ8 {πὶ τὰς ρ] ηγπιεῖ 
δηὰ (Π6 πιρδϑυσίηρ ᾿ἰπς δοϊοηρ 845 της ἢ ἴο 
(δὶ νυ ΐὶοἢ 825 ἴο Ὁε ἀεδίγογοα 85 ἴο {μαὶ 

. 

δ᾽ χ ὅδ, 
3. Εἴ. 



τ ἀβεγ 11. ΚΙΝΟ5. ΧΧΙ. 123 
βαίεπὶ (ἢς ᾿ἴπ6 οὐ ϑαπιαγία, ἂδπὰ τῆς ργονοκθα πὶδ ἴο δηρεζ, βίηςε τῆς ἀδὺ 
Ρίαπηπιεῖ οὗ τλῈ πουβθε οὗ Αμδὸ: δπά τἢδὶγ ἔδιμεῦθ σάπια ἔογῃ οὐδ οὗ Εργρῖ, 
ἔν} ννῖρε Τεγυβαὶεπὶ 45 ὦ σίαπ νγίρεῖῃ ὄνθη ὑπῖἴο (ἢ 15 ἀΔγ. 

τ Ἠεὺ, Δ’ 4 αἰβῇ, ᾿νν!ρίηρ, ἐΐ, Δη4 τυγηΐηρ ἐξ ρθε 16 Μογεθονεγ Μαδπδββεὴ βμεὰ ἰη- 
“«« ἀἄονη ποσθης Ὀ]οοα νϑγῪ πιυςῇ, 11} με μδὰ 
ἐγαελλε ας ΑΠΑΙ ψ]]] ἔογβακε τῆς τεῖππαπε Η]]εά 7εγυβαίθπι Τίτοπι οπα επά τὸ εν 
ἀν οἔ τηΐης ἰῃμογίίδηςς, δηά ἀε νεῦ τθπὶ δηοῖδεγ ; Ὀεβιάς ἢἰβ δίῃ ννμογθννῃ [6 σισαία αὶ 

ἱπῖο ἴΠ6 παπᾶ οὗ 1Π6ῚΓ δπθπλ 68 ; δπὰ 
{ΠῚ} 5}}4}} θοσοπ)α ἃ ΡΥ ἀπά ἃ 8ρ0]] 
ἴο 1] ΟῚ ἘΠ ΘΠ 168 ; 

Ις Βεσάυβαὲ {ΠῈῪ πᾶνε ἄἀοης ἐλαΐ 
τυλτοἢ τας Ἔνι] ἴῃ πλγ΄ ϑρμῖ, δηὰ παν 

ἉΏΙΓΝ Πᾶ5 ἴο ὃδ6 Ὁ}, ἀπά αιιοῖε5 ΑΙμΟ5 Υἱ!. 
. ἃ5 ῃὕγοοῦ οἵ {Π185. Βαυῖ [6 ρᾷββϑαᾶρε οὗ Απιοβ 
6 οὔδβουτο; δηά [ἴ 15 ἀϊδίου ἴο 566 νι πδὲ 
Ῥίαςθ {ΠπῸΓῸ6 ἰ5 ἴοσ σᾶσγϑῖμ] πηοαϑιιγίην δηὰ ἅ5ςοῦσ- 
τΔἰππλεπί οὐ [η6 ρεγρεπάϊςοι αν ἤθη δι] ἀρ 8 
ἅγο Ὀδίημ ΡυΠοὰ ἄοννη. Ῥεγδαρα Τ Βοηὶι5 15 
ΤΙσ δὶ πη οοηϑιάἀογίηρ [86 ἴννο ἰθυτὴϑ ἃ8 Π6Υδ 
ιι5εἀ ἴο Ὀε ΠΊΕΓΘ “ 5ΥΠ100]5 οὗ τι]ς " ΟΥ̓ ἰᾶνν. 
Τῆς πιρδηῖηρ Ψ11 το ὃ6--} ΨΜ}1 ΔΡΡΙΥ 
ΘΧΔΟΙΥ ἴπῸ 54Π|6 τηθᾶϑισα δηΐ σι]θ ἴο [6τὺ" 
ΒΔΪῈΠὶ 48 ἴο ϑδσηδιίδ.---  νν}}} ἰσοδὲ Ὀοῖἢ 411Κ6 
ψ ἢ δἰσιςῖ δηά ὄνθὴ Ἰυ5ῦςς,. ὙὍὙΠὸ ἰάοα οἔ 
ἀεκίγαςτίοη Μ}}}} {ΒΘ ποῖ 6 ςοηίδίηθη αἸΓΟΟΙΥ 
ἴῃ ἴῃς ννογάβ, Ὀιιῖ ΟΠΪΥ ἱπάϊ γος Υ, τσουρῃ [ἢς 
ἴαςϊ ἴμδῖ δαπιδτία δὰ θδθεη ἀεςδιγογθά. 

1 «υἱΐ «υἱρε ϑεγισαίεηι.ἢ Ι͂Ὶ 1815 τποίδρμοῦ 
ἴΠεγῸ ἰα ἢῸ διλδίρυ!γ. [6γυβαίεπὶ 18 ἴο Ὀ6 
ΠΟΙ ϑυνερῖ ΔΎ, 45 ἴῃς ἰοοά ἴτοιὴ ἢΐ5 ἀ158 
ΨΠΘη ἃ τὴᾶη ΨΠΡῸ5 ἰἴ δηὰ {ἸΓΠ5 1 ὈΡ5146 
ἄοντη, τ΄ Δηγ δά μουιηρ σγυσλῦ ΤΔῪ ζ4]] ΟἿ, 

α ἀπὸῸἷ6} 1 ΔἴΟΓΑΙΎ, “ ἐῤὲ ἀἰ8ῃ," οΥ̓“ δὲ: 
ἃς." 

16. Μαπαν“εὐ «δε ᾿ἐπποιεπὶ ὀίιοοΐ Ὑεγ 
»ιμοϑ. Μδηδβϑο 8 γεῖξῃ 45 Ὀδεη σοπιραγοὰ 
ἢ δοῦλα )υδῖῖςς ἴο ἴδαϊ οὗ ΜΑΣ Ἴυάοτ. 
ΤΙς ἰάἀοϊδίγοιβ Ραγίγ, νν ον πδὰ τοπλαϊποὰ 
δ.}} ἢ δηὰ ἀϊδοοηϊοεπιοὰ ἀυτγίης [Π6 τεϊοστη8 
οὗ ἴη6 φγθοεαϊηρ τεῖρῃ, σαπὴς βιάάθηϊν ἱπίο 
Ῥονεσ, δπά, Ὀυγηϊηρ ἢ τοϑεπιμηοηΐ, 6η- 
ἀοανοιγοά ἴο δηπι μι ϊδίς τμεῖγ δάνεγβαγιεβ ὉῪ ἃ 
ἔαγιουβ Ρεγϑοσυΐίοη. “Α τεϊρῃ οὗ ἴΟΣΤΟΥ 
ςοϊηπιοησοα ἂραϊησὶ 411] γγ8ο νεηϊυγοά ἴο Τὸ- 
δἰσὶ 1:6 τοδοϊίοη. ὈδῪ ΟΥ̓ ἀΑΥ ἃ ἔγτεβῃ ὑαΐς ἢ 
οὗ τς φῬγορμοῖῖς ογάθσ ἵνεσο ογάεγεα ἔογ 
ἐχϑουϊίοη ( [ο5ερῇ. "Απί. [υἀ. χ. 1, 8 1. ὦ 
δοοιηθά 85 ᾿ὖ 4 ἀδνουγίπρ ᾿ἴοη (ἐγ. 11. 30) 
Ὅοτο ἰεΐ Ἰοοδο ἀρδίηϑί ἴμπὶ. Ετοιῃ οπά ἴο 
ἐπὰ οὗ [ογυβαίοτη ννεσα ἴο Ὀ6 86εῇ [86 ἴγδοθϑ 
οὗἩ τῃοῖγ ὈΪοοά. ὙΠὲ ποῦ ε8 ννῆο ἴοοκ τεσ 
Ῥατὶ ννεσε τῆγοννη ποδάϊοης ἔτοπι ἴΠ6 τος κ 
4185. οἵ [ἐγυβδίοπὶ (5. οχ]!. 7). (ϑίδηϊευ, 
4] ,δοἴυγοβ οἡ ἴπ6 [οννϑῆ ΟὨυτοῖ, Ῥασγὶ 1]. 
Ῥ. 492.) Αεςοταϊης ἴο γδάϊη, [βαῖδ νγ88 
διηοης ἰδ ἤγβὶ ἴο ρεγίϑῃ. ἊΑἰπιοϑσῖ 41} [Π6 
ΟἴΠοΙΓ ργορῃεῖβ ϑῃδγοα ἢ 5 ἕδϊε ( [6γ.ὄ 1. 8. ς.). 
ΎμῈ πιλγῖντϑ ΈσῸ ΚΙ ]οὰ ΟΥ̓ Βογγί 4 ἀθαίἢ5 

πιδάς Τιάδῃ τὸ β'η, ἴῃ ἀοίπρ ἐλαίαν 
τυλϊεῖλ τᾶς δεν} ἴῃ τῇς βρῆς οὗ τῆς 
[ΟΚΡ. 

17 ( Νον [1ἢς τεβϑὲ οἵ τῆς δοῖβ οὗ 
ΜΜδῃδϑββϑεῆ, πὰ 411] τῃδλεὲ ἢς αἷά, δηά 

(Ηδῦ. χὶ. 37). Οἱδεβ δπά ἴηβι}15 ἔγοπι 868 
Ἰοοϊκοσϑεσουη ἀσρταναῖεά Ποῖσ οσιηθηῖβ ([8. 
᾽ν], 154). Νὸ ψοπάου {παῖ ἰἴ ννὰ5 ἔθ], πόσο 
[02η ἃ ΘΟΠΓΟΤΥ ἀβοσγνναγάβ, [παῖ τῆς ἢπὶ 
υάρτηοηΐϊ προ [Θγυϑα]οπὶ νγὰ8 ἰῃ δῇ δβρεςῖδὶ 
ΨΑΥ͂ ἴπ6 Ρυπίδησηεηῖ οὗ ΜίδΠδββ ἢ 5. Ὀ]οοαΥ 
Ῥεσβθοιζίοη οἵ Οοαΐβ ροορὶθ, 186 συ] οὗ 
ννΠΙ ἢ ἴῃς Τιοτὰ νψοι]ὰ ποῖ δηὰ Ἵοουϊὰ ποῖ 
ῬΡαγάοη. (2 Κ. χχίν. 4.) 

17. Τδὲ γ οΥΓἹ δὲ φο Ὁ. Μαπα...}.} 
ΤὨΘ σηοϑὲ σγορδγκαῦϊο οἰΓουτηβίδηοοβ ἰῃ τὴ 6 
ΠΙΞίΟΥΥ οἵ Μδηδββθὴ οπιλιιοὰ ὈΥ ἴα ΤΙ ΟΣ 
οἵ Κίηρβ, ἀτὸ 15 σἀρίιγε ΟΥ̓ ἴῃ6 οἀρίδ!π5 οὗ 
πε Κίηρ οἵἨ Αβϑογσίδ, 15 γαπιοναὶ ἴο Βαῦγίοῃ, 
δῖ58 γτοροηΐδησθ ἴδοσο, ἢϊ5 σοδίοσγδϊίοη ἴο ἢϊ5 
κιηράοπι, ἀπά 15 τε]! ρίουβ σοίοσπημβ Ὡροη ἢ 8 
τοίυση ἴο 1. ὝὙὝὙΒε65Ὲ ἃγὸ σοσογάθα ον ἴἢ 
ΟΠ γοηΪοΪ65 (1 ΟἾ τ. ΧΧΧἸΪ. 115-19), Οἡ νν ΒΓ ἢ 
δοζουηΐ ἘΠΕΥ πᾶν Ὀδεη τοραγάθα ὈΥ̓͂ ΤΏΔΗΥ 
οὐ ς 5. 458 ὑῃῃι!ϑϊοσίςδὶ ( οϑοη γα] ον, ΗΖ, 
Δ Ίποεσ, Οσσγαδοσγρ). Τα νἱηάϊοδοη οὗ τΠΕῚν 
συ Μ}111] σοπλθ πιοδῖ ὈΣΓΟΡΟΤΙΥ ἰῃ ἴθ 6 (οτ» 
ταθηΐ οὔ ΟἤγτοπίὶςΪε8. [ἢ (86 ρὑγοϑεπὶ ῥρὶδοθ 
ἰξϊ ΟἿΪΥ ηξεάβ ἴο Ὀ6 οὐδβογυεά, ἤτϑι, τπᾶῖ τῇ6 
υντὶ τοῦ οὗ Κρ πιυδῖ ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΪΥ οὐα ἢ} Π|6- 
του5 ἴςϊ8 οὗ ργεδλΐ ἱπηροσγίδπος ἴῃ ἴῃς ἴδ οὗ 
1Π18 πιοηλσγοΐ, δίπος ἣς γχοϊδῖοθ 'π εἰσῃΐθοη 
ΥΟΥβ68 ἴῃς ᾿ἰδίοσυ οὗ βῆγ-ῆνεὸ σεᾶγβ; δἀπά 
βοοοηάίυ, [δαὶ του ἱξ νουἹὰ ἢᾶνς Ὀεθη 
ῃδίυγαὶ ἔου δἰπὶ ἴο πᾶγο τιθητ οηδά [Π6 γοροηῖ- 
δῆς οὗ Μαπδβθεβ [ἢ 6 μδὰ νἱεννοά 1ἴ 88 
τῃογου φῇ δηά ρεπυίηο, γεῖ Γ᾽ ἢς σοηϑιἀογεὰ ἰξ 
ἃ ΒΑΙγερεπίδηςε, Ο]]οννεὰ ὈΥ ἃ δΑ] -τείοττηᾶ 
[ἴοπ, ννϊςἢ ἸΟ υπίουςβοά ἴπ6 τοοῖ οὗ ἴ8ὸ 
ΘΥ}] ἴο φογπιηδῖς δηα Ὀσεδὶς ουἱΐϊ δίγεϑῃ ἴῃ 
Δποῖδου σεῖρη, ἢ6 τς ΓΟΑϑοΠΔΟΥ Θηοι ἢ 
ἀδοϊϊπο ἴο 5νν)6}} 18 ΠΙσίοΟΥΥ ΟΥ̓ Τοςογάϊης 
ννδδῖ, δοοοζάϊηρ, ἴο 115 Υἱονν, ννᾶβ ἃ ςοπὶ- 
Ῥαγαίίνεὶυ ὑπὶπιρογίδηϊ πιδίῖοσ. 

ΟΥποσ δεῖβ τοοογάεδα οἵ Μαπδϑεβθοῆ ἃγ6,--- 
;. Ηἰ8 γαϊβίηρ οὗ ἃ πὸνν πογίβοσγῃ νν4]}}, Ὀδρὶη- 
πἰης οὐ ἴῃς ννεβὶ 5:46 οὗ ἴδ υδί]εγ οὐ Οἴδοη, 
ἀπά ογοβϑίης (δε να] ἴο ἰδὲ ΕΠ5Π-ραῖς 
Δ ΟΝ ννὰ8 δῖ {με πογί-εδβδίεγῃ Ἂχίσγεπην οὗ 
τῆς οἰἴγ. 2. Ηἰ5 ςσοπιρ!εϊίοη οὗ ἴπ6 ἔογῃοδ- 
(ἰοη5 οὗ Ορδοὶ (δερυπ ΌΥ Ιοΐδαπι, 2 Οἢγ. 
ΧΧΥΪ. 3), ΟΥἩΎ Τὰς διρδ στουπμὰ ἱπηπγεαίδιο } Ὁ 
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5 βἷη ἴτῃαξ Πα 5ἰηπθά, ἄγε Ὰ6Υ ποῖ 
νυ πτίεη ἴῃ τὰς Ὀοοϊκ οὗ τῆς σἤγοπ!ςο] 68 
οὗ τῆε Κίῃρβ οὔ [πάλῃ ὁ 

18 Δαν, ἡ Μλπδϑβοὴ 8ἰερῖ στ ἢΪ5 
ἔλιδοῖβ, ἀπά νγὰβ Ὀυτγοα ἴῃ τΠ6 ράγάβη 
οὗ ἢ8 οννῇ ἰιοιιβε, ἱπ (ἢ ρδγάεη οὗ 
ὕζζα : δηά Απιοη 8 ϑοη γεϊρῃβά ἴῃ 
15 δϊεδά. 

Ι9 ὅ Απιοὴ τοᾶς ἵνγεπῦ ἃπά ἴννο 
οδίβ οἷά ννῇςπ ἢς θερδη ἴο τγείρῃ, δηά 
᾿: τεϊσηεά ἴννο γεᾶγβ ἴῃ [654] ΠῚ. 
Απά ἢϊ8 πιοῖμεγ᾽ 8 ἤδῖλς τας Μεβμυ}- 

1. ΚΙΝΟΞἍ. ΧΧΙ.  ν. 18--22. 

Ἰεπιθῖῆ, τῆς ἀδιρηίεῦ οὗ Ηδλγυζ οὗ 
]οιθδδῇ. 

20 Αμπὰά δε ἀϊά ἐλαὶ τυλίελ τυας ἀνὶϊ 
ἴῃ ἴῃς κἰρῃξς οὗ τῆς ΟΚΡ, 485 ἢϊ5 ἔδίεγ 
ΜΜδῃδϑεβεὴ αἱά. 

21 Απὰ ἢ νναϊκαά ἴῃ 41} τῆς. ννᾶῦ 
ταῖς ἢ]58 ἔλῖμεγ νναϊκεά ἴπ, ἀπά εγνεά 
τῆς 14ο0]8 τπδὶ ἢῚ5 ἔδίμεγ βεγνεά, δηά 
ὙνουβῃΙρραά {Πεπὶ: 

22 Απά ἢδ ἔοσβοοκ ἴῆε ἴκΡ (οά 
οὗἉ 8 ἔδίμεγβ, δηῃα νγαϊϊκεα ποῖ ἴῃ τῆς 
ὙΨΑΥ οὗ τῆς [ΟΚΡ. 

δου ῖν οἵ της Τοπαρὶθ: ἀπά 3. Η|5 ρίδείηρ ἴπῸ 
ΟἴΠΟΓ [γι ϊβῇοά οἰτε5 οὗ ᾿υἀτὰ ἀπάςγ ἐχρο- 
τὶ οποεὰ οἀριαὶπ5β. Οἡ ἴἢς 5ιιδ)εςῖ οὗ ἰδεβδὲ 
Ρτορδγδίίοῃβ, 8εὲ6 ποῖε οὔ 2 (ἢ σ. χχχίὶ!. 14. 

δὶ. οἷηα ἐδαὶ δὲ εἰππεά.}] Το (δε δἰπ8 οὗ 
Μαπαδϑϑοὴ ννδῖο ἢ πάν Ὀόδη δἰγοδαν πχεπιϊοηθα 
(νογβοβ 3-7) ἂπά 16) πιδύ δὲ δα ἀδβὰ (ἢ6 ἔοὶ- 
Ἰοννίησ:---ι. Ης οδι]οὰ δ᾽8 δοὸὴ Απιοὴ Οὗ 
Ατηπιοη, δῆοσ {δ μοῖεα Εργρίίδη ροά (566 
Ὡοΐθ οἢ νεῖβὲ 18). 2. Ης ποῖ ΟΠΥΥ δἰϊοννεά 
ἴΠ6 ΘϑιαὈ ἰϑῃπιθπὶ οὗἨ ἢιυπηδη 5Δ.τς685 ἴο 
Μοίδθον, Ὀυϊ ἀραάϊοδίοα ἴο ἴῇ6 τιγθῦοθα ἃ 
δροςίδ! ρίδοθ ἰπ (ἢ νι] ογ οὗὁἨ Ηϊπηοπι, ὑτο- 
ὈΔΌΪΥ ἃ ρογίίοη οὗἨὨ ἴπε γογαᾷὶ σαγάθηβ (" ΒίὉ. 
1)ιςῖ.᾽ ΤΟΡΗΕΤ.), κποννη Πποπορίοσιῃ δ5 Τορπεῖ 
οὐ Τορμοῖῃ, ννῃϊσ 6 ῥτον θὰ ἢ“ ΠΡ ἢ 
Ῥίδοοβ,) οὐ᾽ ϑῃτ ποθ, ἀπὰ ὑγοῦδῦΥ ἢ ἤωγ- 
Πᾶςὸ5. 41. Ης δἰϊοινοὶ (6 ἐς] 5 πιθηῖ οὗ 
τὸ Κξάξλεῤῥίνι, οὐ “ ϑοάο "5" ---ῖῆο 586 ν 
ταυζλϊοὰ νοϊαγίοβ οὔ ϑίασίο ---τοἰη ἤοιι568 
᾿πλι πο ἰδίου δάϊοϊπὶο. ὕρὸπ ἴῃς Τεηρὶς (2 
Κ. χχιϊν 7). 4. Ηδ τοπιονδὰ ἴῃς Αὐκ οὗ 
ἴῃς (Οὐονεπδπίὶ ἤγοηλ ἴῃς Ὑεπιρὶς (2 Οἢγ. 
ΧΧΧΥ, 3), ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ ἱπίγιι προ δἰ5. ον ἀϑϑό- 
γαῤ, οΥἩ “δτονθ᾽ (βιιῦγα. νοῦβθ 7) ἱπίο [18 
Ρίδςε. 5. Ηε ἀυοβεογαϊθά, ΟΥ̓ Τεέτλονδὶ ΟΣ 
ἰπλατγ, 16 «ἰῖαγ οὔ Ὀυγη-οογιηρβ, ννῃϊςῇ 
δὶ ἴῃ ἴῃς ΤορΙ6 οουγῖ, 80 ἴπδῖ οἡ ἢ 15 
Τεροπΐδηςο μα ἢδά 19 “ τοβίοτε "ἢ οὗ “ σόραὶγ᾽; 
1 (2 (τ. χχχιῖ. 16). Αμὰ 6. Ηε ἀεδίτογοά, 
ἰϊ νοι] δθόπι, 41} [πΠ6 σορίθ8 οἵ ἴῃ6 1Δἂνν παῖ 
Ὧδ ςοιι!ὰ βπηά, 50 πὲ 1ἴ ννἂϑ ἃ πιοϑβί ἱπιροτγίδηξ 
αἰἰβοονοσυ πο ἃ 5ἰηρὶθ ΟΟΡΥ ννᾶ8 ἰοιπὰ 
ὑπάοσ [οϑίδῃ. (14 Κ. χχί!. 8:11.) 

18. ),α: δωνγίοά. Ιἴ Πᾶ5 θδθη δ γεδαυ οὔ- 
δετυοά (δὶ (ἢς ςδίδοοπιρ οὗ ᾿ αν ννὰ5 ργο- 
ὈΔΌΪΥ ἔμ], ἀπά τπδὶ {Π6 Ἰδῖεν Κίηρβ, οπιὶ Δ ἢΔ2 
ἀοννναγάβ, δά ἴο πὰ βορυϊζυσο εἰδένῃογο. 
ΑἸΔΖ ννγᾶβ Ὀιιτίεά ἴῃ [ετιβδίοτη, Ὀαυϊ ποῖ ἴῃ [ἢ 6 
δορ. ]ςἢγὸβ οὗ τῆς Κιπρβ (2 ΟἾγ. ΧΧχν. 27). 
ἩοΖοκΙΔΒ ἔοι πα ἃ τοϑι ρορίδοθ οἡ ἴΠ6 ὙΥΑΥ 
(δῖ Ἰοὰ τ|ρ ἴο αν 5 ςαϊδοοπιὸ (ἰδ. χχχίϊ. 1.1). 
Μαδπαββοῦ δηὰ Ἄσχιοη ννογὸ ἱπῖοσγεά ἴπ “ 1ῃ6 
βατάσῃ οὗ [228,᾽ ἃ ρογϊίοη (ἀρράγεπί!γ)} οὔ πὸ 
ΤΟΥΔΪ ραϊδοθσαγάθη. [οϑδῇ ννᾶβ Ὀιγχίθαὰ ἴῃ 
“ Β5 οὐ δορυ ἢ το" (2 Κι. χχῖ. 20), πϑατ ἢΪ8 

ΑΙ Ποσ δηά ρυδηβίπον (2 ΟἾγ. χχχνυ. 24). ΟΥ̓ 
[6 ΟΣ Τοιηδιηΐηρ Κηρα (ἤτος ψεγῈ τηδάδ 
ῬΓΙΒΟΠΟΙΒ ἃπὰ αἰϊεάὰ ἴῃ σδρι!ν γ ---- [ΘΠοΔΠΔΖ 
ἴῃ Εσγρί (2 Κ. χχὶ!ν 34); [Ἐποϊδοῃίη δηὰ 
Ζοάοκιίαι δ Βδδγίοη; ψ 816 οἱἹἹϑ, [οί κίπι, 
ν)5 56 ςΓ ΕΓ διιγίοὰ ἴῃ [ΘΓ 58 θπι, ΡγΟΔΟΥ͂ 
ἢ Μαπδββθῖ, Απηοῃ, δηὰ οβίδῃ. (2 Ν. 
χχίν, 6.) 

ἐδ γαγάεπ 97 ὕχςα. Ιι 8458 Ὀδεη βιιρροϑθεά 
δῖ {ΠῸ6 “ ραγάδρη οἔὗἉ [228 γτϑςεϊνοὰ [18 πδπιθ 
ἴτοπι ἴδε {{228}} οὗ 2 δᾶπι. νἱ. Βυΐ [μὶ5 ἰ5 
υποοτίδιῃ. [[χ128 ν»ὰβ ἃ (ΟΙΏΠΊΟΩ ΠΑΠῚΘ 
διηοηρ ἴ6 [ἐνν5 (566 1 (Ἶγσ. υἱ. 29, ΥἹἹ!. 7; 
Εχγ. 11. 49; ΝΕξἢ, νΥἱῖ. 51), δπὰ “(ἢ γαγάφηῃ 
οὗ {0228᾽ ΙΏὩΔΥ πᾶνε Ὀθὸπ ἃ σϑσεπὶ ρυσομᾶ56 
ταδὰθ ὈγῪ Μδπδϑϑθὴ δηὰ τἤσγοννῃ ἰηΐο ἢϊ15 οντὶ 
ξατάθρη. ((οπίραγε 1: Κ. χχὶ. 1, 2; δπά ἴοσγ 
16 δρρ !ςδίίοη οὗ ἃ ρογίίοη οὗ ἃ ραγάθη ἴο {πὸ 
Ρυγροϑεβ οἵ ἃ βερ ςγὸ 566 [οδη χίχ. 41.) 

“νιον, δὶς “οπ.ὩὉ ΤῊ παπιὸ, νυ ῃϊςῖ οσουγ8 
οπγ δἵ [ἢ|5 {πὲ δηά ἰπ (ῃς τεῖρτι οὔτμο ἰάοἷδ- 
ἴσου Αμδὸ (1 Κ. χχί!. 26), ἰ5 ἰΔοπιὶςδὶ ἰἢ ἔοστ 
ἢ τῆς Ηδῦγονν στοργοϑεηίδεινε οὗ ἴῃς σ»τολῖ 
Ἐκγριίδη κοὰ, ἀσπθη οσ Ατυη (Νδῆιπι 11. 8}; 
ἃηά [ἴ 15 {πεγοΐογο ργοῦδοϊς (δὶ ΝΜδπδβϑοῆ 
β6]θςῖοα ἰἰ δηά γᾶνς [ἴ ἴο [5 δοὴ ἰη σογιρ πτεπὶ 
ἴο {πὸ Εργρίίδηβ, νι ννποπὶ ἢ ΤΊΔΥ Πᾶνα 
νυ ϊσμεὰ το Ἷς ΟἹ ΠῚΘΠΑΙΪΥ ἰογτΏ5. 

10. υοιδαδ.ὴ [οἷδαβ ἰδ Ῥσγοόῦθδῦνγ [ἢ6 
]οϊδαῖῃ (ουϊ. χ. 7) οὐ [οἱναῖμδῃ (Νυπι. 
ΧΧΧΙΝ, 313, 34) οὗ τ6 νυδηδογηρβ, νυν] οἢ ννᾶ8 
ἴῃ [η6 ποὶρῃθουγῃοοά οὗ ΕΖιίοη-ροῦεσ. Μᾶ- 
παβϑεῦ ννουὰ δ6 ποῖ Ὁ} |ΠΚΕ]}Ὶ ἴο ΤΏΔΓΙΎ δῆ 
Ιἀυπηδδῃ. 

41. Ηε «υαἰξεά ἱπ αἰϊ ἐδε αυαγ ἐδαΐ δὲς ζαΐδεν 
«υαἰζεά "2 Αἴ Μδηδϑβο 5 ἀφδίῃ, ἴδε ἰάοἷδ- 
ἴγοιι5 Ραγῖγ, με] ἃ ἰπ βδοπὶς σἤεςκ ἀυτίης δἰ9 
δίοσ γόδγβ (2 (ἢγσ. χχχῇδ. 15-17}, γεοονογοά 
116 οηζίγτε αϊγοοίίοη οὗ δῇδίγβ, δηά οὐϊδιποά 
Δ 1 Βουγ ἔγοσῃ [Π6 γουπρ Κιης Απλοη ἴο τλακὸ 
Οὔςσα τηογὸ 4]1] πὸ σἤδησεθ ἢ ἢ ΜΙ ΔηΔοβθἢ 
δὰ πιδάς ἴῃ {πε οατὶν ρατῖ οὗ ἢἰ5 γεῖρῃ. Ησηςε 
ὙῸ δΠηά ἴῃς 5ἴδίθ οὔ ἴπιηρ5 δὲ [οϑδίδῃ 5 δοθϑϑίοῃ 
(2 Κ. χχιϊῖ, 4:14) ἴῃς ὄχδοῖ σοιπίογραγὶ οἵ 
[αι ψΒιοῦ Πδά οχιδῖεα ὑπο Μδηδϑθοῆ, 85 
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γ 4 11. ΚΙΝΟΞΒ. 
22 Ἵ Απά τἢε 5εγνδηΐῖβ οὔ Απιοη 

ςοηϑριγοά δρδίπϑὲ ἢϊπι, ΔπΠα δεν τὴς 
Κίπρ ἴῃ ἢ]5 οννῇ Ποιιβδ. 

24 Απά τἢε ρεορὶε οἔὗἉ τῆς ἰαπά 5]εῖν 
411 τῃσπὶ τῆας πδά σοπϑρίγεά δρδίπϑῖ 
Κίηρ Απιοη ; δπά τε ρεορὶβ οὗ τῆς 
ἰδηὰ πιδάς [οϑίδῃι ἢ18 8οη ἰκίηρ 'ἴπ ἢ 8 
8ῖ6δά. 

ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. 

2ς Νον τἢς τγεβῖ οὔ τῆς δςῖβ οὗ 
Απιοὴ ΨΏΙΟΝ ἢς αἰά, γε {ΠεῈΥ ποῖ 
νυ ητίξη ἴῃ τῆς ὈΟοΟΚ οὗ τῆλε σἤγοη!ο 68 
οἵ τῆς Κίηρϑβ οὗ Τά ὺ 

26 Απά δε ννᾶβ Ὀυτγίεά ἱῃ ἢ 8 
βΒαρυ ϊοῆγαε ἰῃ τὲ ραγάεη οὗ ἴὕζΖζα: 
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ἐ . 3 
᾿ ᾿ ' ἐ Μαῖι. Σι δηὰ ' [οβϑίδῃ ἢἷ8 80η τεϊρῃθὰ ἰῇ ἢ 8 ὝΒΡΙΣ 

5ἴοδά. 

ἀεβοτι δοὰ ἴῃ υοῦϑοβ 3-7)ῦ. Α ρυδρῇϊς ρίςϊυσα 
οἵ [ἢ6 ξέπογαὶ κἰδῖς οὗ [ογυβαίοτη δηὰ [6528 δῖ 
[ῃ158 {{π|6 νν}}]} 6 ἔουπά ἴῃ Ζερμδπίδῃ (ἰ. 4-12: 
11. 157}, Ὑῃο ννγοῖδ 18 Ῥγορῆθου βοὴ Απιοη 
Πλά υ8ῖ ςοαϑοά ἴο ὃ6 Κιηρ. 

48. Το σογυσπί. ΟΥ “πιο εοπιρίγεά αἀφαϊπηΐ 
ῥὶ»ι. Νοιδίης ἰ5Β Κπονῃ οὗὨ 186 οδι1ι568 ΟΣ 
εἰγουπηδίδηςεβ οὗ (8 σοηβρίγαςσυ. ὅνὲ ΠπιΔΥ 
σιαρεί τῃαϊ ἴδετε νγῶϑ ἃ Ῥορυΐδσγ γοδείίοη 
ὐδϊηδὶ (ἢ ΘΟΧΙΓΟΙΩΘ ἰἀΟ]ΑΊΤΥ νης ἢ (ἢ6 γοιηρ 
Κιηρ δά 6βιδ0} 5, ἀηὰ τηδι {Π18 ὁποουγασοά 
80Π16 οὗ ἴῃς ΠΟΙ ΓΓΟΥΒ, νν 80 ΠΙΔΥ δυο ἢλά {πε ὶγ 
ον ῥτγίναϊς στοιιπάρ οὗ αυδγτγοὶ, ἴο γθηΐασο οἡ 
[πε θοΪά 5ἴερ οἵ δῃ αϑϑαϑϑὶ παίίοη. 

24. ΤΡε ῥεορίε οΥΓ τὸς ἰαπά «ἔραυ αἱ 1δεηι 
ἐραὶ δαά εοπερίγεά Ὥς δ]οοά οὗ αν νι ᾶ8 
ἴοο 5δετεὰ ἴο ὃε βῃβεά νἢ ἱπηρυπι ονοη 
ψΠεη ἢς ἴῃ ν᾽ Πο56 νεῖῃ8 1 γδη τῦᾶβ δῃ ἸΟΪ]δῖοῦ 
οὔ 16 νψοσϑῖ [Ὁ Αγρλδζίδῃ πδά οὀχεοουϊεά 
[δὲ τὰ γάοΓΟ 5 οἱ ἢ]8 ἔδί ΠῈΣ [0858 (2 Ν. χίν. 

ΓΠΑΡΤῈΚΝ ΧΧΙΙ. 
Σ τγρείαλ᾽ ροορα γερηε. 3. 2,72 Ἰαξωλ ἐαγε μργ 

γεβαΐγ 97 ἐλε Ἰσηρίε. 8 “7 ἰζιαλ λαυης 
"ρμμά α δοοξ οὔ 4 ἴατυ, γυειαλ συπαίσίλ (6. 
μίζϊαλ Ιο εριφεγε ο7 ἐλε 2ογά. τὸ Πμίάαλ 
“»"οῤλεσίοίλ ἠέ ἀεείγμοίοη 97) )εγιαίεσι, δ 
γαλδς ἑλεσεοζέη )οσέα ̓» ζγμέ. 

ΟΘΙΑῊΗ Ἔευας εἰρῆ γεᾶγβ οἷά γγῆεη 
ἢς θερδη ἴο τδϊρῃ, Δη4 ἢξ τεϊρῃεά 

ΤΠΙΓΥ ἀπὰ οἠβ γεδῖβ ἰῃ ππρηεε: 
Απά ἢ8 πιοῖῃετ᾽β παπὶα τυας Πεὐἀϊάδῃ, 
τῆς ἀλυρῃίεγ οὗ Αἀδίδῃ οἵ Βοβοδίῃ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠ. 1. οιίαῦ «υα: εἰφῥί γεαγ, 
οἷά. Α5 Ατθοῃ νγβϑ ΟἾΪΥ ἱννδηϊγ του δἵ ἢ ΐ8 
ἀοαίῃ, δ6 τλιδὲ ἤν Ὀδοὴ τηᾶγτιοὰ 85 ΑΓ 88 
δῆδοη, δηά ἢᾶνο ἢδά {ἢ}}8 ϑδοὴ δογῃ ἴο ἢἰπὶ ἴῃ 
ἴδε [0] ον ἵης (8 βἰχίθθη: 8) γϑασ. ΤΏ αβα 
ὨΘΠΊΒΟΥΒ ΤΑ ΚΟ 1[ἴ ΟΧΊΓΟΙΊΘΙΥ ἱπιργοῦδοϊς ἐμαὶ 
Πα δά Δῃγ 5οὴ οἷάεσ (δὴ [οϑίδῃ. 

Βοιεα!}. Βοβοδῖῃ (ογ πιοσγε ΡΥΌΡΟΣΥ ΒοΖα 
Οἱ ἢ) ννᾶ8 ἃ ΟἵΥ οὔ [πάδῇ ἴῃ ἴΠ6 ον ςοδϑοῖ 
{τγᾶςΐ, ποΐ ἔδσ ἔγοπι 1 Δ. ἢ. [{ 18 τηοηποηρὰ 
ἰῃ ]οβδια χν. 39, ἀπιοης “ 186 υξίοττηοβί οἰτ168 

5). ΤΠ ρϑορῖὶς ποῖ ἀϊά ποῖ ἰεᾶνε 1 ἴο ἴΠ6 
οὐπρ [οβιδἢ το Ὀγίηρ μἰ5 δ ῃοσ᾿ 5 4552551η8 ἴο 

ἡιδῖίςς δέἴεγ ἢς νγᾶβ βεῖ(ἰδϑἀ ἴῃ ἢ 15 Κίπράο 
Ὀυϊ τυπλυ]Ο 5} }7 (Ὁ νοι]Ἱὰ 5θ6πι) γγεϑί 
{π6πὶ ἀπά ρῥυῖ πεῖ ἴο ἀφθδῖῃ. 

ἐδὲ ῥεοῤί ΚΓ 106 ἰαπά πιαάφ οεία ξἰηρἢ 
ΤὨα ἱπϊεηπιίοη οὗ ἴπΠ6 σοπεριγαΐοσγβ δὰ ρεγῆδρ8 
θδεη ἴο ἀθοείαγο ἃ ἔογίεϊζατο οὐ ἴῃς ςτοόννῃ ΟΥ̓ 
(Π6 εχ  βεϊης [η6, ἀηά ἴο ρῥἷδος ἃ ΠΕ ΟΥΑΞΥ 
οὐ ἴῃς [ἤτοηθ. Τ5 [πο ρεορὶς ννουἹά ποῖ 
βι:ῆἔετ. ὙΠΕΥ ᾿πϑἰσῖϊοὰ οἡ ἱπνεβίϊηρ νυ {Πα 
ΤΟΥ] δι ΠΟΥ πὰ ἴτας μεῖς οὗ ᾿ανιά, {86 
εἸάεϑῖ βοη οὗ Απιοη, δου ρῇ πο "85 ἃ ΒΟΥ͂ ΟΠΪΥ 
εἰρμῖ γεᾶγβ οἱ, ννοϑε σβδγαςίευ πλυβὲ ἀθρεπά 
Αἰπχοϑῖ Ἐπίγεὶν οἡ ἴῃς συάδπος ψνὨΓἢ 1ἴ ΓΟ" 
ςοἰνοά ἀυχίης τῆς ποχὶ οἰρῃϊ ΟΥ̓Ά ΆἴοΠ γοΆΣΆ. 
ϑίδρϑ ΤΏΔΥ ρεγῆδρβ ἕν θθεη ἰδίζθη ἴο ϑεσιγα 
Ππὶ ΡΓΌΡΟΙ σι! άληοα. 

46. Ηε «υα: δωγίοά, (9΄..1 866 ποίθ ου ὑϑγδδ 
18. 

2 Αμὰ ἢε ἀϊά ἐλαὲ τυλίε τυας τιρὶε 
ἵπ τῆς 5ῖρῃξς οὗ τὴε ΓΟΚΡ, ἀπά νναὶ κοὰ 
ἴῃ ἃ}} τῆς νγὰγ οὗ [ανιὰ ἢὶ8 ἔλιμεῦ, 
Δηἀ τυγηδα ποῖ 5146 το ἴῃς πρῇς παπὸ 
ΟΥ̓ ἴο τῆς ΙοᾺ. ; 

4 ὅ Απά ἴξ ςαπὶῈ ἴο ρᾶ58 ἰῇ τῇ 
εἰρ ἢ τα ἢ γεαγ οὐ Κίηρ οϑβίδι, ἐλαΐ 
τς Κίπρ 86επὲ ϑμδρῆδη με 80η οἵ 
ΑΖα] δῆ, τς βοη οἵ Μεβῃυ]]δηι, τῆς 
ΒΟ θα. ἴο τῆς πουβϑὲ οὗ τε ΙΧΟΚΡ, 
ΒΑΥΊΠΡ, 

οὗ [υὐδὴ ἰονναγά8 ἴπε ςοαϑὶ οὗ Εάοπι 5οι} 
νναγἀ8. Νῶὼο τγᾶυθῖϊεῦ δλ5 βυςσεεαρά ἰη ἰάθη» 
Ὀΐγιηρ ἴῃς 516. 

2. Τωγπεά ποί αὐἱάε, 6.1 ΤῊΐβ ρῆγαϑο, 
ςοιηπιοη ἴῃ ἴπε ἔἰππὸ οὗ Μοϑεβ δηὰ Ϊοϑῆυδ 
866 ουῖΐ. ν. 12: ΧΥΠ, 11, 2σ; ΧΧΥΠ. τς; 
ἡ 1. 7; ΧΧΙΙ. 6), 8 ΓΑΓΕ ἴῃ ἴδε Ἰαῖοσ δ. σρ- 
ἴυγοβ8. [{ ἱπ] 0165 8η υηάενίδιπρ οὐθάϊεπος ἴο 
411 106 σοχησηδητηθηῖβ. 

8. 1» 1δὲ εἰς δίεοπὶ δ γεαγ.} 866 τοῖς δἵ ἴῃς 
ἐηά οὗ ἴδε σδδρῖεσ. ᾿ 

γγοεία:. 
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{Ἡδῦ. 
ἀνοελοϊά. 

4 Ὅο ιῷ το ΗΙΚίΑΝ τῆς Πρ ρτίαβῖ, 
τας ἢδ ΠΊΔΥ 8ιπὶ τῆς 5:1 νγ΄ Ὡς ἢ 8 
Ὀτουφσῆξ ἰηῖο τῆς Πουβα οὗ τῆ. ΓΟΚΧΡ, 
ννὨϊςἢ τῆς Κεορεῖβ οὗ {πὸ ἴάοοῦ ἤᾶνε 
σλιῃεγεά οὔ τῆς ρβορίε : 

ς ΑπάΪες τμεπὶ ἀε]νεγ ᾿ὲ ἰηῖο τῆς 
Παπά οὗ τἢὲ ἀοεῖβ οὗ τὴς ψνόοσκ, {παῖ 
ἢανε τῆς ονεῖβίρῃς οὔ ἴῃς ἤουδα οὗ 
τῆε ΓῸΚΡ : δπὰ ἰεῖ τῆετι ρῖνε ἴξ τὸ τῆς 
ἀοεῖβ οὔτῃς ννοσκ νος ἢ 1. τη τῃ6 Ποιι56 
οὗ τῆεὲ ΙΟκΡ, ἴο τεέραῖγ τῆς Ὀγοδοῆαβ. 
οἵ τῆς μουβε, 

ϑδαῤῥαπ δε σογ δε ϑθΔΡηΔη 18 τλοπίοπθά 
το  ΉΓΥ ΟΥ̓ [Θγοσιῖαι. Ηδ ννᾶϑ ἴδε ἔδί μεσ οὗ 
ΑΒίκαπι, [Θγοπιδ ἢ 5 τιοπαὰ δηά ρτγοϊεοϊοσ δί 
ἴῃς σουχί οὗ [ἐμοϊδκίπι (ἐγ. χχνῖ. 24), ἃπὰ ἴῃς 
εἐταηάίδιμεσ οἵ Οεάδ]ιδη, ψῆῇο νγὰ8 τηδάβ 
ξονόσηοσ οὗ [υάθδ ΟΥ̓ πε Βανγ]οπίδηϑ αἴϊοσ [6 
ἀεοδίγυςτίοη οὗ ογυδαίοπὶ (2 Κ. χχν. 22). 
ϑϑυύθγαὶ οἴδοιβ οὗ ἢἰ5 δοη5 δηὰ σγαπάβοῃϑ γε σῸ 
ἰη ἄλνοιιῦ ἢ 186 ἰδίου Θννυ δὴ Κίηρβ, 858 
ΕἸαβδῆ, ῃ15 ϑοῆ, ννῆο νγὰ8 δθῃΐ οὔ δῃ εἰ] θΑΞ5Υ 
ἴο ΒΑργίοη δγ Ζοάοκιδῃ ([6γ. χχίχ. 23), Οεπηὰ- 
τίδἢ, ἀποῖ ΠΟΥ 5οπ, Ὑν Πο {τιδα ἴο ἱπάυος [6 Ποἱ8- 
Κῖπὶ ποῖ ἴο θυγη Τεγοση δ 5 το} (ἐγ. χχχυὶ. 
12, 25), Μιςοδδίδῃ, ἃ ργαπάβδοπ, νῆὴο διοαγὰ 
Βαγιυςἣ τοδά τῆ το]] δπὰ γορογίθα [15 σοπίθπιβ 
ἴο {Π6 ῥγίποθβ (ἰδ. 10:12), δπά 4δζΖδηϊδῇ, ἃ 
δοῃ, οἣς οὗ (ῃ6 “ δηςίθηΐβ οἵ [5γ86], πιεπι!οποά 
8ἃ5 8η ἰάοϊαῖοσ ὈΥ Εἰ ΖοκΚίοὶ (Ὑ1}}. 11). ΒΒΔΡἢΔΠ᾿ 5 
οἿοΘ ννᾶ5 οπὸ οὗ ρτεαΐ ἱτπῃηροτίδπος, ἱηνοὶ νυ! ηρ 
ΨΟΤΥ ςοηῇάοητί) τγοϊδιίοηβ νυ ἢ πὸ Κη. (866 

, ἃδονθο, 1 Κ'. ἵν. 1: 2 Κ. χίϊ, τὸ ; ΧΙ, 18.) 

4. Ἠϊλίαῤ.)] Ἡ κί ννὰβ ἴῃ6 βοὴ οὗ 5}4]- 
Ἰυπὶ (1 (ἢγτ. Υἱ. 13) οΥὁἮ Μοβδυ]ατι (10. 1χ. 11), 
δηὰ τὴ6 ἔδῖμπου (οσ ρταπαίαδίμοσ) οὗ δεσγδίδῃ 
(ςοπῖρ. 1 Οἢγ. νἱ. 13, 14 ἢ ΝΟἢ. χί. 11), 
ΙὨτργίεϑί δ (η6 {τἰπγὲ οὗ {πὸ σδρΈνΥ (2 Κ. 
ΧΧΥ. ; 8) ἀηἀ δηςεϑῖοσ οὗ Εζγα ἴῃς βογίδε (ΕΖυ. 
ΥἹ!. 1). 

ἐδ σεν πυρίορ. ... ἐδὲ ἔεεβεγε οὗ ἐῤε ἄοον 
ῥαυο γσαίῥεγοά. [ἴ 15 Ἔν ἀεπῖ ἔγοπι [6 Ἔχργοϑ- 
δ'οηϑβ ἤοτ ιιϑοὰ [ῃαϊ ἃ ἙςοἸ]]οςτίοη ἔοΓ {Π6 γορδῖΓ8 
οἴτῃο ΤΎοπιρΙο, δἰ πλδτ ἴο τηδῖ 6Θ5[ 4] 15 ῃ6ἀ ἴῃ τῆς 
χεῖσῃ οὗὨ Ϊοδϑὴ (2 Κ. χίϊ. 9, 10), μαά Ὀδεη ἴὉσ 
ΒΟΠ16 Ποηῃϑιἀεγδὺϊο {ἰπιθ ἰπῃ ῬΥΌΡΤΟβ5, δηα ἴἢ6 
ἰϊηρς πονν β8επί ἴο Κπονν {86 τϑϑ]ῖ, ῬσοῦδοὶΥ 
[Π6 ςοπιπηοηςοπηοηΐ οὗ (Πς ςοἰϊοεςίοη ἀδίεά 
ἔτοπι ἴῃς ἵν Δ γεᾶγ οὗ [οϑίδῃ, νμοη ἢ ἃρ- 
ῬΟΔΓΒ ἴο πᾶνε ἴδκεη ἴῃς δεῖιδὶ ἀϊγεςίίοη οὗ 
αὔλιγβ, δηὰ ἴο ᾶνο θεσυπ ἢ18 τοΐοστηβ (2 (ἶτ. 
χχχίν. 2). [ἢ 50, ἴἴ ννᾶ8 Πονν δἰχ γϑᾶγβ δίποθ 
ἴῃ ΠΙΟΠΟΥ͂ Δ Ὀορσυη ἴο ςοχὴς ἰμῃ. 

δ. Ζεὶ ἐδοηι ἀείδεγ ἰδ ἱπίο ἐδ ῥδανά οΥΓ ἐδε 
ἐἰοεγ:.} 866 ἃῦονο, οἢ. χὶϊ. 11, ἀπά ποῖς δά ἰος. 
ΎΤΠΟ56 “ ἀοοῦθ ἅγὸ ἴπ6 Τσοῃίγδοζοσβ, οὐ ονοῦ - 
Β6ΟΓΒ, ΚΟ ὑπάοτγιοοκ ἴΠ6 ζοπεσγαὶ βυρεσπῖθη- 
ἀοηςο, ἔσομη ν᾽ βοτὰ ἃ ἰοννεῦ ςἶδ585 οἵ “" ἀοεσβ"--- 

11. ΚΙΝ Ο5. ΧΧΙΙ. [ ν. 4.-. 

6 ὕσπιο σαγρεηΐειβ, ἀπὰ δι]! 6τβ, 
ἈΠ πγᾶδοηβ, ἀπά τἴὸ δὲν ΓΙΠΊΡΟΓ δηά 
ἤδννῃ βἴοπα ἴο γεραὶγ τῆς ἢοιιβα. 

γη Ἠονϑεῖς ἐπεγα ννὰ8 πο τες οηΐηρ 
τλδάς στῇ τΠδπὶ οὗ τῆς πιοπεν τπδῖ 
ννᾶ5 ἀεἰϊνεγεά ἱπῖο τπεὶγ μαπά, δβοδιιβα 
{παν ἀοαὶς ἐλ Ἐἢα]]γ. 
ἢ 4 Απὰ ΗἸΝΚιδὴ της ΒΙρῃ ργίεϑβε 

β4]ὰ ὑπο δθαρῆαπ τῃ6 βογίδε, 1 ἢανς 
ἰουπά τπ6 Ῥοοκ οὗ τῆε ἰὰνν ἴῃ τῆς 
Βουδε οἔτῃε καρ. Απᾶὰ ΗΙΚίαΝ σᾶνα 
τε ὈοΟΚ το δῆδρῆδη, δηὰ ἢς σοδά ἴζ. 

- 

(Ὧ6 δοείυδ] ἰλθοιγοῦβ, σαγροηΐοῦϑ, δηα πηλϑοηϑ 
-ἀγὲ ἴῃ [8 ἰδίϊεγ ροσίίοη οὗ [6 νόσϑο ἐϊϑιἢ- 
ξυϊϑῃεά, 

αὐδίοῦ 'Φ ἱπ ἐδὲ ῥοιμε ο δὲ ΖΣογάα. Ἀδίβοσγ, 
“80 6719 ἴἰη ἴΠε δοιιθε οὗ ἴῃς 1,οτά".--- (τοῖς 
ποιοῦσι τὰ ἔργα τοῖς ἐν οἴκῳ Κυρίου, [,ΧΧ.)--- 
ἐκ. ἴο 1ῃ6 ρογβοηβ Ψη0 ἃγδ δοίιδ!}ν εἰιρὶογεὰ 
ἴῃ {86 Τ ΠΡΙ6. 6 

Θ. 70 δὲν ἐϊγιδεγ ΑΟὐοτηρατο 2 Κ. χίϊ. 12. 
ὟΝ 6 Ἰεάγῃ ἔγτοτη ( Βγοηίς]θ5 (πὶ [ἢ 6 ΕΠ ΌΘΥ νγᾶ8 
ννηϊεά ἰογ {πὸ τϑραὶγ οὗ διά ϊη 5 (οι ς- 
δι] ρ5 }) “ ΙΓ ἢ της Κὶπρβ οὗ [υάἀδῇ ἮΝ 
ΠΑΞΒΘἢ ἂἀηὰ Απλοπ] Πδά ἀεβίγογεα." (2 ΟἾτ. 
ΧΧΧΙΥ. 11.) 

Ἵ. δῶ ἀραὶ! Μαμδβωϊν. Οοπιρατε  Κ. 
ΧΙ. τς, ὉΠ ΠπΑηι65 οὗ [686 ἢοποϑί ΟΥ̓ΘΓΘΘΟΥ3 
8.6 ίνθη ἴῃ (Βτοπίς]ε5 (2 (ἢ γ. χχχίῖν. 12). 

8. 1 ῥαυε οιπά ἐδὲ δοοῦ οΚἹ ἐδὲ 1.α«υ.} 
Ἀδιϊοπα] στὶς ογιτἰοῖσπιὶ μᾶ58 οοηο! ἀ δά ἔγοπι [ἢ 8 
ἀϊβοονοσυ, οἰ Γ τπδῖ πὸ “ ΒΟΟΚ οὗ τῆς 1, ν᾽} 
᾿δὰ δνὸσ ὀχίϑίοα Ὀϑίογο, [6 ννοσκ πονν βδἱὰ ἴο 
μᾶν Ὀεθη “ ζουπά δΒανίηρ Ὀθθη ἴογρεα ἴογ 
[6 οσοαϑίοη ὈΥ ΗΙΚίδῃ ; οΥ, δ ἰϑαϑῖ, [ῃδϊ 4]]} 
Κηον)οάρο οὗ ἴπε οἷά “ Βοοκ,᾽ ἰ ϑδιιςὴ Ὀοοκ 
οχίϑιοά, δὰ θη ἰοδῖ, ἀπά τπμᾶὶ ἃ οσκ 
οὗ ὑπκπονν ἀδία δηὰ δι πογϑῆϊρ πδνυϊηῦ 
Ὀδοη δὲ [15 {{πὶ|ὸ ἔουπα ννᾶ5 δοςερίθα δ5 ἴῃ6 
1,4 οὗ Μοβεβ οἡ διζοιπί οὗ [15 σοπίεηϊϑβ, 
ἃηὰ [μᾶ58 ἴἢι15 σοπὶὲ ἄοννη ἴο ᾧὺ5 ππ6θῚ 8 
πδῖηθ. Βιιῖ (5 15 ἴο 58:6 ἴῃ τῇς πγταῖϊνο ΔΓ 
Τλογο ἴλη ἰἴ παΐυγα!!ν παρ] ε5. ΗΠΠΚκίδἢ, τῃ 6 
ὮΙ Πσρυίεδῖ, πανίηρ ἔουπὰ ἰῃ τῆς Τομρὶς 8 
ςογίδιη τῸ]}, δηά τοδά [ἰ, γοσορηΐβοβ ᾿ ἢ 
ΔΡραγθπῖ σοΓΙΔΙ ΠΥ 45 “ δε Βοοκ οὗ τῆς {ἂν 
--" τῆς Βοοκ οὗ ἴδε 1ἂνν οὗ πε Γιοτγὰ ΟΥ̓ 16 
Βαπὰ οὗ Μοβεϑ᾽ (1 (Ἶγ. χχχίν. 14), ἀπ πιθη-» 
τίοπ5 ἢ]5 ἀἸβοονογΥ ἴο δῃδρῆδη, ννῇο Ἴοϊηπι- 
πἰςδῖοβ 1 ἴο ἴδ ἰης. Νον ᾿ἢ ΗΙκΚιαἢ δὰ 
θόοη ὈοΪὰ ἐπουρὴ δὰ νιὶςκοά δηουρὴ ἴο 
ἴογῃε, οὐ 1ξ δὲ δά θεδεη ἴρο] δῆ ἌἽποιιρὴ ἴο 
δοςορῖ ΠΑΘΕΪΥ 85 [86 τοδὶ “ Βοοῖκ οὔ πὸ 1 ἂν 
ἃ ςοπηροβίτοη οὗ νυν! ἢ ἢδ γοδ}}γ Κηονν ποϊβίηρ, 
νου] ποτὰ μάνα ὈΘΘη ΠΟ πιοδη5 οὗἉ ἀοϊεςτίηρς 
Ἶ5 ΟΥΤΟΥ ΟΥ ἢἰ58 ἔγδιιὰ ὁ Εουσ πιθᾶπ5 οἤ ἀοῖθο- 
Μβοη ννου]ά, τἴ 15 ονϊάθηϊξ, ἢλνο ὀχ ϑίςά--- Τ δ 



Ἡ-Ὁ. 

ν. 9--ἰ4.] 

9 Απά δηῃαδρῆαη {πὸ βογῖδε απ ἴο 
(ἢς Κίπο, δηἀ δγουρῆς τῆς Κίηρ ννογά 
Δρδίῃ, ἀπὰ 5α!ά, ἼῊΥ ϑογνδηῖβ ἤδνα 
Τρ Πογοα τῆς πιοπεὺ τἢδὲ ννᾶ8 ἰουπὰ 
ἴῃ τῆς ἤουδβε, ἀπά ἤᾶνε ἀε]νεγεα ἴἴ 
ἱπῖο τπ6 Ππαπᾶάὰ οὗ τἢεπι τἢδτ ἀο τῆ8 
ννοσκ, της πᾶνε τῃ6 ονογϑίρῃς οἱ τῇς 
Βουβε οὔ τῆε ΟΚΡ. 

10 Απάὰ δηῃαρῆδη τῆς 5 πε βῃενγαά 
(6 Κίηπρ, βαγίηρ, ΗΠΝΚίδῃ τῆς ρῥγίεβῖ 
ΒΑ. ἀε)νεγεά πὲ ἃ θοοκ. Απά 8ὅ84- 
Ρἤδη τεδὰ [τ δείογε (ἢε Κίηρ. 

11 Απα ἴἴ σᾶπιε ἴο ρ855, ῇςη τῃ6 
Κίηρ Πδά Πεαγά τῆς ννογάβ οὗ τλε θοοκ 
οἵ τῆε ἴανν, ἴπδῖ ἢε γεηΐξ ἢΐϊ5 οἰοῖῃςβ. 

12 Απά τἢς Κίηρ σοπιπηαπάεα Η!]- 
Κιδῇ τῆς ῥγίεσῖ, ἀπά Αδικδηχ τῆς 5οῃ 

7εν ϑἢ 1τυτρίεϑ, τυ ἢ ἢ εηδοάϊ!οα ἰάτρε ροῖ- 
τἰοη8 οὔτῃθ 1ἅνν, ᾿α5ὲ 45 τῇς Κι ϑἢ [{{π|Ὑ- 
εἰο5 Ὀεΐογε ἴῆς Ἐ εἰοσιηδίίοη εὐροα!θὰ ἰασρα 
Ῥογτίοηϑβ οἵ ἴῆς Βιδ 6: 2. Τ ἢδ πλεσηοσυ οὔ νην 
ΤΆΈη, ὙΠ ἢ ἴῃ ΤΏΔΠΥ ἰηβίδῃοθϑ ΤΊΔΥ ἤᾶνε 6 Χ- 
τοπάρά ἴο ἴῃ οπέγο Εἶν Βοοῖκ, 45 1 ἀοθβ ον 
ΜΠ τῃ6 πιοάδθγηῃ ϑαιηδγιίδῃηβ (τους, ἱπ. 
“ Ψαοδίοη Τουτγιϑίβ,᾽ 1861, Ρ. 346); 3. ΟΥΒΕΣ 
ΠΟΡΙ65, ΘΠΕΓΕ ΟΥ̓ ἔΓΑΡΤΩΘΠΙίΔγΥ, ὙΠ] ἢ 1ἴ σαπηοῖ 
Ὀυΐϊ Ὀ6 βυρροβοά ψόου]Ἱὰ οχὶβὶ ἀπιοηρ ἴδε ποσὰ 
ἰεατηθά [θνν5, ΟΥ δἵ δῃγ σαῖς ἰῃ ἴπ6 θοῇ οο]5 οὗ 
(ῃ6 Ῥτορμεῖβ ; δηὰ 4. Οιοίδιίομα ἔγοπι 1ἰῃς 
ΠΑ}Ὺ ἴῃ ΟἾΠΟΥ ΟΥΚΒ, 45 Ἔβρθοίδ !γ ἴῃ ἴμοβα οὗ 
[Πὸ Ῥπδὶπιισῖβ δηὰ Ῥσχορμῃοῖς, ψνΠῸ τοῖοσ ἴο ἰΐ 
ΔἸπιοδῖ οἡ ἘΥΟΥΥ͂ ρᾶρθ. Οἡ τῆς ΜΠΟΪΟ, 1ἴ ΤΑΥ͂ 
δ6 5414 τῃδιὶ ἔγαιιά οὐ πιϊϑίακο πρΐῖ 85 ΘδϑιὶῪ 
Βᾶνο ἱπιροβοά ἃ πενν “" ΒΙδ16᾽ οἡ ἴμε (γἰβιίδη 
ΜΟΥ] ἴῃ ἴπ6 5ἰχίθεηςἢ σΕΠΓΙΣΥ, 8ἃ5 ἃ ΠΕΙ͂Ν 
4} ν᾽ οὐ ἴῃς [εἐν)8 πη ἴδε τεῖρῃ οὗ 7οϑίδῃ. 
(ϑες δδονυς, " [ηἰγοἀυςσίίοη ἴο ἴῃς Ρεηϊδίευς, 
νοἱ]. 1. ΡΡ. 190-12.) 

ἐπ δε ῥοιδε ἡ δὲ 1ογ4 1 Το ΠΟΡΥ οὗ ἴδε 
[,»ν ἴουπά Ὁ ΗΙΚίδῃ ννᾶθο ηο ἀουδὲ τῃδὲ 
ἀοροδιῖοα, ἴῃ δοςογάδποο νυ [Π6 ςσοτηπιδηά 
οὗ Οοὐ ΌΥ Μοβοβ (θευῖ. χχχὶ. 26), Ὁγ ἴδ6 
δια οὗ [Π6 τὶς οὗ {πὸ σονοπαηῖ, δῃά Κορί 
ΟΥΟΙΠΑΓΙΥ ἴῃ τς ΗΟΙΥ οὗ ΗοΪὶϊο58. [ἴ δαὰ 
Ὀδοη Ἰοβῖ, ΟΥ βδεογοίεά, ἀυγίπρ [6 ἀδδεσογαδίίοη 
οὗ ἴδε επιρὶΘ ὉΥ Μδηαϑθοῦ, υΐ μδὰά ποῖ 
Ὀεοη σοπιονοά ουἱ οὗ ἴπΠε6 Τεπιρὶς Ὀυ!Πάϊης. 
(οπιρασε " ᾿πἰγοάυςίοη ἴο ἴδ Ρεηίδίευςῃ; 
Ρ. 11.) 

9. Τὸν “εγυαπί: ῥαυε φσαίῥεγεά {δὲ »ιοπθν. 
Ἀδῖμοῦ, “πᾶν ρουγοά οι" οὐ “ϑιαρίϊθὰ 
ον" ΤῊ δ] υἰϑίοη ῬγΟΌΔΟΪΥ 15 ἴο (ἢ εἰπρίγίης 
οὔ 186 οἰοβί ἴῃ νυ ῃις ἢ 8}} τῆς πλοπεΥ ςοἸἸ]εςϊεὰ 
βδὰ Ὀδθὸπ ρῥίδοθ, (ἰοπιρᾶσε 1 Κ. χίϊ 9, 
1Ο. 

11. Ηκ γεπί ῥὶς εἰοίδ..ἢ ῬΑΥΙΥ͂ ἴῃ στοῦ 
δηὰ Πογγου, κὸ Κδαῦοη (Οςῃ. χχχυῖϊ. 29) πὰ 

11. ΚΙΝ658. ΧΧΙΙ. 

οὗ διμιαρβαπ, δπά Αςῆθδογ τε βοη οὗ 
Μιςοδαίδῃ, δηὰ δῆαρῆδαη τῇς ςυγῖθε, 
Δη4 Αβδῃϊδῃ ἃ βεγνδηΐϊ οὗ τῆς Κίπρ᾽ 8, 
βαγίηρ, 

12 Ὅο γε, ἐπαᾳυΐγε οὔ τῆς ΠᾺΡ ἴοσ 
πιε, Δπὰ ἰογ τῆς ρεορὶβ, δπά ἔογ ἃ}} 
]υάδῃ, σοποεγηϊηρ ἴτε ννογάβ. οὗ τῇ}8 
θοοκ τῃδὶ ἰ5 ἐουηά : ἔογ στγεαῖ ἐς τῆς 
ψνγαῖῃ οὗ τὴς ΓΟᾺΡ τῆαΐς 15 Κιπαϊβά 
Δρδϊηδῖ 8, δεσᾶιι8ε ΟὟΓ ἔδίπεις ἤδνα 
ποῖ Πελγκεηθα υηΐο (Π6 ννογάς. οὐ τῇ 8 
θοοκ, το ἀο δοςογάϊηρ ὑπηῖο ἃ] τηδὲ 
νν ΠΟ ἢ 15 γι 6 ἢ σοποδγπίηρ 8. 

14 ὅο ΗἸΚιΔἢ ἀπε ργίεβῖ, ἀπά Αἢὶ- 
Καπὶ, ἀπά Αςῆδοῦ, πὰ δῃδρῆδῃ, δπά 
Αϑδῃίδῃ, ννγεπὶ ὑπο Ηυ]άδῃ τῃε ρτο- 
Ῥδεῖε58, τὴς ψ]δ οὗ 584] ὰπὶ τῆς βοῇ 

700 ((. 20), ΡΑΓΕ, ἴῃ τερεηΐδηςθ, πκὸ Αμδὸ 
(1 Κ. χχί. 27). 

12. “ῥίξα»ι ἐδε :οπ 0 ϑῥαβδῥαπ ΔἈΙΚαπὶ 
5 Κποννῃ 85 [θγουηδι} 5 ργοϊεςίοσ (6 Γ. ΧΧΥῚΪ. 
24), πὰ 8δ45 ἴῃς ἔδίῖμεσ οὗ Οεάδ]δη, ξονοῦς 
ΠΟΙ οὗ [υἀδὰ υὑπάογ ἴῃς Βαργ]οηίδηβ (2 Κ. 
ΧΧΥ. 22), Δηά Οεπιασίδῃ ( [6γ. ΧΧχυΐ. 12). 

Αεῤδογ ἢ ΟὖΥ “ Αθάοη᾽" (2 (ἢ γ. χχχίν. 20). 
Ης ννᾶ5 ἴῃ6 ἔθου οὗ ΕἸπαΐμδη, ννῆο νἂβ οὔθ 
οὔ τ86 “ρῥγίποεβ οὗ [υάδὴῃ" ἴῃ [εμοϊδ κί πλβ8 
τεῖρῃ ([6ἐσ. ΧΧΧΥῚ. 12). 

“-αρίαρ.ὴ Μοτα ργοῦδοΥ “ Αϑδίδῃ, 25 ἰ(ῃς 
ΠΔΙῺῚΘ ἰ5 ρίνεῃ ἰῃ 2 Οἶγ. χχχῖν. λο. Νοιίδιηρ 
ἸΏΟΥΟΘ 8 Κποννῃ οὗ (ἢ]5 ρεσβοῃ. 

13. Οο γε, ἐπφμίγε οΥΓ ἐδὸ 1ογ 4} Α58 ἷἰῃ- 
ΖΌΓΥ ὉγΥ {{τἰπὶ ἀπά ὙΠ ιυιπιπιὶπὶ ἢδὰ ςεδ564--- 
ΔΡΡΑΓΤΟΠΙΪΥ Ὀαοδιιδα ᾿ξ ννᾶ5 βυ ρεγβεάθα ὈΥ ὑγο- 
Β6ΟΥ ---ἰἢ]5 ογάθσ ννὰ5 θαι ναϊθηΐ ἴο ΔΠη 1ῃ- 

Ἰυαησοη ἴο 566Κ 6 ῥγόϑεηςε οὗ ἃ ὑσγορβεῖ. 
(ορασο τ Κ. χχὶϊ 5; 2 Καὶ. 11). 11.) 

δεεαισς οἷν γαίδεγ ῥαυε πο ῥεαγζεπεά, 
7οϑβίδῃ, ἴἴ νν}}]} Ὀ6 ορβοσνοά, δβϑιιπηθ5 ἴῃδι ρῥσδσ 
σοαϊηρ ρβεπογδίίοηβ δδά ῃδὰ Χ1}}} ὁρρογίι πη 
οὗ ποαιίωῶρ δηάὰ Κπονίηρ ἴπ6 1ἃἀνν, Ὀυϊ {Π6γ 
μδά τιυσγποὰ ἃ ἀοαΐ οἂσ ἴο 1. Ης ἴἢιι5 τοραγάϑ 
[Π6 1055 ἃ5 σοι ρΑΥΔΓ ΥΟΪΥ τοςθηΐ. 

14, επί ὑπὸ Ημίάαθ. Ιἴ ταῖρῃῖς δᾶνς 
Ὀεοη ὀχρθοϊοά τπδὶ ἴἢε σογαὶ σοπΊΠἰΞϑ ΠΟ ΓΒ 
νου ἃ μαννα βοπὲ ἴο [ογοπιδἢ, οἡ ϑ'μοπὶ [86 
ΡΤΟΡ μεῖς βριτὶς ᾿δά ἀεβοοπαθδά ἱπ [οβδ ἢ 8 
δηιγίθεπι ἢ γεαγ ({[6Γ΄Ψ 1. 2), οὐ ἔνθ γεδῦθ Ὁσγο- 
νἱουδὶν ἴο {πε Ππαϊηρ οὗ {πε 1,ἃνν. Ῥεγῆδρυ 
7εγεπιδῇ νιᾶ5 δ ϑοπὶε ἀϊδίδηςς ἔγοπι [ογυβα οι 
αἴ {86 {ἘΠπ|6 ; ΟΥ̓ 8 ΟΠοΘς ΤΩΔΥ ποῖ γεῖ δᾶνὸ 
Ὀδοη ΠΥ τεςσορζεά,᾿ 

ἐδε ῥγοβῥείε...)ὴ [ἴ ννὰ8 ἃ τάτο, Ὀυϊ ποῖ δῃ 
ππρτγεςσοάοηϊοα τηϊηρ, ἕου ἴΠ6 ψὑγορδμοῖῖς οὔϊος 
ἴο ὃς εχεγοϊβεά Ὁγ ἃ ψνοσίδη. Μιγίατῃη (ἔχ 
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οἔ ΤΊΚναῆ, τὰς βοὴ οὗ Ηδγῃδβ, Κεερεγ 
οὔ τῆε ἴ νγαγάγοδε ; (πον 8η6 ἀννεῖξ ἴῃ 

ςοπιηχπηθά νυ τἢ ἢετ. 
ϊῖς ΦΑπάᾶ 8}ε 5414 υηῖϊο τἢεη], 

ΤΉυ5. 5δτῇ τῆς [ῸΚΡ Οοά οἔὗ ἴ5γδεὶ, 
ΤΕ] τῆς πιδη τῆδι δεπῖ γουῦ ἴο ΠΕ, 

16 Τωβ 8341 τῃῈ ἸΟΚΡ, Βεβοὶά, 
1 ν}}}} Ὀγίηρ αν} ἀροη τὴ 8 ρίαςς, δηά 
ἀροη τῆς ᾿μΠ Δ τδηῖβ τπεγεοῖ, ευεμ 41} 
τη6 νγογάβ οὔ τῆς. θοοκΚ ψγνϊςἢ τη Κίηρ 
οὗ [υάλῃ Βαῖῇ τεδὰ : 

17 Βεοδυβε τευ ἤᾶνα ἔογβαίκεῃ πΊ6, 
Δηὰ ἢανα Ὀυγηςά ᾿πσρηβ86 ὑπο οἵθεῦ 
σοάβ, τῆλ τ ν πιρῃς ῥγοόονοκα πιὰ ἴο 

χυ. 20; Ναπι. χὶϊ. 2) δηά Ποδοσδὴ (πάρ. ἷν. 
4) τὸ ἔμ γ Ἰηδίδηςο5 οὗ “ ργορβοίεϑβοβ." Αῃ 
ΘΧδιηρὶο ἰ655 ροΠΈΓΑ Υ Κηοννὴ 15 (Παΐ οἵ [54:45 
υνἱές (15. νιϊϊ,.32.) ννῆοβθ πᾶπιθ [45 ποῖ ὕδξεη τὸ - 
ςογάβαά. Οὐοβροεὶ {ἰπι65 δα ἀ ἴο ἴδε σὲ Δ'πηᾶ, 
(86 ἰγδάϊππίοπαὶ τοῖῃςῦ οὗ ἰῃ6 Ὑἰγρη ΜΑΙΥ. 
(υἱο. α.. 16.) 

Τιζυαδ. ΟΥ “ΤΙκνδῖὴ " δοζοογάϊηρ ἴο 2 
ΟὮγ. χχχῖν. 22. 

Ηαγῥα.. Οτ “ Ηδεγδὴ" δοςοσάϊηρ ἴο [δ6 
ΒΆΤΩΘ. 

ἀεοῤῥν ΟἹ ἐδο ευαγάγοδε. [1 ,Λ0ΈΓΑΙΥ “ οὔ δ 
τοῦο5." δαί πη δδά τῆς δι: ρογὶπιθηάθηςο, 
Εἰἴμογ οὗ ἴΠ6 νοβίπηθπίβ οὗ ἴῃ ῥγίθϑίβ ννἱὸ 
δεγνεά ἴὴ ἴπ6 Το ηρ]ο, οὐ οὗ ἴἢ6 γογαὶ γτοῦθ- 
τοοπὶ π᾿ ννΒιοἢ ἀγώσϑυ5 οὗἁἨ ΒΟΠΟΌΓ ννογα βῖογθα, 
ἴῃ οἂ56 οὗ {Πεῖγ Ὀεῖησ ποράδα ἔοσ ργεβθῃΐβ. 
(δες ποῖς οῇ 2 Κ. νυ. 5.) 

ἐπ ἐῤὲ εοἰοσε..)] ὍΤῊΣ ΤρΔΓΡΊΠ4] ἰγδηϑίδιίοῃ 
“Φ1η (86 ϑεςοηά ρμαγί " 15 ργείεγα ϊε. ΒΥ “τὴς 
βεοοπά ρατγῖ," οἵ (τ γα} γ}) “1ῃ6 βοσοπά "ἢ 18 
ΡΓοΟΘΔΌΙΥ τιθδηΐ [6 πονν ΟΥ Οὐΐογ οἰτγ---ἰπαῖ 
ΒΟ μδὰ ὕδεοη οηςϊοβδοά ὈΥ με νν]} οὗ 
Μδιδϑβϑει, ἴο ἴῃ6 ποῖβ οὗ ἴδ οἱά οἰ (2 
(τ. χχχιῖ. 14). Οοπῖραᾶζο Ζερῆ. ἱ. 10. 

16. ΤῊ] ἐδὲ νιαπ δαὶ “ηξ γομ 10 »ηπ| 
Οοπιρατο υἱ [Π|18 δοπιεννδδῖ τυάσς ΡῆΓΔ56, 
[Π6 ἰαΐεσ οηο .-- [6 Κιηρ οὗ [ιιά4}} ννῆϊς ἢ δεπῖ 
μδῈ ἴο ὀῆσιτο οὗ ἴτδ6 [οτὰ ᾿" (νοῦβα 18). 

]άδῃ ἴῃ ἴΠ6 ἤγϑ ουϊοιιγοῖ οὗ [6 ῥτορβοῖὶς 
βρισγιτ ἘΠΙΠΚ8 ΟἿΪΥ οὗ ἴῃ6 τηδίῖου 1π Παπά, ἔογ- 
εοἴτηρ ἴ[ἢ6 ρεύβοη οὗ ἴδ πηι τοῦ ; δῖ ἡ ἤδη 
{πα 18 ραϑῖ, δηὰ (86 5ἴγεαπὶ ἥἤἥοννθ πΠΊοΥο 
ΒΟΥ, (Π (Πουρ δ οὗ ἴῃ 6 Ῥούβοῃ ὁσςιγϑ ἴο 
Βογ. .ν 

16. ,Α] δὲ πυογας 9,7 1δε δοοζ Τα 
“ὁ γγνογά 5" Βεγὸ ἱπτοηάθα ἅτ πὸ ἀοιιδέ [6 
τηγοαϊοπίηρβ οὗ [86 1ὑἀνν, ραγ συ ]ΑΥ]Ὺ πόθο οὗ 
1 ον. χχνὶ. 16-19 δηὰ οι. ΧΧΥΙ. 15-68. 

«ὐδίερ δὲ ξὶπ οὗ υμάκα ῥα! γεαά.}] 7οϑδῇ 
δὰ ῬγοῦδῦὶΥ ΟἿΪ πεασγὰ ἃ ρογίίοη οὗ τὴς 

1. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧΙΙ. [ ν. 15---τρ, 

ΔΗΡΕΓ ΜΠ 41} τῆς γοῦκ8 οὐ τἢεὶγ 
Πδηάβ ; (Πεγοίοσαε ἢν ννγδῖῃ 541} δ6 
Κιπά]δά ἀραϊηϑβῖ 1}}8 ᾿Άνα δΔῃἀ 5}8]] ἠοῖ 
δε φυεποπαα. 

18 Βυϊῖτο τῆς Κίηρ οὗ Γυἀδῇ ννῆϊς ἢ 
βϑεηῖ γοιὶ ἴο επαυίγε οὗ τῆς ΙΚΟΚΡ, 
τῆ 8 51.4}} γε 5ΔΥ ἴο Πίηι, Τυ8 8410ἢ 
τῆς ΠΟᾺΡ Οοἀ οἔ ἴϑβγαεὶ, “ε ἰομεδὴη 
τῆς ννογάβ νυξὶςἢ τῆου ἢλϑῖ Ὠοδγά : 

19 Βεοδιιβε της πεαγὶ νγᾶβ τε πάεγὶ 
Δηἀ τῇου παϑῖ ἢυπλ δε τῆ γ561{ Ὀείογε 
τῆς ΓΚ, ἤδη τῆου Πεαγάοϑε ννῆδ 1 
δρᾶκε δρδίηδι τ ]5 ρίδςθ, δηά δραϊηϑβῖ 
τῆς ἱπηδθίϊαμῖ5 τῃογεοῦ, τηδέ ΠῈΥῪ 
δῃουϊά Ὀασοπιε ἃ ἀεβοϊδιίοη ἂπὰ ἃ 

“οοῖ οὗ {π6 1 ἂνὺ ;᾽ Ὀυϊ δῖ ρογίίοη μδὰ 
ςοηϊδίηεά δος οὗ ἴἤοϑο δυνὰ! ἀσηι ποι! ΟΠ 5 
οὗ οοσχλίηρ ᾿νοῦ, ἢ τῆς παίοη ἕογθοοκ ἴ6 
ςσογθηδηΐῖ, ννῃ ἢ ἀγὸ δοδίεσοὰ ονοσ ἴΠ6 ἰαϑί 
ἔουγ ὈοοΚβ οἔτπο Ροπίδίθυς ἢ, ἀπά Πδὰ ρεσῆᾶρϑ 
ἱποϊιάςα οπε οὗ ἴῃς ἴννο σῃαρίογβ πιθητοποά [ἢ 
186 ἰλϑσῖ ῃοῖθ.0 Ηδηςς [οβϑίδἢ 5 τεησίπρ οὗ ἢ 5 
οἰοῖῃεβ (νεῦβο 11) δηὰ διγτγίοα πιεβδαρο ἴὸ 
Ηυϊάακῃ. Ηυϊάδῃῃ πονν ἱπίογπις δἰπὶ ἰῃδὶ οὐ 
186 τῆγοδιθηϊημ5 οοπίδϊποά ἰη τῃ6 Βοοκ, οὔ 
ὙΠ ἢ ἢ6 Ὠδ5 Πραγὰ ἃ ραγί, ἅσο ἴο σοπὶθ πΡροῃ 
[6 ρεορὶθ δηὰ εἰΐγ---[ῃδί ΠΕΤΟ 15 ΠΟ ἐἜϑοᾶρα 
ἔτοπλ {π6π|---Οοα 8. ψυδίῃ 15 ιηά]εὰ ἀραιποῖ 
τῆς Ρίδςς, δηὰ 1 ῥα ! πο δὲ φμεπεῤεά (Υ6Υ58 17}. 

17. Βεεαιμε {δὲν ῥαυςε γα Ἠᾳ}»"» 
ἀ4]}}8 ννογάβ8 ἤδγο ἕο! ον ἴδοβϑε οὗ Ὠςαυῖ. χχίχ. 
25-27 ἰῃ {ΠοὶΓ ρόποῦαὶ ἰθηοισ δηά ἴπ [86 
οὐάοσ οὗ {πὸ ᾿πουρῃῖθ, Ὀυζ ἀο ηοΐ ργαβεηΐ ἃ 
ὙΕΥΥ οἷοϑα νοσῦδὶ] δξγθοπηθηΐ. 

ῥαῦυε δωειγηπεά ἱμεεπ ἢ ἴα δα. χχῖχ. 2ό 
(86 ςογτγοβροπαάϊηρ ρῆγαϑε ἴ5---“ πᾶν βεγνοά 
ΟἴμοΥ ρμοάβ, δηά ννοσυδῆίρρεά {μοπὶ. [18 
αἸϊογαϊίοη ἴο “ἢδνε θυγηεα ᾿ησοηβὸ " Ροϊπίβ ἴο 
(ὴ6 ἴαςϊ (μαὶ ἴπ6 ξδνοιγίίθ ὀχ ϑιὶπρ ἰἀΟΙΔΊΓΥ 
ν 258 Ὀυγηΐὶπς ἰησεηθε οἡ ἴἢς Ποιι56-ορβ ἴὸ 
Β44] (]ετ. χχχὶδ. 29) ἂπά ἴο ἴθ δοβί οὗ 
δοάνθη (10. χίχ. 13). 

απά «ῥαἐ! ποῖ δὲ φμεπεδε.] Αοτἴήραᾶγο 2 Κ. 
ΧΧΙΪ, 26, 27: 61. χΥ. 1-ὸ. ὙΠ6 δηπουηςθ- 
πιοηΐ ἴο Μδῃδεβθθὴ (οἷ. ΧΧΙ. 12-15)} 15 τεροδίεἃ 
ΠῚ πιοσγο (οσσ  Ὁ]6 δ σπίἤοδηςε ἴο [οϑιδῇ, ἰη85- 
Τηυςἢ 45 ἰΐ 8 πονν τηδάς οἰθαῦ [δῖ γορεπίδποα 
ΜΝ] ποῖ ἄνδὶὶ ἴο βᾶνθ [86 βΌ ΠΥ Ρθορίε---ἰξ 
5. 2οο ἰαἴε---κῇ6 5επίθησθ ἢ85 ροης ἔσσῃ, δηά 
Ποῖδίησ οὯπ Ργόσυγε 118 τες ]}]---[ῃς ταί 19 
Κιπάϊεά, δπὰ ν}}} ποῖ Ὅεὲ αιιεπομοά. 1815 
ἀννία! (υτἢ, πονν ἤγϑῖ ρσγοοϊδιτηεὰ Ὁ Η υ]άδῇ, 
ὈοσδπΊῈ βδοοη δἤῇεογιναγάβ ἴῃ βροςῖδὶ Ὀυτάση οἴ 
[Π6 πιόϑϑᾶρο οὗ [ογεπ δῆ, ννῆοβϑε ἀθορ ςοη- 
νἱοϊίοη παῖ ἴΠ6 βοπίεηος οὗ σοπαοπιηδίίοη ἰ5 
Ῥαβϑοά, ἀπά παῖ ἴποσο ἰβ ΠῸ δϑύαρο ἔγοτῃ ἰΐ, 
Ῥεγνυδάθβ δηὰ Ἴςμασγδοίεσίζοα ἢ18 νυτ 1 η 65. 



γ. 20. 

Οβα, πὰ ἢαϑὲ τεηῖ (ὨΥ οἰοῖαβ, δηά 
χερὶ Ὀείοτε πιο; 1 αἷδο ἤδνβ δδαά 
ἐἦεε, βαϊτῃ τῆς ΓΟΚΌ. 

20 Βεβοὶ]ά τῃεγείογε, 1 νν1}} ρδῖμεγ 
πες υπῖο τὴγ ἔλίμεγβ, δπὰ τῆου 88] 

19. Τδαὶ δὲν «ῥοωμίά ὀέεονι ὦ ἀἀεσοίαίίοα. 
ΤΠ τοίοσοησο πόῖο ἰ8 εἰἴμογ ἴο [ον ες 
(χχν!. 321-15) οὐ ἴο Πευϊζοσοποπῦ (Χχυῖὶ. 37), 
ψογα “ ἀεβοϊδτίοη ἢ ᾿νου]ὰ Ὀ6 δεῖίογ (ἤδη 
41Ἰὸ “ δοϊοπιβῃῆχηθηϊ ἢ οἵ (6 ΑΟΥ. 

απά α εμγις.} 86θὸ 1)ουῖ. ΧΧΥἹ 15, ΜΝ ΠΘΓΘ 
ἴΠε 5Ξ4π|6ὲ ννογὰ (ἀ᾽ αἱα}) 18 υϑοὰ ; ἀπά οοτῃ- 
Ραᾶγὸ [ἐσ χχυΐ. 6; χ]ῖν, 22. 

1 αἰο δαυς δεαγά ἐῤεε} οβίδῃ πδὰ ποῖ 
υἱϊεγεὰ ΔΎ ἁγίςυϊαίες Ρσγᾶγοτ, 50 [ΔΓ 85 8ρ- 
ροᾶγ5---ἢς δὰ πΊΈΥ οὶ σεηΐϊ ἢ 8 εἰοῖῃοβ, δηά 
ψορῖ, δηά βοηΐ ἴο ἱπᾳιυῖγε οἵ σοά. Οοά, 
Βοινουου, ῃδά τϑοορηϊδοα ἢ8 ὑῃβροίζθη ἀϑίγοβ 
88 ΡΓΑΥΟΙΒ, διὰ ᾿δὰ ““δβεοασγά "--- δ. ἔδυουτγ- 
ΔΌΪΥ τοςεϊνοά --- τ[ῆοπι; δηὰ Ηι]άδῃ ν'85 
ΓΟΠΊΠῚ ϑϑοηεά ἴο σίγα δὶπὶ ἃ ρτδοίουβ ὕσο- 
τηΐϑο. 

2Ο. 1 «υἱὐ χαΐῥὲγ ἐδεὸ τρὸ 167 7αἰδεν..] 
]οβίδῃ, ἃ5 δίγεδὺ οὐϑεγσνθὰ (866 ποῖς οἡ 
οδ. χχὶ. 18), Μὰ ἴη6 ἰΔ8ῖϊ Κίηρ οὐ [υὐδὴ 

1. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧΊῚΙ. 

δες ραιπογθὰ ἰηῖο ΠΥ ρύᾶνε 'ῃ ρβᾶςε ; 
Δηὰ τΠϊπ6 αγοϑ 8Π4}} ποῖ 8εὲ 4]} τῃε 
εν}] νυ ἢ ῖς ἢ 1 νν}}} ὈΠπρ ἀροι τἢ 8 ρίαςε. 
Απᾶὰ τῆϑγ δγουρῆς τῆς Κίηρ νοσὰ 
ἃραίη. 

ΒΟΠΟΟΥΔΌΪ Ὀυτίεὰ ἴῃ [ογυβαῖθπΊ. (866 δοῖονν 
οἢ. χχὶῖ. 30.) ΎἿνο οὗ ἢἰβ ἴσο δοηβ, δηά 
ἢϊ8 ργδηάβοῃ, νγοῦα σαγγοα ἰηῖο σἀρενγ, ἀπά 
ἀϊεά ἴῃ ἴδ ἰδπά5 οὗ {πεῖσ Ἔχῖϊθ. Οἡ ἴδε θυΓΊΔ] 
οἵ [εΒοϊακίπι, 8ε6 ποῖς οἡ οἷ. χχίν. 5. 

ἐπ ῥεακρ.)] ὙΠῸ ἀεαϊῃ οἵ [οϑίδῃ ἐπ δαΐεΐ 
(εἢ. χχιϊ. 29) 5 ἰπ νοσῦδὶ ςουμητγδάϊοςοη ἴὸ 
[Π18 ῬγορῃοςοῦΥ, θυΐϊ ποῖ ἴῃ σϑαὶ ορροϑίϊτίοῃ ἴο 
116 δρίσιῖ, ννῃϊς ἢ 15 ΡΥ παῖ τ86 ρίουβ 
ΡΓΐηοΘ ὙὴῸ 5 δεπὶ ἴο ἱπαυΐτο οὗ ἴῃς 1] οτά, 
504}} Ὀς μαι βοσθὰ ἴο [58 ἐδίμουβ Ὀεΐοσε (86 
χοῦ Ὁ ]ε5. σοὴθ ὑροὴ ἴπ6 ἰαπά νυ ῃϊο ἢ ἃτὸ ἴο 
ΤΘ5.} ἢ ΠΕ υἴἴοσ ἀοκοίαῖίοθη. Νον ἴδοδο 
ἰγου Ὁ]65 να ἴο σοτῖηθ, ποῖ ἔγοτμῃι Εἰυρί, Ὀυΐζ 
ἔγοπι Βαῦγ]οη; δηά {Ππεῖγ σομπηπιοποθπηθπὶ ννῶ8 
ποῖ ἴδε ἰηναϑδίοη οὗ Νοοῆο ἰῃ ΒΟ. όοβϑ, δυῖ 
1δὲ οὗ Νεδυςμδάποζζασ ἰῆσοα γοαῦβ ἰδῖοσ. 
ΤῊ ννᾶ8 [οδϑίδὴ “ ἰδίζθη νιαΥ ἴγτοπι [Π6 οὐἱὶ 
ἴο σοπὸ, δηά ἀϊδὰ “ ἴῃ ρεᾶςς" δείοτγο 5 Οἱ 
Πιδὰ βιιβεγεὰ δἴῖδοκ ἔτοπι ἴῆ6 σελ! ἔοσγπιὶ ἀ"- 
ΔΌΪΘ ΘΠΘΠΊΥ. 

ΑὈΘΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ οὔ νεῦθα 3. 

“ Ἰῃ ἴδε εἰδίθθη τ γε οὗ Κίηρ [οεἰΔ}." 

ΎΒΕΓΙΕ ἰ5 Δῃ νυ κυναγάπεββ ἢ (ἢ6 ΟΟΟΌΣΤΟΠΟΟ 
Ὠετα οὗ [ἢ15 ἀδίε, βίπος 1ζ 566 πὶ8 ἴο ΔΡΡΙΥ͂ ἴο ]} 
1ηδὲ ἰοἰ]ονν5. Καὶ! δΔ5 ϑβσννῃ σἱἢ τηιιςἢ ἤογος 
{Π6 ᾿Ἰπιργο Δ Ὀ]]ΠῪ τὨδί 411 [Π6 Ἔνοηβ τοϊδίοα ἰῃ 
[ἢ τεϑὶ οὗὁἩ [158 σβδρίεσ δηά ἰη ἴῃ ποχῖ ἄοννῃ 
ἴο ΥογβῈ 21 ΨΟΓΟ ΔΟΙΌΔΙΥ οσγοννἀδὰ ἱπίο 106 
δρᾶςς οἵ ἃ 5ϊπρ]6 γεᾶσ. δ τεγαγάβ 86 ἰοχῖ 
Ὧἃ5 βοιιπὰ, διιῖ σοηβιοσ (παῖ ἴῃς ἩΤΙΟΣ, 
ἰηϊοηάϊης ἴο σοιηρσοῃοηα πάθον οπδ φοποσαὶ 
Ῥοϊπὶ οὗ τἱενν 411} πε εβοτγίβ οἵ [οδίδῃ ἴογ {8ε 
τεδιοταϊίοη οὗ 16 ΡυΓα ὑγουβῆρ οὗ [6ῃονδῇ, 
ΒΓ ἢ ννοσὸ σοπίρσυουβ ἴῃ τς δυΐϊ οςςσιρὶοά 
ἃ δρᾶςς οὗ 56νεῦγὰὶ γϑᾶσβ, ργεῆχες [15 μοδάϊηρ, 
ἴο σῖνε ὉΠΕῪ ἴο ἢ ἰ8 βἰκεῖς, δου ἢ ἰη βιτὶςῖς 
Π685 [6 ἀλῖθ ννᾶϑ ΟΠΪΥ Δρρὶςδῦ]ε ἴο 1ῃ6 ἰαϑῖ 
ἐνεπί οὗ 41}, τῆς πο] ϊηρ οὐ (Ὠ6 ρϑϑϑουεσ, νι οἢ 
ΤΟΙΪν τοοῖ ῥάσα ἰη (Πς Κίηρ᾿ 8 εἰ ἴθ Ὑϑᾶσ. 
ἴϊ .5 φυϊῖΐε Ροβϑὶθ]θ [δὲ 115 18 τῆς ἴσια δο- 

οουηῖ; δῖ ἰξ ἰ8 ΡΕΓΒΔρΡ8 85 ὑγοῦδδῦὶς τῆδιί {Π6 
ἀδῖε μᾶ8 Βεσε ἐγοδὲ ἐπ ἥορι δὲ »ιαγχίη. ΤῈ6 
ἀδῖε ἰη ςἢ. χχΐ. 21 15 πο ἀοιδί φσεπιΐπθό. Α 
βοσίῦς ΟὈΒΟΤΥΙΣ 1 ΠΙΊΔΥ ἤᾶνο ἰγδηϑίοστοα τδδῖ 
ῃοῖς οὗ {πιὰ ἴο ἴδ τηλγρίη οὗ [πὸ ῥγόϑοηΐ 
δᾶσο, ΤΑρΔηΙηρ ἴο 5ἰδίε (πδὶ {Π6 ἤπάϊησ οὗ ἴῃς 
λιν ννᾶβ8 ἰῇ ἴδ 5816 ΥΟΔΓ ἢ [ἢ ῬΆΒΘΟΥΟΡ 
 (ἢγ. χχχίν. 8), θυ ποῖ πηεδηΐπρ ἴο δρρὶ 

ἴῃς ἀδῖε ἴο 411 ἴῃς νδζίοιιβ σεΐοσγτηβ οὗ ΑΜ 
ἃ5 τοϊαϊθα ἰῇ νοσβο8 4.20 οὔ (ἢ ποχί οΒδρῖεγ, 
ΤὮΘ Γ6 ΠὨΓΟΠΟΪΟΡΥ οΥ̓͂ [οπΔἢ 8 τεΐξτι 15 ἴ0 
δε Ἰοεατπὶ οπὶ 2 ΟἾτ. χχχίν. 1-8: ΧΧΧΥ, 1. 
Ετοπὶ ἴΠ656 υἶδοθβ [ἃ ἈρῬοδγϑ [δὲ δ ἰοδεὶ τὴς 
ἐτοδῖοσ ρατί οἵ ἢΐβ γεΐοστηβ ργεσεάβα [ἢ βηπάϊην 
οὔ τπε ἰαν. Ης Ὀδζδη {Πεπὶ ἴῃ 18ε ἵννε Δ ὙΘᾺΓ 
οἵ "58 τεῖρῃ, δἵ [6 ἂρὲ οὗ ἵννεπίυ, δηά πδά δς-: 
ΠΟΙ ἰσῃεὰ 411, οὐ ἴδε γσστεαῖοσ ραγί, ΟΥ̓ δί8 
εἰσμίοοηῖῃ γεᾶσγ, Βοη ἴῃς Βοοῖ οὗ [86 [δὲ 
νγ85 ἔουηά, 

οι, 1], 
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130 

“49 (Ἤγοηῃ, 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΠΙ. 
: “γοειαἦ ἐαπσείλ λέ ὀσοΐξ ἰο δέ γεαά ὦ τοΐδρεϑε 
σα’ 4. 412 γεμεισείά ἐλέ ἐσυσπαρ 07) (δέ 
1ρογα. 4 “εἴπ ἀεείγογείά Ἰάδοαίγ}). 15. 4272 
ὄμγηὐ αἷεασ γιδρὴς ὀογιές το ἐλέ αἰΐαγ οἵ 
Βεἰλ-οῖ, ας τας Τογεῤγοῤλεριςα, 21 274 ξεῤέ ἃ 
γιοοί “οἱρνερε βαστουέῦγ. 24 4116 μέ ατυαν 
τὐτολές απα αἷὐ αδορείπαίοη, 26 Οοα: ἥμπαΐ 
ευγαίἁ ἀραΐμεί σμάαά. 29 ϑείαλ, ῥγουοξίνμρ 
λαγασλ-»"πεελοί, ἐξ εἰαέπ αὐ ερταάο. 41 ὅ7- 
δυαλας, φτωκοίσα μ᾽ ἀϊγε, ἐς ἐριῤγίεομφαί ὧν 
Ῥλαγασλ-πειλοά, τυᾶσ τπηασς )ελοίαξῆ»; ξίρρ. 
46 ελοίαξένε"ς τυϊεξεα γεῖρτι. 

ΝὨ “τε Κίπρ β8επῖ, δηά {μὲν 
σαιμεγεά πητο ἢϊπὶ 41} (πῃ εἰ άογβ 

οἵ Τυἀδὴ ἀπά οὗ [εγυβαίεθπι. 
2 Απά τῆς Κίηρ νεηΐ ἃρ Ἰηῖο τῆς 

Πουβε οὗ τῆς ΙΝΟΚ, ἀπά 411] [ἢ6 πιθη 
οὗ ΤἸυάδλῃ ἀπά 411 τε ᾿πῃδδιῖταηῖθ οὗ 

Οηλρ. ΧΧΙΠΪ. 1. “4π4 ἐδεὲ ἀὶπσ “επ|.} 
7οϑίδῃ, ἴο ννῆοιῃ ἴπ6 Βοοκ οὔ ἴῃς 1ϑἂνν ννὰ8 ἃ 
πεῖν (Ὠίησ, ΟΥ̓ δϑϑιπηθαὰ ὑπαὶ ᾿ἴ ννουἹά 
δε Θαυ Δ} πονν ἴο ἰδ ρεορὶε. [εβρίϊε {π6 
ἰγγουογϑ ὈΠΠΥ͂ οὗ [η6 ϑεπίοηςς οὗ ἀοσϑίσιιςτοη 
Ῥτοηουποορά ὑροη [ογυβαίομη, ἢ6 ἀοιογγηηοά, 
ἃ5 ΤᾺΝ 45 ἢ ἢϊπὶ ἰΔΥ, ἴο ριι Ὁ] 158} τῃ6 ςοη- 
(οηἴ5 οὗ πε ΒΟΟΚ ἴο 41] οἶδϑϑοβ οὗ 15 ρθορίδθ. 
1 τὴο σιγβο σου]Ἱά ποῖ Ὀὲ ἀνοτίοα ἔγοτῃ 186 
πδίίοῃ, 511} 118 σοῃβθα! θησοβ πυρῆς Ὀ6 τα" 
ξαϊεὰ ἴο ἱπάϊν!ἀυα]5. Αςσογαάϊ ΠΡ δ 50π|- 
τποποά τῆς “ εἰάογς" οὗ Ϊογυδβαίεπὶ ἀπά (ἢ6 
Οἴδεῦ οἰτ165 οὗ [υά5:4, Τορεῖῃον ργοῦδῦϊγ ἢ 
πε Ργορμῃοῖβ πα ῥγίεβδίῖβ, ννῃοπὶ ννὲ πὰ δἵ- 
τοηπάϊηρ ἴπ ἴῃς ποχῖ νεῦβε, ἴο ἃ βοϊοσηη γοδάϊηρ 
οὔ ἴη6 [ϑῶὸνν --ἃ Ῥγδοίϊςς σοπηηαπάοά ἰη τῃ6 
1,Ανν ᾿ἴ56 1] ὁπος ἴῃ 8θνθη γοᾶτβ (Πουΐ. χχχί. 
105-13}, δι ννῃϊς ἢ Ππαὰ Ὀδθθη ἱπιογη 6, αἵ 
Ἰοαϑὶ ἴῸγ ἴῃς ᾿αϑὶ βενεηϊγ-τῆνο γϑαγβ, ἔσοπι (δ6 
ἀδῖς οἵ ἴῃς δοςθϑϑίοη οὗ Μαπδϑββθῇ. 

Δ. “1πά|1δὲ ῥγοῤῥεί..7 1 [45 θθϑη βαϊὰ (ἢδί 
ΠΟ σα ποῖ τόσο ἴμδη ἴνὸ ΟΥ [ἢγδῈ 
Ῥγορμοῖβ ἰπ ογιιβαϊθπὶ δὶ [ἢ]8 {{π|6, ΥἹΖ., 
Ζεορμδιίδῃ, νῆα, δηᾶ ρεγῆδρϑ [εγεηίδῃ ᾿ἢ 
(Κεῖ), ἀπά ἰξ δᾶ θθοη [πογοΐίοσγε ρσοροβϑά 
ἴο τοραγὰ πὸ ννοσὰ “ργορῃείβ" ἤεῖε ἃ5 8η 
ΟΥΤΟΣ οὗ [6 ῥθὴ ἴογ “1 ον 65," ἡ Π] ἢ ΟσςυΓ8 
πη ΟΠ γοηίοὸ5 (2 Οἢγ. χχχίν. 19). Βυῖ δου ρῇ 
τμο ἴῆγοε ὑγορῃςῖβ τηοπίομθα ἅγὸ 4}1 [ἢδξ ννό 
οδη παρε ἃ5 Ὀε]οηρίης ἴο ἴΠ6 Οτάεγ δὲ 186 
{ἰπ|6, ἴΏοΓΘ 15 πὸ γϑάβοῃ ἴο ἀοιυδίὶ [παῖ [τά πα 
σοηϊδίποα οἵδεγβ ψῃοπὶ νγὰὸ Ἵσδῆποΐ ΠΑΠΊΘ. 
ὝΠΟ νΕῦΟ, 8ἃ5 [25 Ὀξεοη ι|51}}7 οὐβογυθά, 
“ρεπάγεά; οὗ Ῥτγορἢεῖβ" σΟΠΙΘΠΊΡΟΓΑΤΥ ἢ 
ἴποϑε 'νῆοβε νυ! 55 να ἤᾶνθ. (" Βιδ]. Ὠ1ςεῖ.,᾽ 
ν0]. 11. Ῥ. 931.) ““δοδβοοῖβ οὗ [ἢ ῥγορβοίβ " 
ὝΨΕΓΟ 85 σοιηπιοη ἰη [δῇ 85 ἰῃ στα]. ὙΠῸ 
Ῥτορμεῖβ ῆοθθ πᾶπὶὲ8 ὸ Κῆονν ἃ. {6 
Οοτυρδαῖ οὗ ἂἃπ Οτάοσ νυ ἢ ννᾶ8 Ῥεσδρ5 85 
ὨΙΠΏΘΓΟΙ:8 ἃ5 {παῖ οὗ [ἢς ῥγιεβίϑ. 

1. ΚΙΝΟ5. ΧΧΙΠΠΙ. [ν. 1:--4. 

]εγυβαίεπι νυ τ ἢϊπι, δηὰ της ῥτίεβῦ, 
δηὰ τῆς ρῥγορῃεῖβ, ἀπά 11] τῆς ρεορίε, 
ΤΘΟΓΙ 5118}} ἀπά ρσγεδῖ : δηά ἢε γεδά ἴῃ πώς 
ΤΠ ΘΙΓ ΘΑΓ8 4}} τῆς ννογάς οἵ τῆς. θοοκΚ οὔ νκαῖ σεν 
τῆ6 σονεπδηῖ ννἩϊοἢ νγὰβ ἐουπά ἴῃ τῆε ζει, 
δουβε οὗ τὴς ΟΚΌ. 

2. 4 Απά τἢς Κίηρ εϊοοά ὃγ ἃ 
ΡΠΠΑγ, ἀπά πιδάς ἃ σονεδης δείογε τῆς 
ΓΟΚΡ, ἴο νναἱὶκ δίτεγ τῆς. οκ, δηά ἴο 
Κοαρ ἢ15 σοπιπιαημάἀπιοηῖβ ἀπ ἢ]5 τεβ[1- 
ΠΛΟΠἷ65 ἀπά ἢΪ5 βζαϊιῖοβ γῇ 4}1 2} 617 
ἤεατὶ ἀπά ἃ}] ἐλδῖγ βου], ἴο ρεγίογπι 
{πε ννογάβ οὐ τὴ15 σονεηδηΐῖ παῖ ννεῦα 
νυτϊτῖεη πη [15 ὈοοΚ. Απά 4]] τῆς 
Ρεορὶε βἴοοὐ τὸ τῆε σονεηδηῖ. 

4 Απὰά τῆε Κίῃρ ςοπιπηιαπάεα Η]!]- 
Κίδῃ τῆς Ὠρἢ ῥγίεβτ, ἀπὰ τῆς ρῥυίθβῖβ οὗ 

ὅν πποαστττ στον κπττετττον ἐποπιττανααεε. ἀπευταιοτασσκει ἀτασααςος οὐαπημσμσσσας στιν ἠ ὥσππππωσξατν Ὡτττττπτππτεο' ὦ...ὕ....ϑὕἍΧ0τπἰἶον τον 

ῥὲ γεαδ. [τ 15 δϑδιιπιθα ΟΥ̓ δοπῖὸ ἴπδΐ τῆς 
Πακὰ Κίπμϑβ οςοι]ὰ ποῖ γοδὰ (Η οὐϑοη, Κοὶ]), 
ὄσδιι56 (ΠΟΥ υ51:4}} 7 ἐπιρὶογεὰ ἢ βογνυίςεβ οὗ 

ἃ τοδάθσ (βυργα, οἢ. χχὶ!. το; [6Γ. ΧΧχυῖΐ. 21). 
Βαϊ 186 ργοβοηΐ ραϑϑᾶρε ἰ8 βίγσγοην δνυϊάξηςθ ἴὸ 
[86 σοηίγατν. 

3. ΤΡῊ ἀὶπσ “Ἰοοὐ ὃν α ῥιί αν. Ἐδῖδοσ, 
“ὍΡΟΣ [86 ρΙ||Δγ. (ες ποίξ οἡ 2 Κ'. χὶ. 14.) 

»ιαάε α εουεπαπί.} [τ ἴΠ6 οτἹ ΚἼηΔ] 11 8. “ 8 9 
ςονοηδηῖϊ." ὉὙἢ6 πηθᾶπιηῃ. 56 πὶ5 ἴο δὲ τῃδῖ 
]οβίδῃ γεπευσεά ἐῤε οἰά σονεηδηῖ πιδάς Ὀοϊινεεη 
Οοὰ «πὰ [ἰν8 ρΡοορῖὲ ἴῃ Ηοτγοῦ ( δυῖ. ν. 1), 
580 ἴατ δῖ ᾿οᾶϑῖ ἃ5 8:10 τοποννὰὶ ννᾶ5 ροβϑβί]α 
Ὁγ ἴΠ6 πιογὲ ἃςΐ οὗ ἂῃ ἱπάϊνίἀια]. Ηε δοιιπὰ 
ὨιπΊβοῖ  ὈΥ ἃ ϑοϊθπηη ργογηῖϊδο ἴο ἴῃς ἐδ ηδι} 
Ῥογίογπιδηςε οὗ [6 επῆγε [ἃ,ἀνν, 

«οὐἱῤ αἱἑ ἐδεὶγ ῥεαγι.] ΟὟ ἰγαηϑίδίουβ πᾶν 
ΒΌΡρΡΙοὰ [Π6 ργοπουη “{Π6Ιγἢ ταῖμοῦ ἴπδη 
“ ἢ 5, Βοσδιιθ6 {ΠΟῪ νίεννεὰ της Κὶπρ ἃ5 ρἰεάρ- 
ἴῃς ΒΙπΊϑοΙΥ ἴῃ ἢ]5. ἡδιίίοπαὶ σδῖμοσ τπδη ἢϊ8 
ἰπα νι: ἀ41] σαρας!Υ ; 45 ρἰοάριηςσ, ᾿η ἕδςῖ, 186 
8016 παίΐίοη ἴο οδϑάϊθπος ἢ ὨιπΊσε ς, 

σἱοοά 1ο {δὲ εουσπαπί.} 1.6. “ἀοςερίοά ἰξ, 
σης ἱπῖο )1.᾿ 

4. ,41π4] ἐδε ξίπο εογ»η»ιαπάκ. ΤῊΘ τοῦ 
ὯΟΜΝ Ροὺβ δᾶςκ ἴο [Π6 ϑδυ!οῦ σοίοσπι οὗ 
]οβίδῆ. ὙῊς ραγεηίῃοϑίϑ ἰασῖβ ἔγοπι 1ἢ 15 γΟῦβ8 
ἴο ἴδε ἐπά οὗ νεγϑὲ 20. 

ἐδὲ ῥγίϑεις οΚΓ ἐδὲ “εεοπά ογάεγ. ΤῊΐ8 5. Δ. 
πονν ὀχργοβδίοη. [{ 5 Ὀθεη ἱπίογργεῖοα τὸ 
τθδη, (1) ΤὮΘ ΜΝ ΊςοΘ- ἢ Πτργιοϑῖβ, οὗ νομῇ, 
Δοςογάϊηρ ἴο βδοπὶὸ οὗ ἴἢς ΚδθΡὶ5, ἴἤ6ΓῈ ννοΓα 
ἴνο; (2) Τε μοδάϑβ οὔζπμε ἵνγεῃγ- ΟἿ Γ σοι Γ565 
(ἴδε “ ςΒίοε ργιοβδβ" οὔ τῆς Ν. Τ΄.); ἀπά (2) ΤῇΘ 
ΟΥΟΙΠΑΥΎ ῥγιεϑῖϑ, οδ θὰ ἤεγε “ ῥγίοϑῖβ οὐ {86 
βϑοοοηά ογάρσ," ἴῃ ςοηίγασὶ νυ (ἢ6 ΗἸρ»ἢ- 
ῥγίοϑῖ. [1 18 ἀρδίπβὲ ἴῃς ἢἤγϑί ἱπίογργοίδτοη 
(δῖ οὐ ἐδ: ἐἔριό ἴθοσο ϑθοπ8 ἴο ἤᾶνο ὕθοῃ 



Π. ΚΙΝΟαΒ. ΧΧΤΙΗ. 

πε βεσοοπὰ ογάεσ, δπά τῇς Κεερεῖβ 
οὗ τῆς ἀοοτ, το δτίηρ ἔοσἢ οὐκ οὗ τῆς 
τεηγρὶε οἵ {πε ΓΟΚᾺΡ Δ]] της νεβ886}58 τῃδϊ 
σγεγα πγδάς ἔογ Βδδὶ, δηά ἔογ ἴῃς ρστονβ, 
δηά ἔογ ἃ]] της Ποβῖ οὗ πεάνβη : δηὰ ἢς 
Βυγηςα τπεπὶ ψῆους εγιβαίεπὶ ἴῃ 
τῆς βεῖαβ οὗ ΚΙάτοη, απὰ σαγγφὰ τῆς 
45}65 οὗ τπΠ6πὶ ὑπο Βειἢ-εὶ. 

γ. 5---6. : 1241 

ὈΪαςεβ 'ῃ τῆς οἰεἶε5. οὗἩ Τυάδῇ, δηά ἴῃ 
της ρίαςεβ τουπὰ δϑοιιῖξ εγυβδίεπι ; 
τΠ6πὶ Αἷδοὸ τη Ὀυγηδά ἱποθηβε ὑηῦο 
Βαδὶ, ἴο τῇς 8ιη, δπά ἴο ἴῃε πηοοῃ, 
ἈΠ ἴο τῃ6 'ρἰαηεῖβ, ἀπά τὸ 4}1 τῇς "οης 
Ποβῖ οὗ ἤδάνϑη. εἶχα, οτ, 

6 Απά ἢς δτουρῆξ οὐἱ τῆς ὄρτονε Ἀκιρε ῥῖνα 
ἔτοπα τῆς μοιιϑ6 οὗ τε [ΟΚΡ, νυ πους κ, ωι.} 

οα:ς. 
1 Ηοῦ. 

ος Απάμεϊραυϊζ ἀονγη ἴτῃς ἸΔο]δίτοι!ϑ 
᾿ ΡΠ εβῖβ, ννῃοπὶ τῆς Κίπρβ οὔ [υάδῃ Παά 

οἰρκανίν, ΟΓἀΔΙΠΘα το θυΓΠ ἰπσαηβα ἰῃ τῆς ΠΙρῇ 

οἷν οὴς ᾽ς - Πρ ἢ -Ῥγίοδι (2 Κ. χχν. 18), δπὰ 
γαϊιηδὲ ἴΠ6 ϑεςοηᾶ (δαὶ τῆς δεδάβ οὗ τῆς 
σου γβο8 ἀο ποῖ Ἄρρεᾶσ ἴο πᾶνε Ὀθθη τοςορ- 
Πἰβοα 45 ἃ οἶλ58 1π|}} ἃ τις ἢ ἰδίοσ ἀρ6. 6 
ταυκῖ τβογείοσε δορί ἴῃ {τὰ οχρίδηδίίοῃ, 
δης τοραγὰ ἴῆς ρῆγαβο 45 δῃ ἱηάϊςβδιίίοη οὗ ἴδ 
δτοινης αἰ ση Υ οὗ {με Ηρ ἢ -Ὀτίεβῖ, οὗ νῃϊςῇ 
δοιηοῖῃίηρ νγᾶβ8 δα! ἴῃ ἃ ΦΌΣΤΩΟΣ ποῖθ. (866 
ποῖς οἡ 2 Κ. χὶϊ. το.) 

ἐδὲ ἄξωβεγ: οΥΓ δὲ ἀοογν.] Οομιρᾶσε 2 Κ. 
ΧΧΥ. 18. 

αἱ] 1ὸόεὲ τεσ ὍὙΠε ποσγὰ (γδηβίδιο 
“ἰ γ6550} 8 οπα οὗ τάδ τηεδηίησ. [{ ν}}} 
ἱποϊυάς τῆς ψΠοΪ6 ἀρραγδῖιι5 οὗὁἨ νγόσβὮ!ρ, 
ΔΙῖδτβ, ἱπιᾶροβϑ, ἄσγεϑϑοϑ, υ[6Π51]5, ὅζο. 

ὃ γ Βααὶ, ῶῶγ δὲ σγουε, ἀπά 70γ αἱ] δὲ δοι 
97) δεαυεπ. 866 δῦονε, εἢ. χχίὶ, 3.5. ὙΠ 656 
ἴῇγχοο ννουβῆὶρα δὰ 411] θθθη ἰηϊγοάιισοα ἱπίο 
[86 ὙΤοδηρὶο, υϑίηρ ἴῃ6 τνοσὰ ἴῃ 115 ἸΆΓΡΕΥ 
δ6η56: ἴῃς ἢτβοί πὰ ἰδεῖ ᾿πῖο ἴδε ΤΟ ΠΊΡΪΟ 
Οοιιγῖϑβ ; {μαὶ οὗἁἉἍ Τῆς στουύθ, δρραγθηῖ)υ, ἱπῖο ἴῃς 
Τειρὶς Ὀυ]άϊηρ [156] . 

ἐπ ἰδὲ δεί: 9,7 Κιάγοη ἢ (Οοπιρασε ἰδ6 
δι πιαγ σοηάυςΐ οὗ Α54 (1 Κ. χν. 11) ΤῈ 
“βε]45 οἵ Κίάτοη τὲ ἴο ὃὉ6 βουρδί ἴῃ 
{Π6 ραχί οὗ ἴῃς νδι]ον ννϊςἢ 165 ποσί ῃ-οαϑῖ οὗ 
ἴΠς οἰ, ψνις ἢ 15 πο Ὀτοδάθυ ἴβδη τῃαῖ 
δεΐννοο τ[η6 Τοπιρὶς 81] δηὰ ἴδε Μουπὶ οὗ 
ΟἸ᾿ν 68. 

εαγγίοά ἰδὲ αὐδὲε .. μπίο Βοιδο ἢ [Ιἰ 
[25 Ὀδεη τοραγάςα ἃ5 ἱπηργόῦδῦϊας ἴηδί ἴῆ65ς6 
5065 5ῃοιϊὰ ᾶνε Ὀδθη οαστίθα 50 ἔδγ, 6βρὲ- 
οἰΔΠ}γ ἤθη ἴδοϑα οὗ ἴδ στονὲ δηά [δ δ]ῖδυβ 
Ὑγοτς Τἤτσοννη οἰἴοΥ ἱπῖο ἴδς Κιάγοη (νεῦβςα 
12) ΟΥὙ Οη ἴδε ἴοπὶῦβ ἰη 118 περ ουτποοά 
(τεῖϑα 6) ; δηὰ ἰΐ ἰβ 1πογοίοσο ργοροβεὰ ἴο 
σἤδησε ἴδε τοδάϊηρ, εἴ Ποῦ ἴο ΒΕΙΒ- ΑἹ, “ ἤουϑ6 
οὗ ποῖδιηρηθ55," ΟΥΎ ,Βοῖἢ- ΑἸδῃ, “Βοιδ οὗ 
συγϑίησ," Βυῖ πο οἤδησα 15 Πεσοββϑασυ. Κα 
τιυϑδξ ϑρροθο ἴπδὶ [6 85Π68 οὗ ἴῃς [40]4- 
(του οὐδ͵]εςῖα δυγηΐῖ ἴῃ τῆς ἢγδί ἰηδίδηςς νγογα 
ὩΟΙΌΔΙΥ ἴακεη ἴο Βείῃεὶ, ἃ5 ἴο δὴ δεσυγϑοὰ 
Ρίαςς, δηά οἠς ᾿υ5ῖ Ὀθεγοπά πες Ὀογάεγβ οὗ 
Τυάδῆ ; νος τΠο56 οὗ οἴμεγ οδ᾽εςϊβ Ὀιιγηῖ 
Δογγαγ 5 νοσὸ ηοῖ σαγτιοα 530 ἕδγ, ἴπο ἴσουδ]ς 
Ὀεῖηρ σγεαῖ δηὰ ἴῃς ποοὰ ποῖ δρϑβοϊυῖϊἊ, δυῖ 
ψεσο ἴδγοντῃ ἱηπίο 186 Κίάγοη, βοὰ ἴδβεῖα 

]ετυβαίεπ), ὑπο τῆς Ὀγοοὸκ Κιάγοῃ, 
ἀηὰ Ὀυγηεά [ἴ δῖ τῆς Ὀγοοῖκ Κίάτγοη, δηά 
βιΔπηροα 22 8Π14}} ἴὸ ροννάεγ, δηὰ ᾿αβῖ τπ 6 

Παρροποὰ ἴο ὃῈ τυδῖεγ ἴο σϑιτ {πεπὶ ἀνναῦ,. 
ΟΥ 5οδίζεγοα οἡ ρύανθβϑ, ΒΟ σγεσα δἰγοδα 
πηοϊοδη. 

δ. 72ε ἰάοίαίγοις ΠῚ 1 16 γᾺ]]γ, “ ἢς 
οδυβδεά ἴο ςεᾶϑα (ἢς [ἰἀοϊαΐτοιι ρῥτιθϑῖβ " 
(πιαγρ.)---ὃο 5ἴο 1Π6πὶ, 1.5. ἔγοτῃ ὄχοσ- 
εἰβίηρ τ8εῖγ ἔπησίοηβΒ. ὙΠῸ Μψογὰ ἤοΓο ἸΓΔΠ5- 
Ἰαϊοά “Ἰἀοϊαΐγουϑ ὑχίοϑίβ" (ἐξοιάγί»ι) 15. ἃ 
ΤΆΤΟ ΟἾΘ, Οσουττίηρ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ [{Π|5 Ῥάϑϑᾶρο, ἱπ 
Ηο8. Χ. ς, ἀπά ἴῃ Ζερῆ. 1... [ἡ Ηοβοᾷ ἰΐ 158 
ΔΡΡΙΘα ἴο [ἢ 6 ὑγίεσίϑ οὗ ἴῃς οαῖνθβ αἱ Βεῖδοὶ ; 
ἴῃ Ζερμδηΐδῃ, 45 ἴῃ (ἢ 58 ρίδοε (566 υεῦβὲ 8), 
1 18 ςοῃϊΓαβϑίθα ψ ἢ εοδάπνι, ἀποῖῃεσ ο[858 
οἵ πιρῆ-Ρίδος ρὑγιεδῖβ. ὙΠῸ οὀχρίδηδίίοῃ οὗ 
ΚοΙΪ δθεπὶ5 γοδϑοόπδῦὶς, [παι ἴῃ εοδάπέηε ὍΣῸ 
“1 ονἰςαὶ, τῇς ζει “ Ὠοη-} εὐ δὶ 
ῬΓοϑίβ οὗ ἴῃς Πρ ἢ-Ῥ  οθ5." Κζριάργιγι ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἴο Βαγα Ὀδοη ἃ ἔογείμῃ ἴοστη. [1 ννα8, γεγῃδῃϑ, 
ἀεγινοὰ ἔγοπι {πε ϑγτίας εὕ»ηγό, ΜΠ] ἢ τηθδη8 
ἃ ῥγίεδὶ οὗ δὴν Κιηά, αηὰ ἰ5 ἔογηθὰ ἴτοιι ἃ 
τοοῖ 5 η γὴν “ ἴο 6 51" (( εϑβοηϊ 5). 

αυῤονι δὲ ἀίπσ: 9.) ψιωάαῤ ῥαά ογἀαϊπεά. 
ΤὨς ςοηϑβεοογαίίοη οὗ οη-] δου ς 8] ῥγιοδίβ ΌὉΥῪ 
η6 Κίηγβ οὗ [υάδὴ (Δῇἴεγ (6 οχαπρὶς 5εῖ 
ὉΥ Κιηρβ οὗ [5τδε],1 Κὶ. χῖ!. 31) δβαὰ ποῖ θδθθη 
ῬΓΟΥΙΟΙΙΥ πποητοποα ; Ὀυῖϊ [ἴ 15 4ιἴε ἴπ 8ο- 
εοσάδηος ἢ. ἴἢ6 οἴπεσ ρῥτγοσεθαϊηρβ οὗ 
Μαδηδβϑεῖ δηὰ Απιοη. 

δὲ ῥίαςε: γοωμά αὐοιὶ “εγισαίρη. (ὐοπ» 
ῬΑΓΕ νΕΓΘῈ 13. 

1ο ἐδε ρίαπεί..ἢ ΟΥ̓ “ ἔνοϊνε 558, ΟΥ̓ “ σοῃ- 
δι ε]τ!οἢ 5 (τπλᾶγρ.). (οπιρ. [οὐ χχχυῇ. 32, 
ὙΠΟΓΟ τὴς ἔοστῃ υδοά, »ιαχξάγοίῥ, ἰ5 ἃ ΠΊΘΓΟ 
ναγδηΐ τοτὰ [ῃαϊ νος ἢ οσουγ5 ἴῃ τῆς ρῥγοβοηΐ 
Ῥάϑϑαγξο, νἱ2. ησπςά οί. Μίοϑβῖ πιοάεγη σοπὶ- 
Τηοπίδίοσβ ἃσὸ δρτοεὰ {παῖ ἴἢ. “5125 οὗ {86 
Ζοάϊας᾽ ἅτε ἱπεεπάοά, τπουρὴ Τῆογ αἰ Ἐετ ἃ98 
ἴο ἴῃς ἀοτγναϊίοη οὗἉ [ἢ6 ννοτὰ δηά 45 ἴο ννῃϊς ἢ 
ἷ5 [Π6 ΘΑΓΊ ΟΥ ἔοστη. ῬΧΟΌΔΟΙΥ ἴΠ6 ννοτὰ τηεδῃβ8 
ῬΥΪΠΛΆΓΙΥ “ Που 565 ΟΥ̓ “ 5ἰδίίοΠ5, Μ᾽ ΏΙΟἢ ννᾶβ 
[ἢε Παπλα Δρρ ΙΘἀ ὉΥ {πε ΒαΡυ]οηΐδη5 ἴο {ΠΕῚΓ 
αἀἰνιϑίοπβ οὗ ἴπὸ Ζοάϊας. 866  Αποθηϊ Μο- 
ὨΑΓΟ 65, νο]. 11}. Ρ. 419, δηά ἴογ ἴΠ18 πιοδηϊῃρ 
οὗ ἴπ6 ἴεστὰ »ισξξαί, σοσήραγε ἴῃς Ατδθὶς. 

6. ΤΡὲ σγουε.} 8εε δῦους, οἷ. Χχὶ. 3 δηά 7. 

“1:α»ηρεά ἐ! “»ιω]] Ιο ῥοαυάρ".)] ὌὨΪ5 δοιίοι 
Κα 
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τῊΗ:Ὁ. 
ὡφρεμόξε. 

ρον ἄεγ {Πογεοῦ ὑροὴ ἴῃε ρτανεθ οὗ 
τῆς σὨΠ]άγεπ οὗ {πε ρεορία. 

7 Απὰ δε ὕγακε ἀόονγη τῆς Πουϑεβ 
οὗ τῆε 5βοάοπηϊζεβ, ταῦ τῦέγεέ ὉΥ τὴ 
μουβε οὗ τῆς ΓΟΚΡ, ῃεγε τῆε ννολεῃ 
ψονε ᾿Ππρίπρβ ἔογ ἴῃς ρτονα. 

8 Απά ἢε Ὀτγουρῆς δ]} τῆς ρυίθβῖϑ 
οὐ οἴ τῆε οἰτίε5 οὐ [πάλῃ. πα ἀεβ]εὰ 
τῆς δίρἢ ρίδοοβ ννθογα τῆς ρτγίθϑῖβ ἢδά 
δυτπεά ἰποθπβα, ἔτοπὶ (σεθα ἴο Βεογ- 

ἱπάϊςαῖοβ {πὶ [Π6 ““στονθ᾽ ἰῇ α4ιυθϑῖίοη νγὰ5 
Ταδάο, δῖ ἰοαϑῖ ἰῃ ραγῖ, οἰἵΠΟΥ οἵ βδίοπο οὐ οὗ 
τοοῖδλὶ. ὅ66 Εχοά. χχχὶὶ 2ο ; 1ηϊ8, γϑυδῈ 15; 
4 ΟἾγ. χχχίν. 4 δῃά 7. 

μου δὲ σγατε: οὔ δε ἐδιάγεπ οὔιρε ῥεορίε. 
ἴῃ (ἢν. χχχίν. 4 ἴδε ρον άεγ οἵ ἴπε ἰάοἱβ 
15 δ: ἴο ανὸ Ὀδθῃ σδϑί “"ΠΡοη [6 στανοβ οὗ 
ἴῆοτα 184’ Πα 5δογιβορά ιπἴο πεῖ." Βιυῖτδε 
ὙΤΙΤΟΓ ΡΕΓΏΔΡΒ 5Ολγοεὶν πιοδη5 παῖ ραγϊο]αΓ 
ξτλνοβ ΨΟΙΟ 5εἰεςῖοά, ὙΠῈ Δ5Π65, θείης Ρο]- 
Ἰυϊοὰ δά ροϊ!υῖίηρ, νεγα τἤγοινη ὕροη ργᾶναϑ, 
Ὀεσδυβο ἴπεγο 0 οπὸ σου] σοπὶς ἱηῖο σοηίδεΐ 
Ὑ1Ὶ τῆθπὶ, βίησο στανὲβ ογε ἀνοϊάθὰ 85 υἢ- 
οἰδδη ΡΪδςαβ. 

7. ΤρΡε «οὐο»»"ἱε..ἢ 866 ἠοῖς οἡ ἱ Κ. χίν. 
44. ΤῊΘ “βοἀδοχίζοσ᾽" οὗ 1[ἢ]5 Όπὶ6 ἅγὸ ὕὑχτο- 
ὈΔΌΪΥ ἃ οἶα55 δηδίοροι:β ἴο ἴῃ6 “Ὁ 4}}} οὗ τῃ6 
Ἀοπιδη ρογίοά, νν πὸ ννετθ ἀονοΐθοβ οὗ ΟΥ̓́δΕΪ6, 
δεϊ στ Π]αϊοά, αἴϊασῃεὰ ἴο [ἢ [Ἐπ Ρ]65, ἀπά 
᾿ινίης ἢ τῆς ῥγεβίεβθεβϑ, Πότ ἰῇ αἰΓο 55 
δΔηἀ Τηλπηογβ {ΠΟῪ ἱπλιταϊο, ἕο Ὠ 6] ποθ γ᾽8 
“Οδφηῖο δηά [ονν,᾿ νοὶ. ἱ. ῬΡ. 428-411, Ε.Τ. 

ὁγ ἐδε ῥδοις οὗ 1δὲ 7 ογ΄ [Ιἴ ἀσρταναῖθα [6 
ευϊο οὗ (Πο86 ΠῸ αἰϊοννοὰ τῃ6 ἱηιαυ 5 
οὗ ἴπὸ “᾿δοάφοπικίῖοβ," 1Πχῖ [6 ᾿Ἰπηπλοα!αῖο ηοῖΡ ἢ - 
Ὀουτποοά οὗ ἴῃς τοπρὶ]ς ννα5 {ΠΟΙ 5βοθηθ. ΤΉ 5, 
Βοννονογ, ἀϊὰ ἠοῖ αγίϑε ἔσγτοπὶ ἱῃιΠ ΠΟ η4] ἀθ- 
δοοσζαίίοῃ, υΐ ἔτοπὶ [πε ἔαςΐ (πδ΄ {Π6 Ῥγαςίῖςεβ 
ἴῃ φυοδίίοη Μεγ ἃ ρατί οὗ ἴῃς ἸΔο]αῖγουι8 σοῦ - 
πιοηΐαὶ, Ὀοίης τοραγαρα 45 ρἰθαβίης ἴο ἴΠ6 γοάϑ, 
δηά, ᾿Ἰπάεεος, 85 ροϑδιζνε δοῖβ οὗ ννοσβῆ!ρ. 866 
Ηετοά. 1. τ99 ; 1 υςΐδη, θὲ δα ὅγγ., ὃ 6; 
ϑεῆος. “6 νυἱῖ. δεδῖ.,, ὃ 27; Ρ]Ιη. “Η. Ν. 
ΧΙ. 49, ἄς. 

ἐδε «υονιέπ «ὐοῦς ῥαπρφίπσε ΚΓ 1δὲ στγουε. 
ὙἼΔεβ6 “ νοι θη" ὍΓ6 ῬΓΟΌΔΟΪ {Π6 ΡΥ οβδίθϑθοϑ. 
δἰζδομποά ἴο ἴδε ψουβῃὶρ οὗ ᾿ϑδίαγίς, νυῃϊς ἢ 
ν.15 ἱπι! πηαῖεῖγ σοπηθοῖορα 11 (παῖ οὗ [86 
αιδέγαθ ΟΥ̓ “τονε. Απιοὴς ποῦ ὁσσυ ρα οη8 
οὔθ νγᾶ8 ἴπ6 νυϑανίης οὗ Ἴονεγίηρβ (ΠΠἸογαῖϊγ, 
“ἢο11565), ἴοΥ [86 σσουθ, ννίς ἢ βθοῖὴ ἴο ἤλυθ 
Ὀδοη οὗ ναγίουϑβ σοϊουγβ (ΕΖεΚ. χυὶ. 16). 

8. Ἦε ὀγομϑι αἱ] ἐῤὲ ρῥγὶϑιίς οὐἱ οΥ᾽ δὲ “ΠΠ16: 
97 υιωΐαὁ.1] 7οϑιαῆ τοιηονοὰ τῆς 1,οντς δ] 
Ῥτὶοβίβ, ἢ ἢδὰ οβιοϊαϊεα αἵ ἴῃ ναγῖοι: 8 ἢ" ἢ- 
Γ ἔτοπλ (Π6 50θ 65 οὗ πε ὶγ ἰἀοϊαἴγίοβ, ἀπά 
τουρῃῖ ἴΠ6πὶ ἴο [εγιιδδίθστη, ννιβογα {Πεῖγ σοπ- 

ἀυςῖ πιὶρ πὶ δ6 νναϊοβεά. Ης τοραγάθα τβϑῖὰ 

11. ΚΙΝΟΞΒ. ΧΧΊΤΠΠ. [ν. 7:9. 
βῆθ δα, ἀπὰ δγακε ἀοννῃ [πε Πρ ῥΪδςεβ 
οἵ τῆς ραῖεβ ἴῃαϊ τύδγό ἴῃ τῆς επίογίηρ 
'ἴη οὗ τῆς σαῖε οὗ Τοβῆινα τῇς ρονεγποῦ 
οὗ τὴ6 οἰτγ, νι ἢ τοσγό ΟΠ Δ τηδη} 8 
ἰεξς μβαπὰ δὲ τε ραῖες οἵ τῆς ς!γ. 

9 Νενεγθεῖοβα τῆς ρῥγίοβϑῖβ οὗ τῆς 
Πιρὴ ρίδοςβ σαπΊε ποῖ ᾧἃρ ἴο τῆς ἰζασ 
οἔ τῇς ΓΟΚΡ ἱπ [εγιιβαθπη, διιῖ ΠΟΥ 
αἀἰά δαὶ οἵ τῆε υμ]δανοηθά Ὀγεδά ἀπλοηρ, 
{Πεῖγ Ὀγεζῆτεη. 

845 ἀἰ541:2}|Π ἃ ἔγοπὶ δηρασίης ἰη [ηὴ6 Τοτηρὶς 
βϑεγυίςθ, ἰῆ σοπβοηϊθῆοθ οὗ ἴῃς ἀοπ])επηθηῖβ 
ΔΙ ἢ ἸΠΟΥ Πδαὰ ςοπίτγαςῖοά, δι Δἰ]οννοα (Πδτῃ 
τηδϊπῖθηδηςς ουΐϊ οὗἉ ἴπ6 ῥσίο 51} γονθηιεβ. 866 
γΟΓ56 9. 

,ονι Οεδα Ιο Βεεγ-“ὁεόα. 1. ε. ἴγοτα τῆς 
Εχίγεπὶα Ὡογῖῃ ἴο ἴΠπΠ6 οχῖγοπια βου οὗ ἴ[ῃ6 
Κιησάοπι οὗ {ιιἄλῃ. ((ὐοιηραγε Ζεςῆ. χὶν. 10.) 
Οη ἴδε 516 οὗ Οὐεδᾷ 566 ῃοΐθ οἡ ἵ Κ. χν. 22. 
Τῆς Πιῃ-ρίασο οὗ Βροσ-ϑῦοθα δὰ οὐϊαϊπεὰ 
8 ΟΥἹ] οοἰοοτγ (Απι. ν. 5, υἱϊϊ. 14). ὙΒαῖ οὗ 
Οσεδα 15 ποῖ εἰϑοννβεσγε τηθηϊὶοηθά, 

ἐδὲ δίσδερίαςε: 97 ἐδεὲ γαϊε:, ἢ ΤΙ 
δεηΐεπος ἰ5 βοπεννῃαῖ οὔδουγο. Ὅῆε δεῖ 
ΤΟ ογης 566 Π|5 ἴο ὑ6 ἴΠαϊ οὗ Τοπίι5, “ Ης 
Ὀγακα ἀονῃ ἴδ Ὠἰρἢ-Ϊλοθ5 οὗ ἴῃ6 σαῖοδ, 
ὉΟΙὰ τὲ ΨΔΪΟΒ ψ886 αδἱ [ἢ δηϊουηρ ἴῃ 
οὗ 16 ραῖθ οὗἨ [Ὀ5ῆι8, ἴπῸ ρονθγηοῦ οἵ ἴ86 
ΟἸΕΥ, διὰ 6180 ἐμὲ νυ] ἢ ννὰ8 ΟἹ ἃ ΠηΔΠ 8 
Ἰεῖ παηὰ αἵ ἴπε ραῖες οἵ ἴδε ςγ." Αςςογά- 
ἴῃς ἴο τΠϊ8, ἴποτεὲ ΜΈΓ ΟἿΪ ἵνο “ἢ 6}- 
Ρἶαςοβ οὗ ἴπ6 μαῖθϑ᾽ (οὐ Ἰἰἀοἰδίσοιϑ 8ῃγ1ΠῈ5 
ετοςῖοά ἴῃ ἴπ6 οἸΥ ρμαῖο-ἴονν 6Γ5) δ [εγι 5816 ΠΊ, 
οης αἵ ἃ ραῖο Κπονῃ δ [15 ἴπ|6 85 “ἴδε ραῖθ 
οὗ [οϑθυα, τῆς οἴδοῦ δὲ {π6 (πιαῖη) καῖς οὐ 1ῃ6 
εἶἴγ. ὙΠΜΒοπίιι5 σοη]οσοΐυγοβ [παῖ ἴῃς “ μαΐς οὗ 
Ϊοβῆυα" ννὰ5 ἃ ραῖθ ἴῃ {πε ἰΏΠΕΥ ννδ]], βίηςα 
(ἢ6 “χονεσπου οὗ ἴῃς εἰϊγ" ψου]Ἱὰ ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ 
Ἰΐνθ ἱπ {πὸ οἰἴδαοὶ, ΒΥ {86 “ καῖε οἵ ἴδε οἰ Ὁ 
6 ΞΈΡΡοΚοβ ἴῃς Δ 4]]6γ-αῖο (πιοάεγη “ [48Ε4- 
εαϊς"}) ἴο Ὀὲ ἱπάϊςαῖοά, βίηςο [δὶ πλιδὶ αἰνν 8 
πᾶνε δθθη ἴῃ οης [Ὠγοιρὴ ΝΒ ςἢ Ραβϑθα [ῃ6 
υὶΚκ οὗ τῆς ταδῇῆς. 

ἐδὲ ξουεγηοῦ οΥ 1δὲ εἰϊγ.} 866 ποΐθ ο τ Κὶ. 
Χχὶΐ, 26. 

9. αὐλοί (οπποςεῖ [ἢ18 νεῦβο ἢ 
16 ἢγϑδῖ οἴδυϑθ οἵ νεῦβϑα 8: “ Τδομσ Ϊοϑβιδῇ 
Ὀγουρῃξ ἴΠ656 ῥτοϑῖβ ἴο [ογυβαίθπι, ρε ἢς αἰά 
Ὠοΐ δἰϊον ἴποτῃ ἴο οὔήοεϊαῖς ἰὴ τῆς ΤοΠΡ]6." 

ἐδεν 44] εα! ὁ 1δὲ μπίοαυεηεά ὄὁγεαά.} Ὑ ὨΟΥ͂ 
ννετο ἰγοαϊοά, ἰῃαῖ 15, 35 1 ΠΟΥ Παά Ὀδοη ἀϊ5- 
4υ411Πε ἔγοπι βογνυίηρ δἵ τῆς αἰϊαγ Ὁγ ἃ ὈΟΟΠΥ͂ 
ΒΙΟΠΙΒἢ (1μον. χχὶ. 21-22). ΤΒΟΥ͂ ψοσα ηοῖ 
βεσυ]αγίϑοα, δι τοτηδιποὰ ἴῃ [Π 6 ῬΓΊ ΒΕ ΪΥ οὐ 
δηά τοοοίνοα ἃ πιαδίηϊθηδηςθ ἔτοπὶ ἴΠ 6 δςςὶθ- 
δἰαδίϊςαὶ γονθηυ 65. ΤἼΘ πλ}]] ἀη655 οὗἉ [ἢ]5 [Τοδῖ- 
τηοηΐ βίδηας ἴῃ γοπλλγκαῦϊο σοπίγαδι ἢ τὴς 
ΒΕΥΘΤΠῪ ἐχογοϑοα τονναγάβ ἴῃ 6 ὑγεϑίβ οὗ [86 



ν. 1ο--- ἡ 2. 

Ιο Απά ἢξε ἀεοῆϊ]εά ΤΌρΠειι, νος ἢ 
ἐς ἰπ τῆε νᾶ] οὐ τῆς σμ]άγεη οὗ 
Ηἰπηοπ), τὶ πο πιᾶπ πιὶρῃϊ πλᾶκε 
ΐ5 δοῃ οἵ ἢΐ5 ἀδυρῃζεγ το ρ855 ΤὨγουρ ἢ 
τῆς ἤτε ἴο Μοϊεςῇ. 

11 Απά δὲ ἴοοῖκ ἂννᾶὺ ἴῃς ἤοῦβεβ 
δι τῆς Κίῃρβ οὐ [υἋ4ῃ Πιαά ρίνεη ἴο 

πΙχἢ-οασο5 'π ϑαπιαγία, ψνῆο ψετς βδοτιβοοα 
ΡΟ ΤΠΕΙΓ ΟἾΠ Αἰἴδτβ (σοῦβο 2ο). σοῦ ΔΟΪΥ 
(6 ἰκ -ρίδοθ ννοσβμὶρ ἰηΏ [υάπα μδὰ ςοη- 
Πηυθά ἰη ἴῃς πιδίη ἃ ΟυβὨὶρ οὗ [εμονδῖ νυἱτἢ 
Ἰάοἰαῖτγοι!β τιῖο5, νυ μ 116 ἴῃ ϑαιηαγία [ἃ δά ἀορε- 
Ὠοσαϊθα ἰηἴο Δη δεοῖυδὶ νγνουβῃΐρ οὗ οἵβεσ βοῦβ. 

10. Ης ἀξβίεά Ἰοῤῥε!ὁ.) ὙΠῈ νογά 'Γο- 
Ρδεῖη, ΟΥ 1ορπεῖ, 185 ἀεγίνοα ΌΥ 5οπε ἔγοπὶ 
ἐδῤῥ, “ἃ ἀγαπλ᾿ ΟΥ̓ “τἀδουγ,᾿ Ὀεοδιϑε ἴδε 
(τιο5 οὗ ἴῃς βδογβοθὰ σμι]άγοη ψεσε ἀσγονποά 
Ὀγ τπ6 ποῖβε οὗ ϑιιςῇ ἱπϑίσγυπηθηίβ ; ΟΥ̓ Οἵ Γ5 
τοσα ἐρό, “ἴο 5ρῖϊἴ,᾿" Ὀδοδιιδα ΟΥ̓ ΞΒριττηρ 186 
]ενν5 βϑμβοννεα δϑβοτστεηςς δηά δνεγϑίοη ; δυΐϊ ὮῪ 
Οεβεηΐι5 δπὰ Βοτο ΠΕΣ ἔσο ἃ στοοῖ “αδό οὕ 
ἡοῤό (ρεῦθὰρ5 οὗ Ασίδῃ οὔ ρίῃ), πιοδηίΐης “ ἴο 
δυγη." ((οπῆραγα ΟΚ. θάπτειν, τέφρα, 1,Αἴ. 
ἐερ-ί-άσ, Ῥετβ. Ἰἄβιαπ, ϑδῆϑοσ. Ἰαῤ, ὅς.) 
Ἂν μαΐδνοι τῆ6 ογίριη οὗ [6 ἤδπιθ, [ἢ6 οἤδ- 
τςῖογ οὗ ἴδ ρἷδςθ δὲ {18 {ἰπ|6 δάπ!ἴ5 οὗ πὸ 
ἄουδί. [ἰ ννὰ5 ἃ βροῖ ἰῇ 16 νδ] }ογ οἵ ΗΪΠΠο τ, 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ΠΟΑΓ 115 Ἰυπεῖίοη ΨΠ τῆς Κεάγοη 
γαἶῖο, ννῆεῦα ννὰ8 ἃ ὑσζουθ, ννδϊογοὰ ἔγοπι (6 
δ] οάπὶ ΡΟΟΪ ( [Ἔἀγοπὶ. ὁ (οτητηθηῖ ἴῃ [οτοπι. 
γ11.)}, ὁποθ ΡΟγμαρ5 ἃ ροστίοη οὗ ἴδ Κογαὶ 
Οδγάεῃβ, ΠΟ Β ννογο οοσίδιη]γ ἴῃ [15 ἀϊγοος- 
ἴοη. Ὅε ἰδῖοσ [οὐνδιι Κίη 5, ΔἸ απασϑοῆ δηά 
Ἀπιοη (οἵ, ρεσῆδρβ, Αδδζ,  (ἢγ. χχνι. 3), 
διά κίνοη ἰἴ ονοῦ ἴο ἴῇς ΜοΪϊος ρῥγιοδῖθ [ῸΥ 
τῆγ οσϑῆρΡ. Ηἰσἢ-ΡΙαοο5 δὰ Ὀεθη ταϊδοά 
([ὁτ. νὴ. 71); ρεῦῆαρθ ἃ τετηρὶς ἢδὰ Ὀόθη 
01 (Ἐτοπι. 1. 5. «.); βᾷοσὶ :ς14| ἔαγηηςοβ πδὰ 
Ὀδοη ῥγορατοὰ δηά ᾿ισῃϊοά τὴ. ΝΜ οἱοςἢ ννοσ- 
5ῃ!Ρ Παά δέξῃ 5εῖ ᾧρ. Ηδεγε, ργοῦθδθὶγυ, ἰξ νγὰ5 
παῖ Μαπαβϑοῦ οὔογοά ἢϊ5 ον 5οῃ (2 Κ. χχί. 
6), ΟΥἹ 580ῆ5 (2 (ἢγ. ΧΧΧΙΝ. 6); δηὰ ἤοΙο, Ἔν ΟΣ 
δίποθ, ἴῃ. ΔΙΟΪος ἢ βογνίςο μαα πιαϊπιαϊηρα [15 
δτουηά ἀηὰ Ποιυγίϑῃοα, ὅδ6ὲ [ἐγ. νἱῖ. 31, χίχ, 
ς, 6, ΧΧΧΙΙ. 135. 

ἐδε α'αὐἱνεν οΓ δὲ ἐὐἰἑάγεη ὁ, Ηΐιπο». ὙῊ 185 
Ρίαςθ 15 ςφ]οὰ ἱπ ΠοτΈ ΠΕ “1ὴ6 ν4]Π1ΟΥ οὗ 
Ηϊηηοπι," “1Π6 νδ]Π|ὸν οἵ ἴῃς 5οη οὗ Η 'πποπι," 
δη (85 ἢογο) “τῆς νου οὗ [ἢ 5οη5 οὗ Ηἢ- 
ὨοπΊ. ’'ἢὸ οΥση οὗ ἰῇ. πδπλο, ννῃϊςἢ ἰ5 αἵ 
Ἰοαϑῖ 5 οἱά 85 ἰἢς {ἰπλα οὗ [οδῇυ ( [οϑἢ. χν. 8, 
ΧΥ. 16. ἰ5 υπορτίδιη, ἼἼε πδπῖὸ αἰϊαςδοά 
ἴο ἴπ6 νὩ ΠΟΥ ννοσῖ δηὰ βου τῆ οὐ 6γιιϑα] πὶ, 
ΜΠ ἢ κυστάδβ (ἢ6 ΟἿΥ ΟἹ ἴΠ65ς ἔνγο 51465 ἰΚ6 
ἃ ἀδδρ πιοδῖ. ἔσοιη ἴῃ6 ΠΟΥΤΟΥΒ οὗ ἰἴ5 βδοσὶ- 
ἢςῖ4] ἤτοβ, ἔγοπι [(ἢ}18 ὑγεέβεηΐϊ ροϊ]υϊίοη ὉΥ 
]οβιδῆ, δηὰ ρεγβαρβ ἔγοπι ἰἴ5 θείης ἴῃ Ἰδίοτ 
Ἐ{πιὲ5 ἴῃς ρίδοο ννῆεσα 4}} τῆ ΔΙ δηὰ οἹἔἕδὶ οἵ 
ἴδε ἴονσῃ ννᾶ8 [ἤγοννη, ἴΠ6 “νδ]ὸ οὗ ΗἸὩποπὶ,᾽ 
(δ. πον", οδτὴθ ἴο δὲ τεζαγάθα 5 ἴδε πιοδὲ 

11. ΚΙΝΟα5. ΧΧΙΠΠ. 

πε δυη. δ τῆ6 δηϊογίηρ ἴῃ οὗ τῆς 
ἤουδε οὗ τη6 ΓΟΚΡ, ΌΥ με σῃαπιθεγ 
οὗ Ναιῃδη πιείεοῃ τῆς ἐ ΒαΠπΊθογ] δίῃ, ἐφ 
ὙΠ] ςἢ τοᾶς ἰῃ τῆς βυδυγθ5, ἀπά Ὀυγηδα φῶ» 
(ἢ6 Ἑσαγίοῖβ οὗ ἴὴ6 βύῃ νι ἢτο. 

12 Απάτῆες δ᾽ϊαιβ (δῖ φυθγέ οἡ τὴ6 
ἴορ οὗ {πὲ Ὡρρϑὺ σβδπιθεγ οὔ ΑΠιᾶΖ, 

δθουηϊπδῦ]ς οὐ 1] ρίδοςβϑ, δῃά 30 85 ἃ ἰγρε οὔ 
Δοοπηδίίοη. [Ι͂ἢ 15 ϑθθῆὴ96 [86 ἴοτῃ ννᾶ9 
ΔΡΡΙοα ὈγῪ ἴΠ6 Ἀδοδίῃβ ἴο ἴῃ6 ρίαςς οἵ βηδὶ 
Ρυηϊδῃτηεηΐ, δηά, οοττιρίοα ἰηῖο Οο-οηηδ, 
ΟΥ Γαΐηογ (ὐεξηηδ (Γεέννα), Ραβϑοαὰ ἱηΐο 186 
ἰδληρυαξε οὗ ἴἢε Νὸν Τοβίαηχοηϊ. 

11, Τόε ῥογ:ε9.1 ΤῊ ουδίοπῃ οὗ ἀεδαϊολίίης 
ἃ Ἄσδασγίοῖ δηὰ ἤοῦϑεβ ἴο ἴπ6 ϑι1π 15 πιεπιἰοηρά 
εἰβενθεγε ΟΥ̓ 85 ἃ Ῥεγϑίδη ργδοίίςο (Χϑη. 
“Ογτορ. Υ111.. 3, ὃ 12). ὙΓΒΟΙΟ ἃγὸ πο ἰγᾶςθϑ 
οὗ ἴἴ ἴὴ Λϑδγτία; δηᾷ ἰζ 18 Ἔχί γοεὶυ οσυγίουβ 
ἴο Βηά {πΠδῖ [ζ νγὰ5 Κπονῃ ἴο [ῆς [ἐνν}5 85 ΘΑΓΙΥ͂ 
8ἃ38 ἴῃ6 τεοῖρῃ οὗ Μδηδϑβοῆ. Ἅδὸ ἰάδα οὗ τὸ- 
βαγαϊπε (Π6 δη 45 ἃ Ἅσδασιοΐθεσ. ψῃο ἄγονα 
ἰ8 ΠΟΓΘ65 ἀΔΠ ΠΥ ΔΟΓΟ55 ἴπε 5ΚΥ, 50 ἐπ} Πἰγ ἴο 

ἰῃς ΟτΥεοεῖκϑ δηά Κοχπηδηβ, πηᾶὺ ποῖ ἐπιργοῦδοὶΥ 
δαγε Ὀεοη ἱπηροτγίοα ἔγοτλ Αϑ18, δηὰ πιὰν Βᾶνα 
θδοη δἱ τῆς τοοῖ οὗ {πε ουπίοπι ἰῃ ᾳυδϑβίίοη. 
ΤῊΘ Τδαγίοῖ, ΟΥὁ Ἑβασγιοῖβ, οὗ ἴπ6Ὲ δ ἄρρϑαγ 
ἴο μᾶνε Ὀθθη υἱϑοα, ΠΕ Υ ἰξ ποῖ 50 Εν, ἔοσ 
βϑοῦοὰ ῥγοσθβϑοηβ. ΠΟΥ γεγο 6, δηά 
ὍΤΕ ἀγάννῃ Ὁ. ΟΌΔΌΙΥ Υ ννδϊῖς Πογβθ5. Η οὐβοβ 
ἍΕΤΕ 4180 βδουποθα ἴο ἴπ6 δυη ὈΥ 186 Ρεῖ- 
δ'λῃ5 (Χϑη. “Αηδδ. ἵν. 5, 8 35), δηά οἵδοτβϑ 
δυῖ {Πετὰ 185. πο ἱηαϊςαίίοη ἴΠδὲ [ἢ “' ΠΟΥΙδΘ6 5" 
οὗ {πε ργεβεηῖ ραϑϑᾶψὸ ννεγα ἱπϊεηοὰ ἔῸΓ ΔηΥ͂ 
Οἴδεῦ Ρυγροβθα ἴμδη ἴο ἀγανν ἴδ “ σῃατγίοἴβ," 
Ὑγ ΒΓ ἢ 4.6 πηοητοτιοά ἴῃ σοηηθοζίοη ν ἢ ἴΠαπὶ, 

ἐδ ἀίηρ ο7 ὕμάα}. Μαπδββοῆ δηά Απιοη 
ΠΟΤΊΔΙΩΪΥ ; ΡΕΓὮΔρ5 ΔΠΔΖ; ΡΟΓΒᾶρ5 ὄνθῃ θαγ] θοῦ 
ΤΑΟΏΔΓΟἢ 5, 85 [οδϑὴ δηὰ ΑτηδΖίδῃ. 

αἱ ἐδὲ ἐπίεγὶπ ἱπ 1ἴογα!γ, “23 ο»ι τδ6 
οηϊεσίης ἰῃ οὗ ἴπὸ ἢουδβο οὗ ἴδε [Ἁ,οτά ἐο {π6 
οὔδπῖθεῦ οὗ Ναίμδη- πιο θο ἢ." ὙΠῸ οἶδιιβὸ 
ΤΏ ΑΓ Κ5 ἴπ6 Ροϑοη οὗ τὴς ϑβίδθϊθβ ννυβοσο ἴδμς 
βϑδογοα ἤοΟΙ565 ὑγέεσα Κορί. 

ἐπ ἰδὲ σμεδεγό.. ὍΤῆὴδ ὀχργθϑϑίοη υϑϑὰ ΠοΓδ 
(ῥανυάγί»η) ὁσουγτα ἡοννἤογο 656. [{ ἰ8 σοῃ- 
προϊοά σοπ]θοΐζυγα! }Υ ΙΓ ἃ δοπιοννῃαΐ 5:Π|}}8 Ὁ 
νοτά ἰη τ (ἢγσ. χχνὶ. 18, νἱζ. ῥαγόανγ, ἃ ννσοτὰ 
νος ἢ [ἢ6 Α. Ν΄. ἀοε5 ποῖ νθηΐυγο ἴο ἰγδηϑβίαῖθ. 
Τῆς ρῥαγόαν οὗ (ἢ τγοηίς 65 ϑθθη5 ἴο ἤν ὕθθη 
ἃ ᾿ίαςο 7υϑῖ ουΐδι6 τῇς νγοϑΐοσῃ νν}} οὗ {δ 
ζετηρῖὶθ, δηά {βμεγεῖοσο ἃ βογί οὗ “ ρυτγ)θυ " ΟΥ̓ 
“ ϑυΌυΣθ." ὙὍῈο ραγυάγέ»ι οὗ [Π]5 ράϑϑαρο για 
τηεδη ἴΠ6 βᾶτηθ Ρίδςθ, ΟΥ̓ Ϊξ ΠΊΔΥ δἰ Π Ἶ ΘΟΙῺΘ 
ΟἾΠΟΥ “ δυθυγθ οἵ {πὸ ἴογηρὶθ. [ἡ Ἐαδδίπίςδὶ 
Ηεῦτενν [86 νγοτὰ πιεδῃ8 “ βυθοῦ" ξΕΠοΓΑΙ]γ. 
[5 ἀεγινδίοη 15 φυϊα υηκηονη. 

12. Τόε ὠῤῥὲγ ἐρανιδεγ 9 “ῥας. Ιἴ ἰ5 
ἀγρυοὰ νὴ βδοπὶα ἔογτος μα τῆς “ ὑρροῦ 
σμδπῖθεΣ οὗ ΑΠ22 " τηυδὲ ἴᾶνς ὕδθῃ Ὧῃ ογοο- 
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γῆς ἢ τῃ6 Κίηρβ οὗ Τυὐλῃ Πδά πιδάε, 

“ οἢ. Ὡ:. 5. Δηἀ (6 δἱζδγβ υυνῆϊοῃ “ΜΜδηδββεῆ πὰ 
τλδλάς ἴῃ τῆς ἴψνο σους οὗ ἴῃς Βοιι5α 
οὔ τῆε ΙΟἈΡ, ἀϊά τῆς Κίπρ θεδῖ ἀοννῃ, 

Γ τα ἀηά θγακε ἐδῶπ ἄονγῃ ἔγοπὶ τἤδηςα, 
ἄνα. ἀπά φαβὲ 186 ἀυθὲ οἔΓ τ1πεπὶ ἱπῖο τῆς 

Ὀγοοὸκ Κιάτγοη. 
12 Απά τῆς Πιρῇ ρίδςαβ παῖ τόνε 

δείογε [εγυβαίεπη, νυν ἢ τύόγέ οἡ τῆς 
ΕΤΔὲ ἴ5, ἐἼμαῖ ἴ5, τρῃς Παηά οὗὨ [πε πηουπῖ οὗ σογγιρ- 
οΓ Οἶϊνες. τίοῃ, ΠΟ ἢ 4 δοϊοπιοη τῆς Κίπρ οὗ 
ἀπ γι’ [κγλ6] μαᾶά δυ!Πάοὰ ἔογ Αϑῃτογειῃ τῆς 

αὐοπγίπαῖίοη οὗ τῆς ΖιάΔοηΐδηβ, Δπα ἔοῦ 
Ομοηιοβῃ τῆς δδϑοπιϊηδίίοη οὐ τῆς 
Μορθιῖεβ, πὰ ἔογ Μιὶσοπι τπε δϑοπιὶ- 

τίου νλιςοῖ [ἢαΐ τιοηδγοῇ ταϊϑοαὰ ὁπ υο0)η16 ὯΝ 
οΓ δε ἰοριρίς, βἰηςε ἴδ ψυτιῖεγ οὗ Κίηνβ, Ὀο[ἢ 
Ὀεΐοτε δηὰ δῇεσ, ἰ8 βσροακίηρ οὗ τοπιρὶς ρο]]ὰ- 
(ἰοη8. Ὑδεηΐυ8 σοη]θοΐυγοθ παῖ 1 νγὰβ ἃ 
σΠαπιδεῦ ἐγοςοῖεα οἡ ἴῃς Παῖ τοοῦ οὗ ομὲ οὗ ἴῃς 
Βαῖΐονναυϑ νυ ἢ ἰεὰ ἱηῖο ἴῃς Τερ]ς Οουτί. 
τ ννὰβ ργοόθαδὶν 0} ἴῃ οΥάοσ (πὶ 115 τοοῦ 
τηίρῃς Ὀ6 υδοὰ ἔογ ἴῃδ ννουβρ οὗ ἴδε ποβῖ οὗ 
Ποάνοη, ἔογ ννἢϊοἢ Ὠοιι56-[ορ8 Μεγ σοηϑιἀετοά 
ΒΡΕΟΙΔΙΠΥ ἀρργοργίαῖθ. ((οτραγε [εζ. χίχ. 13; 
Ζερῆῇ. 1. 5.) 

ἐδε αἰίαγ: αὐδίερ Μαπασοῦ βαδ »ιαίφ] 866 
1 Κι χχὶ. ς. Μδῃδϑβοι 5 σοροηΐδηςε ῃδὰ ποῖ 
ςδυδεὰ δίπὶ ἴο ἀεδβίγου ἴπεβς δ]ἴαγϑ, θυ ΟὨ]Υ 
ῖο “ οαδῖ {Πεπὰ οιἝὧ οὗ ἴῃς “ΕΥ̓ " (2 ΟἾγ. χχχῖ. 
15). ὙΠ ι5 [ἴ ννᾶ5 ὁΔ57 Ὁ Απηοη ἴο σεδίοσα 
ποτὰ ἴο ΤΠΕΙΓ ἔΟΓΤΊΟΥ οἰας 5. 

Ἑδίδοῦ 
οὐ δηά 

ὀγαζεο ἐδενι ἐοαυη ὕἤγορι ἐδεηεε. 
“γδῃ ἴτομ [πο ησε᾽ (τηδτγρ.)), ἡ. Φ. “ 
ςδϑί ἴῃς ἀυ5ῖ ἰηῖο Κιάτοη.᾽ 

138, Τῶε δισδ-ῤρίαεε! θα «αὐογρ δρίογε σεγω- 
“α΄. Ου ἴδε ροϑβιϊίοη οὔ ἴεϑε ἢ -οἰδςο5, 
866 ποῖδ Ο 1 Κ. χὶ. 7. [ἴ βϑϑῖὴβ βίγδηρε [ἢδῖ 
{ΠΟΥ 5ῃουὰ ἤανο Ὀδθθη δ᾽οννθά ἴο σεπιδίη 
ὈΠΩΟΥ δυςἢ} Κίηρ5 45 484, [Ἐποϑμδρῃαΐῖ, δηὰ 
Ἡεζεκίδηῃ. Ῥστοῦδοϊγ, Ὠονόνοσ, (ΠΟΥ ΕΣ 
δίλοηρ ἴδ6 οἷά δμῃ-ο᾽αοο5 ᾿νἤοσο Ἴ οταν 
Ὑ25 ΟΣ Ρρεα ὈΪ]ΑΠ οἰ ἐ55}γΥ, ΟΥ δὲ ἰεδδῖ ψνἱἢ- 
ουξηγ ςοηϑοϊουβηθβ8 οὗ βυῖ, ἔγομι ἴΠ6 οη- 
τληςὸ οὗ ἴΠ6 [5Γ86}1{68 ᾿Ἰηἴῖο ἴπε Ηοἱγ 1[.δηὰ ἴο 
{86 {Ππὶς οὗ δοϊοπίοη (566 ποῖ οῃ 1: Κ. ζἰϊ|. 2), 
Δηὰ νψεγα {πογοίοσε ρεγτηϊτθα ἴο Τοπηαΐη α. 
ῥἰίχδερίαςο: ὸγ ϑεῤουαῤ-αυονδὲρ ἀνθ ΌΥ δυςῇ 
Κη 8 88 ἴῆοβε πγοηϊϊοηθὰ ἀῦονθ.0 Μαδηδβϑθῆ 
ΟΥ Ασῆοῃ ννου]ά, ἴῃ βυςἢ οᾶδ5ε, πᾶνε Ὀθθη Πἰκοὶγ 
ἴο τεβσίογε ἰἢθπὶ ἴο ἴπ6 σοῃά!τοη ΜΒ ἢ {ΠΕΥ͂ 
μδὰ μεϊά ἰῇ (ἢς σείση οὗ δοϊοιηοῃ, ἂπὰ 80 
]οβίαῃΒ. νουὰ σοηάεσπμη ἵβεπὶ ἴο 8 5Ξρεςϊδὶ 
ἀεπεπιεοηῖ. 

ο" δὲ γίσῥι δαπά οὐδε νιομηὶ οὐ εογγμρί ον». 
ΤῊΣ “΄τπουηΐ οὗ σογτυρίοη" 15 υηἀουθίθα!ῦ 
Μουηῖ ι)] νεῖ. [1 15 ϑυβρεςῖϊςα [δαὶ (ῃς οχί- 

Π,ΚΙΝΟΞ59. ΧΧΠΙ. [ν. τ2--τό, 

παῖίοη οὗ τῆς ἙἢΠ]άγεη οὗ Απιπιοη, ἀϊά 
τῆς Κίηρ ἀεΠ]α. 

14 Απά ἢς ὕγακε ἴῃ ρίεςεβϑ τῆς 
Ἰπιαροβ, Δη4 οὐδ ἀοννῃ τῆς ρτονεβ, 1 Ηοῦ. 
Δηά ΠΙΙεά {πεῖν ρίασεβ νντῇ τὴς Ὀοηα8 
οὔ πιβη. 

Ις  Μογεονεγ τῆς δἰταγ ταὶ τυᾶ: 
αἵ Βειἢ-Εἰ, σπά τὴς. δίρῃ ρίδος ψ Ὡς ἢ 
]εγοδοαπὶ τῇς βοὴ οὔ Νεῦαῖ, νῇο 
πλλάς ϑγδεὶ ἴο 8ἰπ, πδά στηδάς, Ὀουῇ 
τῆαϊ αἰταγ δῃὰ τῆς Πίσῃ ρίαςες ἢε Ὀγακε 
ἄοννη, δπὰ δυγηεά τῃ6 ΒΙρΡΏ ρίδςα, σπά 
δβίδηιρεὰ ἐξ 5π18}} το ρονγάδσγ, ληά θυγη- 
εἀ τῆς ρτονα. 

1Ι6 Απά 45 [οϑβίδῃ ευγπβά Πἰπηβε] 

εἰη4] παπὶς νγ38 ἤαγ δα»η-»ηδοδαῤ, “ταουηξ οὗ 
δηοϊητίησ, δηὰ πα [158 νγὰ5 σμῃαηρεά δἴεγ- 
ψναγάβ, ΟΥ̓ ΨΥ οὗ ςοηϊεπιρῖ, ἱηῖο ἤαγ' ῥαηι- 
» καρ δ, “ ταουηξ οὗ οοττυρίίοη." Τῆς 
“τις οἵ [ἢ πιουιηῖΐ 8, ἀοοογάϊηρς ἴο [εν 5" 
ὨΟΙΊΟΠΒ, [86 βου ζπεέτη ροσγίίοη οὗ ἴἴ, ἴο Ὡς ἢ 
[86 ὩΔΠΊΟ, »η0715 ΠΕ 15. 5111} αἰἰδομβεὰ ὃν 
ἐς ς] δι αϑίςοδὶ ἰγδαπίοη. 

“Διδιογεῖδ. . . Μήεορι, (5 ..7 866 ποῖδ8 οὔ 
1 Κὶ. χί. ς. 

Ορδεν»ιουδ. 8:66 ποῖς οὐ 1 Κ. χὶ. 7. 

14, Τε ὀοηε: 7 νιεη} Το Ἰδνν αἰζδομοὰ 
ὉΠΟΙΘΑΠΏ655 ἴο ἴπ6 “θοης5 οὗ πηθῆ," ΠΟ [658 
ἴλη ἴο δοῖιιαὶ σογρϑο8 (Νυπι. χίχ. 16). (ἃ 
ποϊίοη {παῖ πΠυπιδη Τεπιαΐη5 ΜΨΈΓΕ ἱπιρυγε ῥχα- 
νδι θὰ νυ] οἷν ᾽π ἀπείεηϊ {ἰπ|65. δὲ Πηά ιἴ ἴῃ 
Οτθοεςο, ἰη βοχηο, ἀιηοηρ ἴδε Μεάο- ογβίδηβ 
(νεπάϊάαά, νι}. Ρ. 271, εα. ϑρίθρο!), ἀπποης 
ἴΠ6 ϑογιῃίδληβ (Η εγοά. ἵν. 73), δῃηὰ εἰϑδοινῆεγο. 
[τ ἅγοϑβϑ, ἢο ἀουδῖ, ἔγτοτῃ [Πδ αςίιυδὶ ρῃοποσηθηδ 
οὗ δηϊπιδὶ ἀθοαῦ δηᾶ Ἴοχτιρίοη, Ὀυῖ ρασϑοὰ 
ΘΥΟΓΥΒεσα ἰηΐο δὴ ἰγγαϊίοοαὶ ϑβιροτγε  ΙΟη. 
Ὗνς ΠΊΔΥ γαῖπεσῦ ἴτοτι ἴῃς ῥγόβοηΐ Ῥᾷϑϑαρθ, 
δΔηὰ οΟἾΠΟΥ5 δἰ πλαγ ἴο 1 (1 Ν. ΧΙ. 2:  Κ., 
Χχῖϊ, 20), [παῖ [6 [ἐν 0 τγεὐοοῖεα ἴῃς ἰὰνν 
ὙΟΤΟ ἃ5 ἤστῃ ὈΟ ονοσβ ἴῃ 1ὴ6 ἀδη]επλθηῖ 45 
1Πο56 ψγῆο δάδμογοά ἴο ἴ. 

156. “πώ διγηπεά 1δὲ δὶ ῥίαςε.) Ἐν ΠΥ 
ἴῆε6 “ἢἰρῃ-οἴαςς" πέγε πιεηϊίοηθα ννὰ5 ἢοῖ 
ἃ ἴογα ἰυπλυΐὰ8 ΟΓΥ πιουηά οὗἨ ὀαγίῃ, δυῖ ἃ 
δίσυςζυσο οὗ ϑοπὶε Κιηὰ οὐ᾽ οἴδεγ. [{ 158 ποῖ 
[Π6 Αἰῖᾶγ, ὩΟΥ 15 1 [6 στονό, ἔογ ἔγοσῃ Ὀοῖὴ οὗ 
1Π656 1ἴἴ 5 ἀϊδιϊπρυἱϑῆοα, νος οδη ΟΠΪΥ 51:10- 
Ροβὲ ἴἴ ἴο πάνθ ἘεΩ ἃ ϑΐῆγιηθ οὐ 1ρεγηδοῖΐο, 
ΘΙΠΟΣ 5πἰαηάϊης ὉΥ 1156] ΟΥ̓ εἶδε σονοτίης {ΠπῈ 
τους." (ὅδεε ἴῃς ᾿ασὶ οῖδ οἡ νεγβς 7, δηὰ 
ΠΟΙΏΡΑΓΕ ἢοΐε ΟἹ 1 Κ. χίν. 22.) 48 ἰἴ ννὰ8 
“ὁ φἴαῃηρεαα 51η14}} ἴο ροννάεγ, 1ἴ πλυδῖ δανὸ Ὀθθ 
τηδᾶς οἰἴῆεῦ οὗ πγχεῖδὶ οὕ βῖοῃβ, 

16, 72ε «“ερμίεῤγες δαὶ «υεγὸ ἐρεγε Βειποῖ 
(Βεὶεἰπ) βἴδηἀβ Ὡροὴ ἃ ἴον 8}}} Ὀεΐννεθῃ [86 
σου ΓϑΟ8 οὗ ΝΟ διιδιίον νδγϑ (Ἀοθίηβου, ἰἰ, 



Υ. 17---22.]} 

ἢ βρὶεὰ τῆς βερυ οῆτεβ της τυέγέ ἴῃ εγε 
ἴῃ τῆε πιουηΐῖ, ἀπά 8εηἴ, ἀπά τοοῖκ τῆς 
θοπα5 οὐ οὗ τῆς βερυ]ςῆτεβ, ἀπά δυτγη- 
εἀ εἤεηι ροη τῆς δἰἴαγ, ἀμ ρο]]υϊεά 
ἐς, δοςογάϊηρ, ἴο ἴῃς “ννογά οὗ τὴε [Ὸ ΚΡ 
ψῃοἢ τῆε τδη οὗ (ὐοά ρτοο]αἰ πχεά, 
γνΠ 0 ῥγοοϊδιπιεά ἐἤεβα ννογάϑβ. 

17 ὝΠεη ἢς 5414, μας τς ἐς 
τηδὲ τηδῖ 1 8εε ὃ Απά τπς πιεη οὗ τῆς 
οἰ τοἹά ᾿ἴπι, 1: ἐς τὴς. βερυίςῃγε οἵ 
τῆς πιδλη οἵ (οὐ, ννῆϊοἢ σάπια ἔτοτῃ 
]υάδῃ, δηὰ ργοςϊαϊ πηθὰ {Ππ 686 τῆ] Πρ 8 

1. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧΠΗΙΙ. 

ΠΙΡᾺ ρίαςαβ τῇδε τυέγδ πῃ τῆς οἰτίε8. οὗ 
ϑαπιαγία, ἡν ΙΓ ἢ τΠς Κίηρβ οὗ [5γαεὶ δά 
τλδᾶς ἴὸ ρζονοκε 2ὴε ζκοκο ἴο Δῃρεγ, 
]οϑίδῃ τοοῖ ἄννᾶγ, δηὰ ἀϊά τὸ {πεπὶ 
Δοςογάϊηρ ἴο 811} τὴς δοῖβ τῆδλι ἢς παά 
ἄοπε ἰῃ Βεῖἢ-εὶ. 

20 Απά δε 'βἷενν 11 τῆς ρτίεϑδῖ8 οἵ : ὁσ, 
τῆς ΠΙΡῊ ρίδοθβ (δ τὐέγέ τἴῆσγε ὑροη 
τἢε αἰταγβ, ἀπά δυγηθὰ πιο 5 ὈοηΘ68 
Ὁροη τΠεπὶ, ἀπά τετυγπεὰ ἴο εγυ- 
584 6Π|. 

21 ἢ Απά τῆς Κίπρ ςοπχπιδηάοα 4]] 
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2:2. γε 

τῇδε του Πλϑὲ ἀοπα ἀρϑίπδὶ (6 αἰταγ 
οὗ Βειἢ-εὶ. 

18 Απά ἢε 5414, [,μεἰ δὶπιὶ δίοης; 

τῆς ρεορε, βαγίηρ, ἐΘερ τῆε ράβϑϑονετ ὁ 5 ὑἴκοη 
ἀητὸ τῆς ΓΟΚῸ γουγ (ὡοά, “45 2} ἐς; ΝΣ 
νυ τίεη ἰπ τῆς θοΟΚ οὗ 115 σονεπδηῖ. τις ἴδ; 

4 Ἡοῦ. ὁ» 
σοραβε. 

[εξ πὸ πιᾶῃ τονε ἢ]8 θοπθβ. 80 [Π6Ὺ 
ες ἢἸ8 θοποβ ἴδλίοπθ, ἢ τῆς θοηε5 
οἱ ἴῆε ρῥγορποῖ τπδῖ Ἴσλῆθ οὐυζ οὗ 
Θ2ΠΊΔΓΙΔ. 

19 Απά ἃ1]1] ἐπα Βοιιβεβ αἷβο οὗ ἴδε 

Ῥ. 125), ΜνΜὩϊς ἢ υηϊῖς θεῖον ἴῃς ἴονχῃ δηά ἔογῃ 
πο ἄδορ δπά συρρεά Νν δάγ- 65- ϑυνοίη. ΤῊΘ 
δορ. Οἶγοβ ψεγὰ ὑγοῦδὶν ἰῇ [6 ΤΟΟΚΥῪ 5:468 
οἵ 1:15 νδι]εγ. 

ἐοολ δὲ δοηδὶ... απάὶ δωγηπεά 4δε».} 48 
᾿ς ἢδὰ ποῖ εἰϑδενεσε “υγηεά "16 ὈΟΠΟ65, 
υἵ ΟἽΪΥ 5οαϊεγοὰ {Ππεπὶ ονεῦ ἴῃς ἰἀοϊαῖγοιβ 

δἰἴ65 ἴῃ ΟΥ̓ Σ ἴο Ρο]]υῖς ἴθεπι (566 νοΓβ6 14) 
ἴϊ νου ]ά δϑοῖῃ ρσγοῦδδὶο τὶ αἵ Βεῖδεὶ ἢς 5εῖ 
Ὠἰπ]56}} ἴο σαΙτΎ οὐ ἴἢ6 ΡΓΟΡΏΕΟΥ οὗ ἴμε “τηδῃ 
οἵ Οοά᾽ (1 Κ. χηϊ. 2), ἰοῦ ννὰ8 πον ἴο 
᾿πι. ΤῸ Ῥυγὴ υπιδῃ ὈοηῈ5 νγδβ σΟΏΙΓΑΓΥ 
ἴο 41} [86 οΟΥΙΠΔΙΎ [Θνν]ϑἢ ἔθε! ηρ8 νυ ἢ το- 
δρεςῖ ἴο ἴδ 5Δης[Υ οὗ τῆς βεριυ ςῆγο, αηά δά 
ὄνοη θόθη ἀεῃοιιηςοά 858 ἃ 51ὴ οὗ ἃ δΠείηοι8 
σδδγδοῖευ ἤθη οοτηπ τς ΟΥ̓ « Κίης οὗ Μοαῦ 
(Απι. ἰϊ. 1), 80 ἴῃ ποϊδιηξς βῃογί οὗ ἃ ἀϊνίῃθ 
ςοιηπιδηά, ΟΧΡΓΟ88 ΟΥ̓ ἱτηρ εἀ, νου Ἱὰ ἢανς 
Ὀεεη ΒοΙά ἴο 5} ἢ, Α ςοηϑβοῖΐοι!β σαστγίης 
ουῖ οὗ [Π6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ 5 ΡΕΓΠΔΡ5 ἰηϊοηοά ἰη ἴῃς 
ἰασὶ εἴδυϑε οὗ [6 νεσϑε, “ δοοοσζάϊηξς ἴο . . . 
{8656 τνογά 5." 

17. ἤδαι {416 ἡὶ δα Ὦ ἘἈλίμες “ναὶ 
ῬΙΠΙΔΣ 15 {παῖ} ὙὍῆςρ μὐγωι 5εῈπ|5 ἴο ἢᾶνα 
Ὀοδη ἃ εὗῤῥι οΥ ϑῃοσχί βῖοῃθ 1114 γ, νυ] ςἢ νγ 88 
δεῖ ὕὑρ ΟἸἸΏΟΥ 45 ἃ νναγ-λαγκ ([ετ. Χχχί. 21), 

ΟὉΓ 858 ἃ δβορυ ςῆγαὶ τιοηυπιοηΐ (Εχεκ. χχχίὶχ. 
15). Οη ἴδε ρῥγδοῖίος οὐ τηλγκίης ἴοσλθ8 ὉΥ 
Ῥ᾿ΠΑΓβ, 5οεῈ σδη. ΧΧΧΥ. 20. 

ἐδὲ σορμίεδγε οὗ 1δὲ σιαπ 9" Οο4.1 Οοτραγα 
1 Κ. χίι. 10. 

18. Ρ"εὁ 1δὲ δοπθε 9 ἰδὲ ῥγοῤῥεῖ δαὶ ἐασιε 
ομί 07) δανιαγία.] 866 τ ΚΝ. χὶΐ. 1:. ΤῊΘ 
ἐχργοβϑίοη “1ῃδῖ σάπια οὐΐ οὗὨ δαιηατῖδ᾽ 18 ποῖ 
αὐτὸ δοουζαῖθ. ὙΤμα νυτιῖεσῦ πιθδη8, “ [ἢ ς 
Ῥγορμεῖ ψνῆο δεϊοηροὰ ἴο ἴδε Κιηράοπι οὗ 

22 ϑιιγοϊγ τῆεγε ννὰβ ποῖ Ποϊάεξη ὅ- 
510 ἢ ἃ Ρϑδονογ ἔτοπὶ τὴ6 ἀλγ8 οὗ τῆς 
Ἰυάρεβ τῆῇας Ἰυάρεοά Ισᾳγαοὶ, ποὺ ἐπ ἃ]] 
τὴς ἀλγ8 οὗ τῇς ΕΣ οὗ ᾿βγδεὶ, ποῖ οὗ 
τῆς Κίῃρβ οὗ ]υάλῃ ; 

ϑδαιηλτία ἡ υῖ 88 ἢθ ἰ8 αἰϑιϊηρυ νης 118 
Ῥγορμεῖ ἔσοπι ἴῃ οὔθ ννῆο “ οδπιε οὐ οὗ 
4} (γοῦϑε 17), [6 ἀϊδίϊη  υἰδηηρ οἰλυϑα 

15 αἰϊγαςῖθα ᾿πῖο [ἢ βδτὴς ἔοσῃηι. 

190. Τ2ε εἰπε: 97, ϑανπαγία. 866 δάάπίοηδὶ 
Ὠοῖς δ ἴπὸ δηά οὗ (6 σῃαρίου. 

4Ο. “4“π4] δὲ “ἰεαυ αἱ δὲ ῥγιϑιῖ οΥὙ δὲ δὶσΦ 
65:6: Ηετε δραΐη, 85 ἰὴ Ὀυγηΐηρ ἴῃ6 ἢιπίδη 

Ὧ65 ὩΡοΟη ἴῃς Αἰϊασ αἱ Βεῖῃεὶ, [οϑίδ νναβ 
ςαστγίηρ οὐἷἵ ΡΓΟΡΠΘΟΥ, πὰ τλὰΥ ἢδνε τοραγάρα 
ΒΙΠ561[ 25 Ὀουηά ἴο δεῖ 845 ἢς αἰά (τ Κ. χΙ. 
2, 32). Εχοερίης οἡ δοςοιπί οὗ {πε ρῥὑγο- 
ῬΠΕΟΥ, δ6 ννου ὰ Βοάσοεὶγ Βᾶνς 5ἰδίη ἴμς ὑσιεϑῖβ 
ὠροη 1ῤὲ α]αγο. ᾿ 

ὩἹ, Τόε ἀἰπρ εογεριαπόοί, 49. ΤῊΣ ράγοη- 
{Π651]15 ψν ον σοπηπιοησοαὰ νυ ἢ νοσϑὸ 4, οπὰβ 
Μὴ σγεῦθθ 2ο, 8Δ8ηἀ 'ἰπΠ νΟῦβθ 21 ἴπ6 δυῖπογ 
τεΐυγηβ ἴο {π6 παιταῖϊνα οὐ ψμδῖ ννὰ8 ἀοπὸ 
ἴη [οϑίδ 5 σ᾿ 81} γεασ. Ηδνίηρ γοδὰ [86 Βοοῖς 

᾿οἔ τῆς 1,ἂνν 'ῃ [86 ΘὯ75 οὗ ἃ] {πε ρεορὶς δηὰ 
οδαιβοα 411} ργεβεηΐ ἴο Ἰοὶπ ᾿ΐτὴ ἰπ ἃ ϑδοϊθπηη 
Ρτγογηϊδε (δδί ΠΟΥ ψψουϊὰ Κοορ 4]} 186 ςοπὶ- 
τηδληἀπιθηῖϊβ τοι ἴῃ ἴπὸ Βοοκ, οϑίδὴ 
ςοπηπιαηάοά {Πῖ {[π6 Θηϑυΐπρ ράβϑονεσῦ σῃουϊὰ 
δε Κορὶ ΜῈ ἴπῈ ρτεοαϊοϑί βιγιςῖποϑα δηά οχ- 
δοΐῃο55, “ σ΄ ἰἴ νγᾶ5 στιτθη ἰὴ ἴπ6 ὈοοΪκ οὗ [6 
οογοηδηϊ." Ὅῇε πεορά οὗ ἴΠ6 ἱπ)υποίίοη νγᾶ8 
ονης; ἴο ἴῃς ἔδεῖ--ποῖ (δῖ [᾿ 514} δά 85 γεῖ 
Πο]ά πο ραϑϑουεῖ---υΐϊ τπδΐ τῆς τοδάϊηρ οὗ [6 
Βοοῖκ πδά βδἤῆονγῃ ᾿ἰπὶ ἀϊβεγοηςεβ Ὀεδίινθθη 
16 εχ βίης ῥγδςίος δηᾶ ἴῃς Ἰεῖῖοσ οὗ [6 ἂν 
-- ἀϊβεογεποθϑ σοηδοαιθηῖ προ πορ ρθηςθ, Οὗ 
ὕροῦ ἴῃς ἔδςοϊ 1πδῖ ἰγδάιοη πδὰ δδοη δον 
πῃ νάγίουβ ροϊπίβ ἴο ονοεττίἀἜ [86 [ὑνν.Ψ 

22. Ἰδεγε «υα᾽ ποῖ δοέάεη “μοῦ ἃ ρα ουεν. 
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ΓΟ ν, 
“σγαῤάξνε 

23 Βυῖ ἰπ (δε εἰρῃίθαπίῖ γεᾶσ οὗ 
ἰίηρ ]οβίδῃ, τυλεγεῖπ τἢ15 ράβϑονοῦ νγᾺ5 
Βοϊάεπ ἴο τπε ΓΟΚᾺΡ πη [εγυδβαίθπι. 

24 4 Μοιξονεγ {πε τυογάογς τυ!ἢ 
ἔατα ]αγ 5ρι ῖβ, ἀπά τὴε νι ]Ζαγάβ, πὰ 
τῆς ᾿"Ἰπχαρεβ8, ἀπά τῆς ἰάοΪ5, δΔηὰ 41] τῆς 

᾿ Δϑοπ)ίπαῖίομβ τῆλιὶ νγεσα δρίεάὰ ἴῃ τῇς 
ἰληά οὔ Τυἀδἢ δηὰ ἱπ ογυβδίεπι, ἀϊὰ 
7οβίδῃι ρυῖνναγ, τας ἢ6 πλῖρῇϊ ρογίογηι 

Σ Τα 20. ([ὴς ψοτγάς οὗ Ἔτῆε ἰανν νος ἢ ννογα 
ἴήξαι. “8, τντίτῖδη ἴῃ τὴ6 δοοῖκ τῆαὶ ΗΙΚίδῃ τῆς 

γΠ τες ἔουπμά ἴῃ τῇς δοιβε οὗ δα 

ΚΌ. 

11. ΚΙΝΟ5. ΧΧΊΙΠ. [ν. 23-26. 

Δς Αμπά κε υπῖο Πίπι ννὰ8 {μετα 
ΠΟ Κίηρ; δείοτς Ὠϊπι, της τυγηδά τὸ τῆς 
ΓΟΚῸ νι 11} ἢϊ5. πεδγῖ, ἀπά νυ 1] 
δ15 8ο], ἂἀπὰ νῇ 41} 8 πλρῆῖ, 
Δοςογαϊηρ, ἴο 411] τῆς ἰανν οὔ Μοβεβ ; 
ΠΕΙΤΠΟΓ δἴτασ ἢϊπὶ ἅτοβα παῦε δην [ἰκε 
ἈΠ}. 

26 4 Νοειντειαπάϊηρ τς ΓΙΟᾺΡ 
τυγησἀ ποῖ ἔγοην ἴῃς βειοξηθβθ8 οὗ ἢἰβ 
ἔπι νυγδῖῃ, νυν θογανν τῇ ΠΙ8 ΔΠΡΕΙ νγᾺ8 

ἸΠ4]εἀ ἀραϊπδὲ [υάδῇ,, θεσδυβε οὗ ]} 
τ ᾿ ΣΟ ἴῃς ᾿ργονοσδίίοπβ τας Μδῃδββεμ μιδὰ ἔπε 

ργονοκεὰ ἢϊπὶ νι], 

Τῆς ἀείλι]5 οὗἉ ἴῃς Ῥαβϑουεσ ᾶἅγὲ σίνεπ ὃγ 1δ6 
δυΐμονῦ οὐ (πγοηίςϊεβ (2 Οἢγσ. χχχν. 1-18) 
ΨΠ)Ὸ δᾷτοεβ ἢ (Π6 ντιῖοῦ οὗ Κιηρθ τΠδὲ 
ἴετο δὰ Ὀδθη Ὧο “μοῦ Ῥάβϑουεσ βίπος 186 
ἀλγβ οὗ {πε ἰαϑὲ [πώξο, ϑαπιεὶ (νοῦθα 18). 
[18 ΘΌΡΟΓΙΟΥΠΥ ἴο οΟἴδΟΓ ΨΕΓΘ 5668 ἴο 
ἤᾶνθ ςοῃηδίϑιοἀ---(1) ἴῃ ἴδ ται τυ 65 (παῖ 
αἰϊεπάεά ἴἴ ; ἀπά (2) ἰπ {6 σοτιροἴδηθϑο ἢ 
ὙῈΟἢ 41} (μ6 αἰγεςζίομα οὐ ἴπε [ἂνν ψνοτα 
οὐϑετγοὰ ἴῃ τς ςεἰεδγαϊΐΐοη, (οιηρασε Νοἢ. 

. ΨΠ, 17. 

Ὧ4, 12ὲ «υογῖεγ! «υἱ ϑανδαν Τί γὶ. ἀπά 
ἐδε «αυἱκαγά..) Οὐ ἴδεθθ, 866 ῃοῖθβ οἡ 2 Κ. 
ΧΧΙ. 6. 

ἐδὲ ὑ"»παφε:.Ἶ Οὐ “ Τογαρῃ πη" (πιᾶγ.). ΤῊΘ 
πδίιγο οὗ ἴΠ 6865 “ ἱπηᾶρεβ" 15 οχρίδἰηβὰ ἴῃ [ἢ6 
ποῖε8 οῃ δῆ, χχχὶ. τς. ὙΠΟΙ͂Γ ἐπιρουτηθηΐ 
43 ἃ υϑᾶρὸ ἴο νυ ϊοἢ [Π6 [5Γ86}165 οὰπρ ἢ 
δου] αΥ Ροττ δον. ὙΠΕΥ τὸ πλεπιοηεά ἰη 
Οτεηοϑβὶα (]. 5. ς.}, υπάθγ {πΠ6 [υάδὲ5 ([υἀν. 
ΧΥΪ. ς, ΧΥ, 14-20), υπάογ ἴδ ΘΑΥΪΥ Κίηρ5 
(τ 5. χίχ. 13), αἵ {15 {ἰπι6, ἀπὰ δραίη δῆϊεσ 
ἴΠ6 σἀΡΌ ΠΥ (Ζοςδ. χ. 2). ΑΡΡΑΓΕΠΕΙΥ {ΠΕῈΥ 
ἵνετα Αἰ5οὸ ετηρίογοά ὃγ ἴμς Βδθγὶοηΐδηβ (Εἰ Ζεῖ. 
Χχίὶ. 21). 

ἐδαί δὲ »ιἶσδί ῥεγζογηι ἐδὲ «υογάς 9 ἐδὲ 
ἐπαυ.) ἘἈαῖπογ, “παῖ δὲ ταϊρῆϊ οδ᾽ 86 1168 
(Π6 ννογὰβ οὗ ἴῃς Ἰανν." ΕὝΠΥ ἴο ἐϑιδ Ὁ} 5} (Π6 
ἷδνγ, ἴο Ὀγίπρ τ σοπΊρίοῖο Υ ἰηΐο ορογαζίοῃ, 
]οβίαν βὰν ἰδαΐ ἰξ ννὰϑ πεοθββάγυ, ποῖ ΟἿ 
ἴο Ρις ἀοννῃ ἴΠ6 ορεη ᾿ἀοϊαΥ νυ] οἢ ννᾶϑ8 
δας τὴ ἷπ ἴῃς Τοπιρίὶςθ, ἰπ ἰΐ5 σουγῖδ, ἰη 

ορδεῖ, αηὰ ἰπ τῇδ ναγίουιβ ἰρἢ- ίδοθβ, Ὀυξ 
Αἶβο ἴο τοοῖ οιἽἢ [6 “εεγεί ῥγαςί!ςθ5 οὗ ἃ 
δίσα ἰατ σμαγδςοῖοσ νν ΒΙσἢ το γα βου οὶ Πη658 σοπι- 
διηοαὰ ἢ (ἢ6 ννοσϑδὶρ οὗ [ϑδονδῆ, ἠοῖν ἢ- 
διδπάϊην [Π4ἰ τῆς ἰανν ἔοσθαάε ἴῃεπι (1 ον. χχ. 
27: Ἰ)οιξ. χυὶῇ, 9-12), πὰ νυ ΒΓ ἢ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
ξοττηθα, νυ ΠΛΔΠΥ͂, ῥγας τ Δ} }  δἰπιοσὲ [ἢ 6 
ὙνΠοο οὗ {πο ῖγ σοὶ] ρίοη. Α5 511}, ννῆθη ἢθ 
᾿δὰ ἀοϑογίοα Οοα, ἀρρ δα ἴο {6 νυἹῖςἢ οὗ 
Επάοσ, 850, ἰῇ 41} ἃρθ58 δηὰ Ἴοιηίγιεβ, ἴποδ6 
νΠο οδϑὶ ΟΥ̓ [ἢς τοβίγαλι 5 οἵ το] ρίοη θθοοπδ 
διαϊοῖςα ἴο 8: ρεγϑ τοη5 οὗ νᾶγίουβ Κιηά8, 

δίπος {ΠΟΥ͂ σδηποῖ ἴἷνὸ που δοπιεξπίηρ Ὁ 
ΟΟΟΌΡΥ [Πα γα] οι δου Υ. 

45. “4:4 δε μπίο ῥῥπ «αυα! ἐδέγε πὸ ἀπο 
δεξονγε δὶρι.) Ὑῆα 5 π|6 ἰ8 βδἰά ἴῃ δἰπιοϑξὲ ἐδ 
βΆὴ6 ψΟΓά5 οὗ Η 6ζεϊκδῃ (2 Κ.. χνὶ. 5). Ψ'Ὲ 
Τηυσῖ ποῖ ὑγεβ8 ἴδε ἰείἴεγ οὗὨ εἰ μεσ ρᾷξββδῷε, 
δυῖ τεραγά δοῖμ Κιηρβ 45 ρ᾽δοεὰ χρπορρ ἰῃς 
ΥΕΓΥ δεβί οὗ (ἢς Κίῃρβ οὗ [υάδῃ. 

ἐδε ἰααυ οΥ Μοιε..71 τ ἰ5 ποῖ νευῪ οἔεῃ 
[μαῖ τῃς ἴανν 15 Ἐχργεβϑὶυγ Ἵδ θὰ “δα Ἰδνν ο 
Μο.«.." ΤΦΠΕ ΟΠΙΥ οἴμοσ ᾿πϑίδηςοϑς ἴῃ δια 
ΟἸἹὰ Τοεβίαπιεπε ἅγε, [οϑὶ. υἱϊϊ. 32; 2 Κ. χίν. 
6; 2 ΟἾΓ. ΧΧΙΠ. 18, χχν. 4; Ε2γ. 1]. 2: 
Ῥδη. ἰχ. 11, 13; ΜΔ]. ἵν. 4. ὙΠο56 ρΡᾶ5» 
8568 816, ΠΟνΈΝΟΥ, αυϊθ ΠΟΠΊΘΓΟΙΙ5 ΘΠΟυΡΉ, 
δηά π5ολίζεγεά οπουσῆ, ἴο δῆονν ἃ φροποσαὶ 
εομεοπ οὗ (86 [εὐ δὰ πδῖῖοη. ὕροη (ἢς 
80 ]εςῖ. 

46. Βειαινε 90 αἰ! ἐδὲ ῥγουοεαίίοης ἐδαΐ 
Μαπασ“εὐ δαά ῥγουολεά δῥη.) 8εε δῦονυβ, ςἢ. 
ΧΧΙ. 11-1ό, χχὶ). 17, δηά ἰηΐγα, εἢ. χχὶν. 3. 
15 ηοΐ ἴο θ6 βιρροβεὰ (δεῖ ἃ τς τοροπηΐδποδ 
νουὰ ποῖ πᾶν δνογίο Οοα β δῆψεσ, δούθῇ 
αἴτου 8}} {πΠ6 ὑγεονοσδίίοηβ οὗ Μδηβδϑοῆῃ. Βυῖ 
(Π6 Ῥθορὶς ἢδά διιηκ ἰπῖο ἃ οοπάϊξζίοι 1η ννδὶς ἢ 
ἃ ἔυς τερεηΐϊδληςο ννᾶ8 Ὡ0 ἰοΡΟΥ Ροδϑίῦ]ο. 
[πάϊνίἀ 818, κε [οϑβίαϊι, νγεσο βίποοσγο, δυΐ ἴ86 
ΤῊΔ255 οὗ ἴῃς πδίοη, ἀσϑριῖο ἘΠ εῖΣ ἔογτμδὶ σὸ- 
Ποννγαὶ οὗ ἴπ6 σονεπαηΐ (νεῦδο 3), δηὰ τδποὶν 
ουϊνναγὰ ρογϑενογᾶποα ἰὴ επονδῇ - ὑΟΥΒΒΙΡ 
( ΟἾγ. χχχίν. 11), δὰ (οἰκηβθά γαῖδογ [πδη 
ΕἸ σορεπίδηοθ. 1 Π6 ΘΑΓΠΟΣ σπαρίετβ οὗ [ογο- 
τηΐδηι τὸ 011} δί οῆςς οὗ γεργοδομος ψηϊοἢ ἢ6 
ἀϊγεοῖβ ἀσαϊπϑῖ ἴΠ6 ρεορὶς ἔογ {ποῖσ ἱπϑ πο υΥ, 
ἃπηΔ οὗ ῥγοπγϑο5 1 [ΠΟΥ νοι ]ὰ τοροηῖ ἰῃ 
φαγπεϑῖ. “[υὐδῷ μαῖῃ οί τυγηοὰ πο πιὸ 
ὙΠ ΠΟΥ ν ΠΟΪὲ πραγῖ, θυ ἔθ ποάϊγ, 58 (ἢ τὴ6 
οτὰ " ({εγ. ἷ.. 10. Οοπηράγε ἵν. 3, 4) 14, 
ν. 1-}}, σἱ. 11, 14, ἄς). “Τδυ5 ςαπἢ ἴδ6 
Ι,οτά οὗ Ηοϑβίβ, ἀπιεηά Ὑουῦ ννᾶγ8 δηὰ γοιΓ 
ἀοίπρβ. .. [ἢ γε τὨγοι ὮΥ ἀπλεπα ὙοιΓ νὰν 8 
δηά γοὺγ ἀοίηρβ, [ἢ γε ἱπγουρ ἐχεςαῖς 
)υάστηεηίς Ὀεΐννεοη ἃ πιδὴ δηὰ ἢϊβ8 ποίσμθουγ, 
1 γε ΟΡργεββ8 ποῖ ἴ86 δίγδηζεσ, [6 δι μόγίοβ8, 



Υ, 27--29.} 

27 Αμπά τῆε [ΚΡ 5414, 1 νἹ}} 
τεῖηονα ᾿υὐλῇ 4150 ουΐ οὗ ΠΥ 5! ρῇϊζ, 28 
1 ἢᾶνα τεπγονθά ἴβγδαὶ, δηὰ υν}}} σδϑῖ 
ΟΥ̓ τἢ15 οἰγ [ἐγυβαίεπι ννϊςἢ 1 Πᾶνα 
σβόβθη, δηά τε ἤουβε οὗ ννῆϊςἢ 1[ 5α!ά, 

: Κίη. 8 «᾿γἵν ἤδης 54]] δὲ τῇετζα. 
ἃ ο. 3. 

. 2Σ. 7. 28 Νον ἴδ τορῖ οὗ τῆς δεῖβ οὗ 

1. ΚΙΝΟΘϑ. ΧΧΉΗΙ. 

7οβίαν, δῃὰ 411 τῆλε ἢς ἀϊά, “γε τεῦ 
ποῖ τνυητςίδη ἴῃ ἴῃς ῬοΟΚ οὗ ἴδ οςἶτο- 
ΠΙςΪ65 οἔ τῆς Κίπρβ οἔ υἀδῃ 

29 4 “]Ϊ]η ἢἰ8 ἀδγ5 Ῥῇῃδγδοῃ-πεομοῇ 79 (δεοα, 
Κίηρ οὗ Εργρε ννεῆτ ἃρ ἀρδίηβε τὴς ἢ 
Κίηρ οὗ Αβϑυγία τὸ ἴπε τίνοσ Ευρηγαῖαϑ : 
πὰ Κίηρ Ἰαιῖὴ Μαηΐ δραϊηβϑὲ ΠΙΠῚ ; 

δηά (ἢς ψιάονν, ἀπ 83η6ἀ ηοῖ ἱηποσοηΐ δἰοοά 
ἴῃ (8158 ρίαςθ, ποίῖμοσ ννἂὶκ δήῖοσ οἴπου ζοβ ἴο 

αγ ἢυτῖ: τΠ6ηὴ ΜΜ]1 σαυ56 γοὺ ἴο ἀννε}]} 
1ὴ (15 ρίδςο, ἰὴ 186 ἰδπά ἴμδὶ 1 ξᾶνθ ἴο γουγ 
ἴδιο, αὶ ΟΣ ὁ (Ὁ. ΜΠ. 3-7. (ΔΟΙΠΡαΓῈ 
ΧΥ]. 24-26, ΧΧΙΙ. 4). 

47. 4: 1 δαῦυε γεριουεά 1 γαρ Τὸ ὃ6 
“ τουπονοά ουἱ οἵ Οοὐβ 5ιριτ᾽ 15 ἴο ὃ6 σαδὶ 
ΑΥΑΥ ἴτοπιὶ Ηἰβ ἔδνουγ, ἴο ἰοϑο ἴδε ᾿ἰκῆϊ οὗ 
ΗΙ5 εουπῖοῃαποθ. [ἰ δήάοὰ ἴο τῆς ριτ οὗ 
]υάδῃ (παῖ 88 δὰ μαά [86 νγαγηΐηξ οὗὨ δοΓ 
διβίεν [5γ86}᾽8 Ἔὀχδηιρὶς, δμὰ μδὰ ζδι]οὰ ἴο ὑσοῆϊ 
Ὁγ ἢ. (866 ἄδονβ, 2 Κ. χυῖδ 18-21; δηά 
σομρασο [6γ. 111. 8-11.) 

Μη παρις “6α]] δὲ ἐδεγε.) 866 2 8. ΥἹἱῖ. 11} 
1 Κ'. νἱϊ. 29, ἰχ. 3. 

48. Τδὲ γετὶ οΥ δὲ πεῖ: 97 ὕονἰα6.}] οϑπδἢ 
Ἰἰνεὰ 11 ΥϑΑΓΒ δήοσ {πῃ6 ςεἰεδγαίοπ οὗ ἢ]8 
ξτοδῖ ρδβϑουεσ; δυῖ οὗ [815 ρετοὰ νγὰ ΚΠΟῪ 
δυϑοϊυεῖγ ποις, οχοερὶ (Πδί ἱπ ἴῃς σου 56 
οὗ [ 6 ϑϑοῖῃβ ἴο ἢδύδ δι δηλ θα Ὠι56 1 ἴο 
Ναθορο αββασ. Ασοοσγάϊης ἴο Βεγοϑβιδβ, Ναδο- 
ῬΟΪΔ584Γ 8 ΡΌΨΕΙ νγᾶ8 εϑίδὈ] 5πεα οὐεσ 5 τα, 
Ῥμαηίςϊα, [υἀνδ8, ἀηὰ ἃ ρατί οὗ Ἐργρῖ, 1}}} 
αἰπιοσῖ (Ὡς οἰοβθ οἵ δ!}5 σοίρῃ, ἤθη ἴ656 
ΠΟὈΠΙΓΙ65 του οἷ ΤῸπὶ δῖπι. Ῥ͵ΟΌΔΟΪΥ, 85 
ΒΟΟΏ 85 ἴΠπ γεϑιὶδ οὗ τῆς βίσυξεὶς δ ΝΙ πουθὰ 
οδιηθ ἴο Ὀ6 Κηονῃ (Β.Ο. 623 ΟΥἹ 622) Ναδο- 
ΡΟΙΪΔ554Γ ννὰβ8 διοςορίεα 5 ἴῃς Ἰερὶ ἰππιαῖς 5ι10- 
᾿αδϑδοσ οὗ ἰῃς Ἰοηςς ᾿ἴπθ οὗ Αϑϑυγιδπ ΤΟ ΑΓ 5 
ΌΥ 411 τῆς παιϊοῃβ οὗ [πὸ τνοβδίοσῃ Ἴοδβί. 
οδίδη, οσ ρογΠ 805 ἃ [{ππ|6 μδϑιἰδίϊοη δοϊννθοη 
ΔΌΟΡοΟΙ 55 δηὰ Ἐβαπηποίίςδυβ, οὗ νυ ἢ 

ὟῈ 506 5015 ἰῇ [Γεθ (ἰϊ. 18, 26), ἐο] οννεὰ 
{86 Ἔχαπηρὶς οὗ ἢ15 ῃεὶῆθουγθ, δπὰ ἔγδηΚΙΥ͂ 
Δοσορίοα ἴῃς ροβιϊίοῃ οὗ δὴ ϑϑγγο- Βαὺγ- 
Ἰοπίδη {τυ ΐασγ. ἴῃ {Πὶ5 σἰδῖες πιδίϊοσβ γθ- 
τηλιπεὰ [1 ΒΟ. ὅοϑβ, νγῆθη ἴπὸ στοαΐῖ δνθηΐβ 
Παρρεηθα Ἰνδιο ἢ ἅτε παιγαῖϊθα ἴῃ ἴῃς ποχὶ 
νεΓΞ6. 

29. Ῥῥαγαοδ- Νειῤοϑ. “ΓὨΪ5 Κίῃρ 18. ννε]]} 
κποννὴ ἴο ὑ8 δοῖἢ ἴτγοπι ὑγοΐδης ἢἰσιοτίδηβ, 
δπά ἔγτοπὶ ἴῃς Επσγρίίδη πιοηυπιεηῖ5. Νατηδὰ 
αἴτεον ἢϊ5 σσταπαάξδίῃογ (Ηεοτγοά. ἰδ. 152), ῆο 
γγΔ5 ἃ {ΓΙ ὈΙΠΑΓΥ ργίπος οὗ ᾿οννοσ Εγρὶ ὑπάογ 
τἴὴ6 Αϑϑυτίδηϑ, ἢς βυςςεοήοα ἢ15 (Δῖμεν Ῥβδηη- 
τηετςδιι5 ( Ῥϑδιιδί!κ) ἴῃ ἴΠ6 γοᾶγ Β.Ο. 6το, δηά 
Μὰ5 Κίηρ οὗ Βργρὶ [ὉΓ 16 γοᾶγβ, ἔγοπὶ Β.0.Ψ 
όιϊιο ἴο 594 (Ηετγοά, ἰΐ. 159, σοηβτιτηεὰ ὉΥ 
τηοπιπηεη8). Ηδ πιδστί θά ἃ ἢΔ]}-ϑἰϑῖδσ, παπιθ 
Νοεϊϊ-ακτεῖ, οὐ ΝΊτοογί8, 2.6. καρ ΝΟ," 
(Βευξϑοῖ, “ Ηἰβίοιγσε ἀ Βδγρίε, Ρρ. 248, 252), 

δηὰ νγᾶβ8 δῃ θη] ρηϊεπεά δηά θηϊογργί βίην πιο- 
ἡδτοῆ. Ἧς ἀἱξ ἃ ἐ8π4] ἴο ςοπηθοῖ ἴἢ6 ΝΙῚῚΘ 
ἢ τς Ἀεὰ 564 (Ηεοτοά. ἰϊ. 158}, οδιιβοά 
Αἰτίοα ἴο δ6 εσἰγουπηηδνὶ ’αἰοὰ (δ. ἷν. 42), πιδίη- 
τλϊπεὰ ἴννο θοῖβ, οὐδ 'π τῆς Ερὰ 868, 16 οἵδοῦ 
ἴῃ ἴῃς Μοαϊζοσταποδη (16. 11. 1 59}, ἀπά πιδάθ (ἢ 6 
ξτοδῖ ἐχρεαϊ το νυνὶ ςἢ 5 Βοτὸ τπηδητζοποά, ΤῊΘ 
χρϑάϊῖοι) ννᾶ5 δὴ αἰζειηρί ἴο ἀείδοβ: πὶ 
(πΠ6 ῃἡενν]ν-ουτηθ ΒΑ Υ]οηίδη εταρίτε ἴ6 1π1- 
Ρογίδηϊ ἱγδςῖ οὗ οι ΠΥ Ἔχιεπάϊηρ ἴτοτῃ Εσγρὶ 
ἴο τῇς Εὐρῆγαῖοθ δί (δυο με πλδι, ΜΝ ἢ] Γ ἢ ννᾶ5 
Ὀεΐνγοεη Βὶγ διὰ Β4]|}15. ϑιςὴ δὴ δϑετηρί 
νου] ΡΥΟΌΔΟΙΥ παν Ὀεθη τηδάθ βαγ]ϊοσ, ἢδὰ 
Νόςο Ὀδθη ὕροπ ἴδε ἰΒσοπο ννβθη [86 Αϑϑγσίδῃ 
οηρίγε [6]. Βυῖ 16 δεῖυδ] 211] οςουτγτεά ἴῃ 
(86 τοΐξῃ οὗ ἢ5 ἔα Ποσ, ννβο νγᾶβ οὗ ἃ σδυϊίουϑ 
[ΕΙΡΕΥ, δπὰ δἀναησοα ἴῃ Υ̓ΘΑΓΒ δῖ [Π6 {{Π16. 
81} Νεοο (πουρῆϊ, οἡ [εἰς δοςοϑϑίοη, ἐμαῖ ἱξ 
ὙγΔ45 Ὡοΐ ῬΟΓΔΔΡ5 οὐυθὴ ἴδεη ἴοο ἰαΐες ἴο δἵ- 
τοπιτρί [6 Θπίεγρτῖθο. Τῆς Βδυ]οπίδῃ ροννεῦ 
ΤΏΔΥ πᾶνε Δρρεαγοά ἴο δἰπὶ ποῖ γεῖ ΓὮΠῪ 
ἐϑιδ Ὁ  ἰ5ῃεὰ, δηά τπουρ [οδϑαθ σδὴ ἢᾶνς 
Ἰνθ ἢἰΠΊ ΠῸ Θποουγαροπηθηΐῖ, ἢ6 ΙΏΔΥ ἤδνδ 
ΟΠ ϑοπῖε οὗ ἴδε οἴπεσ {ΡΟ ΪΑΤΥ Κίηρ 5. ΟΥὙ 
ΒΟΥΟΓΠΟΥΙ͂ΒΤΕΔΑΥ ἴο ἰοπά Πἰπὶ συρρογί. Βεογοϑυ8 

5 οὗ ἃ ρτεδῖ σουοϊξ οὐ ἴδε ραγὶ οὗ τῇς 
“ὁ φαῖταρ οὗ ϑ.υΓ" αἵ {π|5 πη6. (δ᾽ ου]αϊίης 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ οὐ ἴπε ἔτ οπάβη!ρ οὐ πευϊγα! γ οὗ 
τλοσὶ οὗ [86 πδῖϊνεο ρονγόγβ, ἴς Εργρίίδη 
ΤᾺΟΠΔΤΟΝ, πανὶπρ πηδάθ ργορασγαϊίοηβ ἴοσ {πὸ 
ΒΡρᾶς6 οὗ ἴννο γϑᾶσβ, δεῖ οἷἵῖ οὔ ἢ 15 πιδιςῇ, 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ [Ὁ] ονντηνς ἴδ 6 (0.51141) οοαβδὶ τουΐς 
ΚὨγουρῃ ῬΉΠΠΙςτ6 ἀπὰ ϑηάγοπ, ἔσοπιὶ ἴθθποα 
ἱπϊτοηάϊηρ ἴο σγοβ5 ΌῚ Μερίἀἀο ἱπίο ἴδε [625 
τεεὶ (Εϑαγδοϊοηλ) ρἰδίῃ. 

αὐενὶ ἀραὶ, δὲ ἀϊπρ 977 “““γγία.] [κ 
.5 ἡεέκε αι κύρο ἔτοτη εἰς ἄρρε Ἐρ 
ΝΙπουθῆ μὰ ποῖ γεὶ ἔδι]οεη (Οἰιηΐοη, Ηυρ- 
614); δυΐ Ἔνθ ηΠῪ ποίμίπρ' ἰ5 ποσὰ ργοῦδοὶα 
ἴθδη ἴπδὶ (Π6 [ἐνν5, διςσυδίοτηοαὰ ἴο Αϑϑογτίδη 
ΤΏΟΠΑΓΟΒΒ, 0 Ποϊά {πεὺγ σουτίϑ Αἰ τογηδίοΥ 
αἱ Νιπονθὰ δηὰ Βαδγίοη (2 Κ. χίχ. 16: 2 
ΟἾγ. χχχῆ, 11), Βδουϊά αἱ ἿΣ πᾶν τεραγάρα 
(Π6 σἰδηχε (πὶ Πδά ἰακθη ρίδος 85 πιογεὶν 
ἀγηδϑίιο, δηὰ ἰᾶνε ἰγαηϑίεσγοά ἴο ἴῆς πον 
ἰηρ, Νδοροΐδϑϑασ, (ἢς [|6 δῖος ἴΠῸΥ δὰ 
Ὀοοη δοουπίοιηοα ἴο ρμῖνο ἴο {πο ΓΌΓΙΛΟΓ 
δ ζεγαῖὶπβ. ὙΠεη Νεδυςπδάποζζαγ ᾿πνδάθα 
{πεῖν σου ΠΙΤΥ {ΠΕ ἔουπά [παῖ με ἀϊά ποῖ οΔ]] 
ΒΙΠΊ56Ι  “ Κιηρ οὗ Αϑουτία," διιῖ “ Κίηρ οὗ 
Βδογίοη," δηά πεηοοίοτ ἢ ἰπδὲ [ΠΠῚ6 ΤΑπ6 
Ἰηΐο υ56; δυΐῖ [86 Δηηδὶ σὲ ψῆο ψγοῖο ἴῃς ἰδ 
ΟΥ̓ ]οϑίδιι ἱπηπηοαϊδί εἰ ἀροὰ ἢϊ5 ἀδαῖι, ἀπὰ 
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ὅ 2 (Ὥτοη. 
14. 1. 

1. ΕΙΝΟ5. ΧΧΙΠΙ. 

δηἀ ἢε 5]ενν ῃἰπὶ δὲ Μερίἀ4ο, ψἤεπ ᾿ς 
Ἠαά 86ξεη ἢϊπὶ. 

20 Αηά ἢ] βεγνδηῖβ σδγγιεα Ὠἰπὶ ἴῃ 
ἃ ασἰαγίος ἀελά ἔτοπι Μερίἀἀο, δπά 
Ὀγοῦρῆς Πἰπὶ τὸ [αγυβαίθπι, δηά δυτγοα 
Ἀπ τη ἢ δ ονγῃ βερυ ]οῆτγε. Απά Ζιῃς 
Ρδορΐε οὗ τε Ἰαπὰ τοοῖκ [εβοαδδδζ τῆς 
8δοῃ οἵ 7οβίδῃ, αηά δηοϊπιθά ἢϊπὶ, δηά 
τηδάςε ἢ Κίηρ ἴῃ ἢ5 ἔτ εγ᾿5 δῖοδά, 

 ν. 3ο--- 22. 

21 4 7εῃοόλῃλζ τας τνοηῖν ἀπά 
ἴῆγες γεᾶῖβ οἷά ψνῆεη ἢ Ὀερδῃ ἴὸ 
τείρῃ ; ἂπά ἢδ τγεϊσπεά τἤγεε πλοητῇβ 
ἴῃ [ἐγυβαϊθπ. Απα ἢΪ5 πλοῦ εγ᾿ 5 ΠΔΠῚ6 
τυας Ἡαηιυῖδὶ, τπ6 ἀδυσῆτεγ οὐ |ε- 
τοι δῇ οὗ [ἰδηδῆ. 

22 Απά ἢε ἀἰά ἐ:αέ τυλ!εἢ τυσς ενὶ] 
'ἴπ ἴῃς 5ίρῃς οὔ τῆ6 Ινοκ,, δοςογαϊΐϊηρ ἴο 
411 τῇδλι ἢΐ5 ἔδεε Γ8 ἢδά ἀοῃα. 

πιο σδαστσ  πἴνεσαν ἀπαύπεισα.---τ "-οὕὉὦ.... τὺ. ...-0π-:,εεπτπτττπς0;Π͵Π 1... 1:ώ1ὸ ὍγΧΔἍὯὸὖὸῳῳι....ττ:π|ι..ῳ.0τὁ.6σ0............Ἅ...ὄ. τς -Ξῷτῷ'ὋὁὌ ὕὅὕὔὃῷῈ ὕὙπὶ στον 

Ὑθοτὰ ἴπ6 δυΐμοῦ οὐὗἨ Κίηρϑ σορὶοά, υϑεαἀ ποῖ 
ὈπηδῖΌγΑΙΪΥ τἴῆ6 πιοσγὸ ἔδυ δῦ, (που 1658 
οοττοςῖ, ἀσϑιΡπδίοη. 

ουίαρ «ὐεη ασαϊπεΐ δίρι οϑίδῃ ὑτο- 
ὈΔΟΌΪν τοσαγάθα ἢἰπΊϑε] 85 ἰὴ ἀν θουπηά ἴο 
ΟΡΡροϑδὲ {με πιαγοῦ οὗ ἃ μοβί]ε ἔογοε ἰβγουρα 
815 ἸΟΥΓΙΟΥΥ ἴο δἰῖδοκ ἢὶ5 δ χε γδίῃ. 

δὲ “ἰυ ῥὶνι αἱ Μερίἀά4ο.ὺῚ Μερίάάο ἰ85 
υπάου ον ἴπΠ6 τηοάῤγῃ 8} Δι εΐήμπ, ἃ βίου 
γῬοβιίίοη οὐ ἴμ6 οκιγῖβ οὗ ἴῃς ἢ1}}5 ψῃϊςἢ 
δορασγηΐε τῆς ἰονν σοδϑίῖ ἴγαςΐ βουῖῃ οὗ (ὐδσηηεὶ 
ἔτοπὶ ἴῃ6 εἐτγοαῖ ρἰαίη οὗ Εϑαάγαοίοηῃ. [{ 1168 
οἡ ἴπο σαγάνδη τοιΐο ἴτοσῃ Εργρί ἴο Ὠ 4- 
Τηλ56 115, (ἢ ΟΥΟΪΏΔΓΥ ᾿ἰὯ6 ῸΓ δὴ ἈΓΤΏΥ. (566 
δῦονο, νοὶ]. ἱ. Ρ. 457; δηᾶὰ σοσήραγε ποῖβ 
οἡ Ϊοβῇ. χὶϊ. 21.) [|οϑίδβ ῬγοῦδοιΥ ἴοοϊκ 
ὉΡ 5 Ροϑίοη Βεγα, ποαῦ {86 Ροϊηΐ ἤΟΓα 
(6 τολὰ ονεῦ [86 ἢ1}}|8 ἀθδουςμθβ ὑροῇ 
(πε ρἰδίη, ἴῶ ογάεσ ἴο 85541] ψ} 411} 15 
ἔοτος {πὸ Πεαά οὗ ἴδε Εργρίίδῃ Ἴο]υμηη 88 1 
ἐπποῦροὰ ἴστοπὶ ἴθς Ρ855 ἰπῖΐο τὔογο ορεῆῃ 
ετουηά, Τῇὸ δῖε ψουϊὰ ες ἔουρῃί, ποῖ 
αἱ ἴῃς ἴοννη ἰἴϑοὶξ ἢ ἢ 18. οἡ ἃ ἢ}]}, δι ἴῃ 
(Π6 νά]]Ὲγ δὲ [15 ἔοοῖ, 45 ἴδ δυΐδογ οὗ (ἢγο- 
Ὠἰϊςϊο5 ποῖοϑ (2 ΟἾΓ. χχχυ. 221). Ὗνε ᾿θαγῃ 
ἴτοπι {15 νυτιτοσγ (Δὲ Νόοο νγὰβ υη  Ππηρ ἴο 
δηράᾶψο, απ, ἤδη ἢε ἔουηά ἢΐ58 νναγ Ὀἰοςκοά 
ΌὈΥ [οϑίδ 5 ἸΤΟΟΡ5, βεηΐ δι θαϑβδάοσβ ἴο Ἐπὶ 
δηὰ (ἰγοὰ ἴο ἱπάυος Εἷπὶ ἴο τεῖῖσθο. οϑβί δὴ 
γοξιδοά ἴο πιονθ, δῃὰ Νέοο νᾶ8 1πεγοίοσο 
ΟὈϊγεά ἴο μῃξς. Αςςοσγάϊηρ ἴο οὔδ σεηάεγ- 
ἴηρ, ἴ86 [εν ιϑὰ Κίηρ, ξο ]οννίηρ δὴ ὈΠΒΑΡ̓ῬΥ 
τεσσάοθηϊ, [Πα οὗ Αδαῦ, “ ἀϊ5Ζιι 5οα Ὠἰπλβ ἢ 
ἔογε εηΐεγίης ἰηΐο (6 ὑδί]ο, δηά, |κ6 

ΑΠδῦ, νν8 ἰδίῃ ὉΥ̓ ἃ σἴδηςς δύγον. ὙΒΟΓΘ 
οδη ὃς |π||ς ἀοιιδὲ (Πδὶ ἰξ 18 {818 δαῖ]6 πῃ ἢ 
Ἡοτοάοϊυβ πιϑηςίοηβ, 48 ὯΔη δηραροιηθηῖ ὃδ6- 
ἔνεοη [86 Εργρίίδη8 ὑπάογ Νάεςο, δηά τῆς 
δγγίαπε, ΜΆ ἴΟΟΚ ρῥΐδος δ αράοϊι» (ἸΪ. 
159). Νέδοο βεοηΐ {86 δῇπι8 ἢ] ἢ ἢς ΜΌΓΘ 
ἴῃ (86 δαῖτϊα ἴο {86 τεπηρὶς οὗ ΑΡοΪο δἱ 
Βτδης άπ, ἢρᾶγ Μ|Ιοῖυ8, γμοσα ΠΟΥ σγΈΓα 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 5οεὴ Ὁγ Ηετγοάοΐυβ. 

αυδέη δὲ ῥδαά :εεπ δὲ». 1... “ ψ Ἀθη δ6 
μβδά οηραρθὰ Ἀ1π|,." (Οοχπίρασε 2 Κ. χίν. 8: 
“(ὑοπηο, ἰεῖ υ5 Ιοοῖκ ΟἿδ δηοῖδοῦ ἴῃ ἴῃς ἴδοβ." 

80. Μεαά.7 [ἴ ἀρρεδγβ ἴγτοπι ἃ σοπραγίϑοη 
οἵ {15 ραϑϑαρὸ ἢ 2 ΟἾγ. χχχν. 23, 24, (μαῖ 
]οδίδ! ννὰ8 Ὡοΐ δοίυ δι Κηϊοά ἰῃ (μ6 ὑδίς, 

δυΐῖ ΟἸἹῪ πιογίδ!ν ννοιυηάεά. ΗἸἰἸ5 βυγνδηΐϑ Τ6 - 
ταονοά ἢΙπὶ ἔγοπι ἢϊ5 ννᾶγ σμαγίοῖ ᾿ηἴο ἃ βεσοηά 
(ρον 3) ομασγίοῖ, νος ννὰβ ἴῃ τῆς Πεϊὰ 
νναϊτησ πΡροη Ὠἰπι, αηὰ σοηνεγοά Πἰπὶ το [ετὺ- 
5816 πὶ; Ὀιῖ ἢ15 ννουηά ῥὑσγουεά ἔδίδ] τὸ δἰπὶ ὈΥ͂ 
[Π6 νΥΑΥ. 

ὀωγίφα δίνει ἱπ δὶς οαυπ περμΐεδγφ “ Ατλοης 
τῆς βορυ οῆγαβ οὗ ἢἰ5 ἔα Ὑ5 "(2 ΟἾγ. χχχν. 
24} .«. ἰὼ {πε Ὧδνν σοτηςῖοτυ της Ὁν Μ4- 
4556}, ψνβογοίη δ6 δηά 1νῖ5 δῇ πιῇ ψῸΓΟ 
Ὀυτοὰ (2 Κ. χχὶ. 18, 26. Ὑδὲ δυῖμογ οὗ 
ΟΒτοηΐοϊο5 δ ά5: “ Απά 4}} [πάλῃ δηὰ [οσυ- 
58]. πὶ τποιγηοα ἔογ [οϑαμ. Απά Τογομλ δὴ 
Ἰαπιθηϊοά ἔογ οϑίδῃ; ἀπά 41} ἴπθ δἰπεῖπα- 
το δηΐ 186 5ἰη ίηρσ-νογλοη σρακὸ οὗ [οϑδῇῃ 
ἴῃ {ΠΟῚΣ ἰατηθηϊδίίοηϑ ἐο ἠδὲ: ἄαγ, δῃὰ τηδδ 
{ποτ δὴ ογάϊπαηος ἴῃ ἰϑγαοὶ: απ, Ὀθμοὶά, 
(ΠΟΥ ἃτὲ ντιτοη ἴῃ ἴΠ6 ἰαπιοηϊατοηβ." [1 
ἄΡρϑᾶγβ ἔγοπι [ἢ]15, {παΐ [ἢ πλουτγηῇ!} ἀφαῖῃ οὗ 
[86 Ἰα5ῖ νναστίοσ- Κκίηρ, ἃ ἀεί ποι ἃ ρτθ- 
οοάσης ἰπ τοὶ γ δΔηη4}5, νγὰἃ5 ποῖ ΟἹΪΥ ὈΙ ΟΓΥ͂ 
ἰλπηοηϊοά αἱ τῃ6 {ἰπ|θὸ, Ὀυ ννᾶ5 σοιηπλεπΊο- 
γαῖθα ΌὈΥ 8δη δηηιαὶ ςοἰεδγαίίοη νυ ἢ βυγνινοα 
ἴ(δς Οδριϊνγ. ὙΠΕΓῈ ἅττα τεΐογοησοβ ἴο 118 
βοϊδεηη πιουγηΐηρ ἰπ {Π6 ψνοτάβ οὗὨἨ [ἐγοπλῖδι, 
ΜΠΘη Πα Γςοηίταβίβ ἴῃς ὑηνορί ἔδῖθ5 οὗ {Π6 
νυ κΚοὰ βοὴβ οἵ [οϑίδὴ σὰ (παῖ οὗ {ΠΕῚΓ 
Ῥίουϑ δῖον ([ετ. χχῖ!. το, 18); δηά ἴῃ γα 18 
ἃ ΤΟΙΊΑΓΚΆΝ]Ὲ 4]]υδίοῃ ἴο ἴ ἴῃ ἴΠ6 ῥσγορῆςῖ 
Ζεομαγίδῃ (χὶϊ. 11). 866 ποῖα οὔ 2 (ἦγ. 
ΧΧΧΥ. 25. 

ἐδὲ βεοῤίε 9 δὲ Ἰαπά ἐοοὰ 7εδοαῤας. ὌΒδ 
οί εἴη] πᾶσηθ οὗἁ {8 ῬγΙηος βδθέτηβ8 ἴο ἢᾶνα 
Ὀδοη 58 Α ]υπι (τ ΟἾγ. ἐπ. τς; [6γ. Χχ, 11). 
ΗΘ τλὰὺ μᾶνθ (ἀκοὴ ἴ{ὸ Ὡδπιὸ οὔ ΪθῃοδῆδΖ 
(ΞΞ “τῆς 1μοσγὰ ρόβϑθ55685..) ΟὮ᾽ ἢϊ5 δοςεϑββίοῃ. 
Ἧς ν»8 ποῖ ἴῃς οἰάεβῖ βοὴ οὗ [οϑίδῃ. (δες 
γΕΓΒ6 36.) 

απά αποϊμίεα δὲπι. Το πιρηίίοη οὗ 
“« δῃηοϊπτίης " Ποῖα ἰδνουσβ ἴἢε νἱενν οὗ 
ἴμοβε ψῆο τεραγὰ ἴῃς τίϊς ἃ58 οὐὔϑεγνυθὰ ΟἿ 
ἴπ ἴΠ6 ᾿λ865 ἤογο ἴἤοσῈ νγὰ8 50πὶ6 ἱττ ΟΡ - 
Αγ γ ἴῃ ἴῃς βυςςεβϑίοη. (δ6εὲ ποῖ οἡ 1: Κ. 
ἷ.. 34.) 

82. Ηε ἀπ ἐδαὶ «υδίεὐ «υὑα΄ ουϊ] Ἐ οκΙεὶ 
δρΟΔΚ8 οἵ [ο πολ 8ἃ5 8Π Ορργεϑϑογ (Χίχ. 3). 
ΟΒΟΡἢ 18 5αΥ85 ἢ6 ΜΔ “ἱγτο]ρίουθ δηά 

ἱπιρυγο μαθ 18" (ἀσεβὴς καὶ μιαρὸς τὸν τρύπον, 
.Απΐ. [υἀ.᾽ χ. 5, 8ὶ 2). 
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23 Απά Ραδγδοῆ-πεομοῦ ρὰΐ Πἰπὶ ἢ8 πᾶπια ἴο ὅ [ἐποίϊδκὶπλ, δηὰ ἴοοῖϊκ ἃ Μδῖι. : 
ΤΙ, 5} 

πη Ὀαπάβ δὲ ΕἸΡ]α ἴῃ ἴῃς ἰαπὰ οὗ ΠΡ ΕΣ ἌΜΑΥ: ἃἂηὰ ἴθ σδηὶθ ἴο γιέ. 
ἴθ, Ηδηιατῃ, ἰτπαῖ ἢ6 πηρῃϊ ποῖ τεῖρῃ ἴῃ 
δειαιΦ λα 
γείγεά. εγυβαίεπι; ἂπά ἴρυς τῇς ἰαπὰ ἴο ἃ 
» πρό {πρυῖε οὗ Δη πυηάγεά τα]εηῖβ οἵ 5]]νοῦ, 
"2.5 ἐφ΄ δῃᾷ Δ τ]εηΐ οἵ ρο]ά. 

34 Απάὰ ΡΒΑγδο-Πεσ ποῦ πιδάς 
ΕἸΙαΚιπι τῆς βοη οὐ [οβίδῃ Κίπρ ἴῃ τῆς 
τοοπὶ οὗ οϑβίδῃ ἢϊ5 ἔδίμεγ, δπὰ τυγηθα 

33, ῥῥαγαο- Νειδοδ ῥμὶ δίσι ἱπ ὀαηά..} 
Νέεςο, Δῆέοσ ἢί5 νἱςῖοτΥ δ Μοριἀάο, ηο ἀουδί 

οςδράρφα πογιηνγαγάβ δηὰ οσσυρίεά Ὠἰμηξε] 
ἴῃ Ὀγίηρίηρ ΡΠ ηἰϊςία δηά δγτία ὑηαογ ἢἰ5 γοϊδ. 
Ης ρῥγοῦθδΌὶΥ ρεοηοίγαϊδα 85 [ΔΓ 85 (δυο εγηιϑῇ, 
[δε ροϊπηὶ νι βεγεῖο δ ἰηξοστηθ [οϑίδῃ ἴπαϊ Π6 
ψγ85 ὑγοςσεοάϊηρ (2 Οἶτ. χχχυ. 2ο. (ΣΟΊ ΡαΓ6 

ΟΥ̓. χὶνί. 2), Τἢι51ἴ ννὰ5 ἠοῖ {Π] [ὮΓΘΘ τη 5 
ἃ εἰαρβθοὰ (παὶ ἣῈ δραίη ἔουπά δἰ πιϑ ] ἰὴ 

ϑουςβεσγη ὅγτίδ, δηὰ ἰεασηΐ ννδί Πδὰ οσουττεὰ 
δῖ [ογυβαίοτη ἰῇ 15 δῦϑθοηοθ. Οὐ σϑοθί νης 
(ἢς ᾿ης6]]Πρθηςθ, οἰ 6 Ὀδοδιιδο τῆς δεῖ της ὑὉ 
οἴδηγ βονεγείρῃ νἱτπουΐ ἢ5 ϑδδηςτοη ἀρροαγοά 
ἴ0 δϊπὶ δὴ δςῖ οὗ ἀεῆδηςο, οὐ Ὀδσαυβα ἢς δὰ 
δοηλο βρεςῖδὶ στοιιηἀ5 ἔου ἀϊδιγ υϑιϊηρ [εβοδῆδ, 
--ἰῃς οδ]εςὶ οὗ [86 ρορυϊαγ Ἵδοῖςε --- 6 δρ- 
ῬΘΟΔΓΒ ἴο Πᾶνα 86εηΐ οσγάξειβϑ ἴο |θῆοσμδζ ἴο 
αἴϊεπὰ {η6 σου ψὨΙΟΝ ἢ6 νγὰ8 Βοος δὲ 
ΕἸΒΙΔἢ (80 [οϑορδι8). [6 μοδμδζ οδεγεά, δορὰ 
ΟἹ ἢ 15 ἃττῖνα] ἔουηά {παῖ ἢ6 ᾿δὰ ἔ4]]6η ἱπῖο ἃ 
ἴγὰρΡ (ΕΖεκ, χίχ. 4). Νέϑοο αττεβίθα δ]πὶ, 
ἰοφάδά ἰπι ψΊ ἢ σῃδίηβ, δη σαγγιοὰ ἢἷπὶ 
δἰπὶ ἰηῖο Εἰχγρί (νεῦβε 34). 

αἱ Κἰδιαρ. ἘΊΟϊΔἢ 51}}} τεϊδίη5 18 ΠαπΊΘ. 
τ 5 οσἰυδῖοὰ οὐ τὴς Οτοηῖοθβ, ἰῃ τῆς Οα]6- 
ϑγτίδη νδ]]εΥ, ποᾶσ ἴδ ροϊῃΐ πεσε (ῃς γὙ]]6 Ὺ 
ΟΡΘἢ5 ἱπίο ἃ ψίἀ6 δηὰ ἔσγί ας ρῥ]αίη. [ἰ 158 
ΠΟΏΥΘΠΙΘΏΓΙΥ ρἰδοοὰ ἔου σοσηπληϊοσδίίης ἢ 
Τ Ρρεσγ Μεβοροίδιμγία ΕΥ̓ ψγὰὺ οὗ Αἴδερρο, νῇ 
ΒΑΌΥ]Οη ὉΥ ΝΑΥ οὗ Ραϊπαγτα, ἢ ργρῖ δηά 
Ῥῃαηίςῖα, ΟΥ̓ ἴδε τοιυῖς τοιηᾶ (ἢ βουΐπογῃ 
δἰεἰγί5 οὗ [ερφηοη, δηὰ σὰ [υάπεὰ ὈΥ [6 
(αἸ]ε-δγτίδη νδ]}]εγΥ. Νδοο 5θεπὶ8 ἴο βᾶνὸ Ὀθθῇ 
1}ς ἢγϑῖ ἴο ρεγοεῖνο 1185 ἱπηρογίδηςθ. Αἢετγ- 
Ὑατὰ5 Νεδυςμβδάποζζαγ πιδάς ᾿ξ ἢϊ8 ᾿εδά- 
56} ἀυγίης 815 βίερεβ οἵ [εγυβαίεπι δηά 

γτε (2 Κ᾿ χχν. 21; [εἴ. ΧΧχχίχ. 5, 11. 9, 10, 
26, 27). 

ἐπ ἰδὲ απ 97 Ηανια!δ.}] Οἡ “ἴῃς ἰδληά οὗ 
Ἡαπδλίν," 566 ἢοῖο οὐ 2 Κ. χίν. 28. ᾿ 

ἐδαὶ δὲ »μίγδί ποῖ γείσμ.)] Ου, δεςογάϊηγ 
ἴο Δηοῖδο τολάϊησ, “ν Βεη ἢς τεϊχηθά." 
ΤῊε τεδάϊηρ ζοἸ]οννεά δΥ οὐ Γδηβίδίογϑ (ἡ Π]ςἢ 
8 ὑγείεττοάὰ ὉγΥ Ηουδιραηῖ, Οεάάε5, Βοοίἢ- 
τογά, Βίϑῃορ Ἠογϑίευ, Τποηΐ8 δηὰ οἵβοσβ), 
δεοτ8 ἴο Ὀε ρῥγοίοσγαδὶε (ςοιάραγε (ἢ ΧΧ', 
τοὺ μὴ βιισιλεύειν). 

βυ! 1ὲ ἰαπά ἰο α ἰγιδμίε.} 1,0 ΓΑ ΠΥ, “ δεῖ 
ἃ τοῦϊοῖ ὑροὴ ἴδῃς ἰαπὰ " (πιᾶγᾳ.). Βυῖ (6 

δΥΡῖ, ἀηἀ ἀϊεά τδετε. 
3ς Απὰ [«Ποϊακιπὶ ρᾶνα τπε βιἶνεγ 

Δη6 τὴς ρο]ά το Ῥῃδγδοῦ ; δυῖ ἢες ταχεά 
τῆς ἰΔηά το ρὶνα ἴΠ6 πλοπεὺ δοςογάϊηρ 
ἴο {6 σοπητηδηάπΊεηϊ οὗ ῬΠάγδοῦ : δε 
Ἔχαςσῖθὰ τῆς 5᾽ϊνεγ δηὰ τῆς ροϊὰ οὗ {πε 
Ρέορὶς οὗ τῇς Ἰαηά, οὗἨ δνεῖῦ οπςε δο- 

ΤῊΟΔηἢρ ἰ8 νν6}} δηουσῇ Οχργοβϑοὰ ὉΥ (ἢς 
ΟΓαδ ἰη {86 τοχῖ, 

84, ῥῥαγαοῤ- Νεωδῥοῦ νιαάδς Ἐδαξίνι ἀπ. 
[{15 ποῖ Ποσοββαγν ἴο βΊρροϑβο ἴδῖ Νϑοο νυἱϑὶϊ 
]εγυξαίθιι ἴῃ ογάοσ ἴο ἀο 1ῃῖ58. Ης »"α7 δᾶνε 
ἄοπο 50, θυῖ ἴΠοΓο 5 Ὧο ονϊάθφηςς {παῖ ἢς ἀἰά, 
Ί 6 “ Οδαάγιεῖ5" οἵ Ηεγοάοϊιυβ (1. τ 59) νυ ΠΙ ἢ 
Νέεςο (δοςοσήϊηρ ἴο Ὠἰπι) ἴοοῖς αὔτεσ [π6 Ὀ4Ε{|6 
οὗ Μερίάάο (Μεαράοϊυμι) 15 ἕἃσ τῆοσε ὑσοδαθὶν 
Οδ: ἴμδη [ετυβαίεπι (350 Ηρ, ΒΙΠογῦοςκ, 
Ηεγβο, Βεγίμοαυ, Ενναϊά, ΤὨδηϊυ5). Ναοο 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ τγοςοὶνοά δὲ ΕἸ Ιδἢ τῃε ναγίοιιβ ὑγίῃςεβ 
ἍὯῸ Πδά ρῥγεϊθηβδίοῃβ ἴο ἴῃς ῬΕΓΥ͂ σον οὗ 
ϑγσία δηά Ῥαοεηο, δῃὰ δυναγάθὰ {ποτὰ δί 815 
Ῥίοδϑυσε ἴο ἴδοβε ψοσὶ ἢς ᾿βουξηϊ πιοβῖ 
τυπιννοσίηγ. 

ἐπ 1δὲ γοορὶ 977 υουἰα δὶς ΠΡ ννε 
βῆου ά πανὲ ὀχρεοϊεὰ “ ἴῃ {δε τοοπὶ οὐ [6Πο5 
Δἢ42 18 ὑσγοίδμου ;" Ὀυΐ ΡὈΓΟΌΔΟΪ [6 ρῆγαβα 
ιϑϑοὰ ἰ5 ἱηξζοηἀρά ἴο τιατὶς τὴς ἰδεῖ, [παῖ Νϑοο 
ἀἰά ποῖ δοκηον)οάρε παῖ [Θμοδμδς ἢδὰ Ἔνεσ 
Ὀδοη Κίηρς. 

ἑμγπεά δίς παρὸ 1ο “εδοίαλὶ»ι. Ιἴ πδ5 ὈθΈΏ 
ποίἰςοά αἰγεδὰν (ηοΐε οὐ σεῖϑβα 10) {πμαΐϊ [6 
ὨΔΠῚ6 οὗ [ἐῃοδα2 ννᾶ5 ὑγοῦ δ  Υ σμδηροα αδἵ ἢ15 
δεςοϑϑίοη. Α ϑἰπι δῦ σἤδηρε ἰ5 ἑουηάᾷ ἴῃ 86 
ς8536 οὗ Ζεάοσκιδῃ ἴῃς ἰαϑσῖ Κιηρ (ςἢ. χχίν. 17). 
Καὶ] τοπλασκ8 ἢ ᾿υδιίςα τπαῖ “ἴῃ δηςσίεηϊ 
{{π|ὲ5 ὑστ ησ 65 ΈΤῈ ὑνοπΐ ἴο γίνε Πδνν ΠΔΠΊ68 ἴο 
[Π6 ῬΟΙΒΟη8 ΨγΠὺπῸ Θδηϊεγεα ἰηΐο τἢΠεῖγ βοσνυῖος," 
δὲ 45 τηδϑῖοῦβ γᾶν δὶ ἴο ΠΟΥΪΥ ρυγομαβοὰ 
βίανθοβ. ΗἮο τοίογϑβ ἴο Οσεη. χὶϊ. 45: ΕΓ. ν. 14; 
δηά  δῃ. ἰ. 7. Αποῖίδοσς {]υκξιγλίίοη οὗ 16 
σἴδησο ἰ5 ἴδε ργοόθαῦϊο οα86 οὗ ΑμᾶΖ (866 " Αη- 
εἰεηΐς Μομπαγοίθβ, νοΐ. 11. Ὁ. 399). [ἢ [Π6 ᾿δ568 
οὔτπο [Θνν]ϑἢ ἰκίηρβ, [ξ 8εδπ5 1 ῚῪ ἔτοπι ΠΕ 
ΡυγεΙν [ονν8ἢ σπαγαςῖετ, [δῖ [πὸ ἤδνν ὨΔΠΊ65, 
τπουρὴ ΠΟΥΤΆΔΙΙΥ ᾿πηροϑθα ΟΥ̓ ἴπ6 βυΖογδίη, νεσὸ 
βοϊεςϊεαά Ὀγ [86 ᾿ηάἀϊν!άτ1418 τΠοτ δεῖν. Ὑἢ6 
σἤδησε πον τηδάς σοηϑίϑῖεα π]ΟΓΕΪΥ ἰπ [Π6 
ΒΘ το οὗ [εμόοναῖ ἔοσ ΕἸ, “ Οοά," 88 
τῆς [ηἰτία] οἰοπχοηξς οὗ ἴῆ6 παπιὸ, νῃϊςἢ, μανίης 
τιοδηὶ “Οοὐά ν}}} 8εῖ ὑρ,᾿Ὁ οἄπιῈ ἴο πιο 
“ [6ονδῆ ψ}}}} 8εῖ ὑρΡ." Βοῖϊ πᾶπιθϑ δῖ κα 
τείεσ ἴο 1Ππ6 ῥσογηϑε ΒΟ Οσοά πιδάς ἴο 
Πανὶ ἃ (2 84π|. Υἱϊ. 12) δηά ἱπιρὶγ ἃ Βορε [Πδῖ, 
ποῖν τ ῃϑϊαπάϊπς τῆς τῆγοδίβ οὗ ἴπε Ῥσορμοῖδ, 
(Π6 5βερὰ οἵ αν ἀ ννουϊά 51}}} δ6 αἰϊονεὰ ἴο 
ΣΟΠΊΔΙἢ ὉΡΟΩ ἴΠ6 [ὨΓΟΏΘ. 
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ςοτάϊηρ ἴο ἢΐ5 ἰαχαϊίοῃ, ἴο ρῖνα 2: υπῖο 
ῬΒΑγδο; -πεοδοῇ. 

46 4 [εΠοιακίπη τὐάς ἔννεπῖν δηά ἣνςε 
εδῦϑ οἷά ννῇβη ἢ Ῥερδη ἴο γείρῃ ; δηά 
Ι: τεϊσῃθὰ εἰθνθη γϑδίβ 'ῃ [γι 8. 6Π). 

ταν κ..ττ' σστιλα ἀπαενίσααιετε απεπα στον ποτα, 

δὲ εανῖθ ἰ9 Ἐχγρί απά ἀϊδά ἐῤέεγε Α58 [εγ6- 
τ πδὰ Ρῥγορβοβίεά βδοὺη δῆεγ ἢΐ5 ἐχίϊε 
Ὀόραη ([6Γ. χχί!. 105 12). 

386. ΤΖευεπὶγ σπά ἥυε γεαγ: οἷά] Ἠδξ ννγᾶβ8 
τπεγοίογο ἴννο γεδῦϑ οἱ οΥ [ΠΔη ἢΠ15 Π  ἔ- Ὀγοῖ μου, 
εΒβοδῇδΖ (866 νεῦϑα 11). 

Κιριαρἢ ἘἈστλδῃ 45 δεοη ἰἀεπτβοαά ἢ 
Ατυλῃ ([πάξ. χ. 41), ΜΓ ἢ νν85 ΠΟΔΣ 586- 
σἤοπλ (δ ποῦ, Κα); δηὰ ψῦ Ὀυπιδῆ 
(18. χν. 52), ψῃο νᾶ ΠΕΑΓ 1 ἰΌΠ84ἢ 
(Οτονο). Βιυῖ! πᾶν ᾶνα Ὀδέη ἃ ρίδος ἀϊ5- 
(ἰηοῖ ἴγοπι οἰ μοῦ, δῃὰ ποῖ εἰδουνῆοσο πηθη- 
Ποηποά ἴῃ ϑετὶρίιγο. [οβορῆυβ 45 ἃ ἈἀὐπΊΔἢ 
(Ρουμά) ἰῃ Οδ|16ὲ (’ ΒΕ]. [υἀ.᾽ ὄ111.. 7, 8. 21). 

11. ΚΙΝ65. ΧΧΙΠΠ].  ν. 36---37. 

Απά ἢΐἶ5 τπῃιοῖπεγ᾽β ἤδληλε τας Ζεδυάλῃ, 
τς ἀδιρῆτεγ οὗ ΡῬεάδίδῃ οἵ Ἀπηιδῃ. 

27 Απὰά ἢε ἀἱϊά ἐλαὶ τυλίελ τυας ενὶϊ 
'η τῆς βρῆς οὗ τῆς ΓΙΟΚΡ, δοςσογάϊηρ ἴο 
411 τῆδι ἢ15 ἐδίῃμογβ ἢδά ἀοπε. 

37. Ηξ ἀϊά ἐδαΐὶ «υδὲε «-υαϑ οὺΜ πὶ δὲ αἰσδὲ 
97 δὲ Ζογά.1 οβορῆι5 βᾶγ5 {παὶ [Ὁ μοΚὶπὶ 
νγ85 “δὴ 0η}051 πλλη ἀηὰ Δη 6ν1} ἀοοσ, πεῖ Πο Σ 
ΤΕ] ρίοιι5 τονναγά5 Οοά, ΠΟΙ δαυϊδῦ]ο ἰονναγὰβ 
τήθη " (( Αηΐϊ. [υἀ᾿᾿ χ. ς, ξ 2, δὰ Πη.). ΤΟ 
διυῖδογ οὗ (ἤγοηιςοΐοβ βροᾶκβ οὗ ἢ15 “ δϑοῃιὶ- 
ΠΔΙΙΟΏ5" (2 (ἢγ. χχχυὶ!. 8). ἘΖοκίο] ἀδϑοσιθθ8 
ἢϊπὶ 85 Ορργεϑϑίνο δης Ἵσσὰςὶ (Ε26Κ. χίχ. ς- 7). 
λ΄ ς Ἰδαγῃ ἢ15 σμβαγαςῖεσγ, μοννευοσ, σμιοΗγ ἔγοιῃ 
7εγογλδῆ, ννῆο γεργοδοῆοβ Πῖτὴ νυ ἢ Ὠὶβ ςονεῖ- 
Οἰ5η658, Πἰ5 ΤΠ ΘἸΥ, δ15 1] 5166, 15 ν]οΪθηςο, 
δηὰ 5 ἸυχυσΥ ([εὙ. χχὶῖ, 123-17}, Ὧπά είνοϑ 
τΓαἱῖ58. νυ ἢ οἰ ΑΥΪΎ Ἔχ! δ᾽Ε 15 Ὀο]ὰ ἱπιρὶεῖγ 
(χχχυῖ. 23), ἢ15 τῆ ϊγϑῖ ἔοσ δἱοοά (χχνὶ. 20ο- 21), 
Δῃά ἢ]5 561} 5ἢ οχίγαναδρδηςς (Χχίϊ, 14-15). 

ΑὈΘΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΣ οὔ νεῦβθ 10. 

ΤΙκ υτιΐοσ οὗ (Ὁ γοηΐςἶο5 ρίνεϑ δοῖα ἰη- 
(οτοστίημ ραττίςι ]γ5 οἵ ἴπ6 σεξογτηδίίοη ν ἢ 
]οϑβίδῃ εβεςῖεα ἴῃ ϑαπηατία. [1 ννὰϑ σαγυῖθά, ἢδ 
[6118 υ5, τχοι ἢ ἴΠ6 οἰ[ἰ65 οὗ Μδηδϑθθῆ, δηά 
ΒΡ γαὶπὶ, δηὰ ϑίπιέοη, ὄνυξ ὑηΐο Ναρῆίαὶ!. 
Βαηάϑ οἴπηοη αὐτιὰ ψἹ πιαϊῖοςκϑ ρσοςοοαρα 
ΓὨγουῇ ἴῆὸ σοι ηἴτγ, Ὀτολϊην ἀοννῃ [πο δἰ ἴΑΓ8 
δηά ἴῃς γμτόνοβ, Ὀύστιην ἴῃς 140]5 ἰηῖο ρον άογ, 
δηὰ οὐξίης ἀοινὴ ἴῃ διιη-ἰπλαε5 (οδα»ρηάᾶ- 
πὲνι). 15 ἀςδίγυς ΠΟ ννὰ5 50 ΚΟΠΟΓΑΙ τῃδῖ 1 
τα ρῃϊ ΡῈ τεκαγαρα δ5 ἐεςεα “Τγουρδουῖ 8}} 
ἴδε Ἰληὰ οὗ [5Γ8.}. [ἴ ν᾽5 βιι ροτιητοπάορά ὉΥ 
7οβίδῃ ἰη ρεγβοῃ, ννῃο ἀϊὰ ποῖ “ τοΐυτη ἴο [ἐγὰ- 
δδί οι {1 11 νγὰβ συ πιρὶοϊεὰ (2 Οἢγ. χχχίν. 6, 
"). ὙΒο ἔδλιῖ (παῖ [υ514}} νγὰβ8 δὺϊθ ἴο ἀο δεῖβ8 
ἸΓΊΡΙ Υἱ Σ ΘΟν σοὶ ἢ τπγουσθουῖ (ῃ6 ΨΠ0]6 οὗ 
(6 ποσί βόσγη Κη -ἀοπὶ 80 ἴα 458 Ναρῃῖα!!, 2.6. 
ἴο ἴδε ἔυτίπεδῖ οσίμογη {1π||15 οὐ Ο δ. 1|ςδ. 'π- 
ἀϊςαῖοβ αι ἃ ἢὸνν Ροδβιϊίοη οὗ αϑαδΐϊγβ, δηά 
ΤΟΊ] ἶγ65. ἔογ 115 ὀχρίδηδίίοη 4 γσίδπος δἱ [η6 
ΒεΠοΥΑ] ΡΟ τς] ὨΙδίοσυ οὗ ἴ86 αβδὶ ἀυσηξ 
ἢὯ]5 τοῖση. [{ νουἹὰ δϑθὸπὶ παῖ [οδίδῃ 85- 
ςεηάφα τῆς [πγοπὸ Β. ὦ. ό4ο ΟΥ 639, δηά 
τεϊσηοά {}} Β. Ο. όο οὕ όοδ. ΗΐΪβ5 τοῖξῃ ννὰβ 
8 σοηίοιῃρΟΓΑΎ 18} τηο86 οὗ Οἰπηεῖα- 
ἄδῃιιβ δηὰ Νδδοροίδεβαγ, αἱ Βαδγίυῃ ; οὗ 
Αβϑδυγ- 8 η1- 4] δηὰ ϑάγδοιβ, δῖ Νί πους ; οὗ 
Ογαχᾶτοβ, ἢ Μεοάϊα; δηά οἵ Ῥϑαπιπιθῖςῆιι8 
(Ρβδγμδίκ 1.}, πὰ Νέεςοο ἰη Εκγρίι. Υν εβῖ- 
Ἔ Αδϑ νι ῖηεβϑοὰ ἴῃ ἢἰ8 ἀδΥ ἵνψο ρτοδῖ 
Τονο τ ο8. Αδουΐ ἴπα γεᾶσγ Β.0. 632, ΟΥ̓ 
ἃ {τπ|6 ϑαγ!οσ, ἤθη [οβίδῃ ννᾶ5 γἰνίηρ ἴπ056 
δυτηρίοηβ οὗ γουζμξα! ΡΙΕΙΥ ὙὙΒῖο ἢ ἅγα 
Τεςογάθα ἴο ἢϊ5 Ββοπουγῦ ἰῃ (Πγοηίςοΐοβ (2 (ἢγ. 
Χχχῖν. 2), ἃ στεαῖ ἀδροῦ δυγδῖ ἸΡΟῺ ννοβίογῃ 
Αϑίδ ἔσοπι ἴδ που, Οης οὗ ἴδοδβε τεσσιῦ]α 

ἰηνδϑίοηβ οὗ Ὀδυδασγίδηβ ἔγοπι [πὸ δίορρε σουῶ- 
ὈΥ, νος ἢ ἴῃ δηςίοπί {{π|6ὲ5 ρεγοά αν ἀ65ο- 
ἰαϊοά τπο86 ἔδὶσ τορίοηβ οὗ [6 βου ἴη ψ ΙΟΒ 
δτοαῖ τλοηδΓΟ 65 ΣΤΟΥ͂ ὉΡ, Βαρροποα δἱ {μὲ5 
(π|6, δηἀ 5ῇοοὶς ἴο πεῖν σθηῖγε Αἱ] τὰς ἰκϊηζ- 
ἀοτὴϑ ονεσ δὶς 11 ραϑϑθὰ, Μϑοάήϊα, Αϑϑουτίὶ 
Αγπιοηΐα, δρραάοςία, οὐθη Ἐγρὶ ἀτερικᾷ 
αἱ {πὸ δάνδηςθ οὗ βᾶνδ:ε Βογάδβ, βσίγδῃρο δηὰ 
ὑποοιῖἢ ἴῃ ἀρρεέλγαηςε, πὸ λα ογοβϑοα [ἢ6 
Οδιυισάδϑβιιβ ἔγοπι (πὸ ἀϊδῖαηξς ϑουίῃα, αηὰ μδά 
Βργοδα {ποπλβοῖνεϑ ἃ αηά νυνἱάδ οὐεγ [ἢς πεῖ ρἢ- 
Ὀουγίηρ, σουηίγιθ5Β. ἢ 656 πογάθβ ηοΐ ΟΠΥ͂ 
ταναν δα [ἢ πιο πογί ποῦ σου ΓΙῸ 5 οὗ Ασιηὸ- 
ηἶ, Μεάϊα, δπὰ (δρρδάοεία, Ὀυῖ ἔοιιηά τῆςοῖγ 
ὙΥΑΥ͂ ΔΟΓῸ55 Μεβοροίωμηϊα ἴο ϑγτία, δπὰ [ἤθηος 
τηδάθ δὴ αἴϊθιηρί ἴο ἰπναάα ργρῖ. Ῥϑαδαιῃ- 
τηοτσῆ5 πιεῖ πο πὶ δ Αϑβοδίοη δηὰ ἱπάυςθα 
{πότ ἴο ἴυγη δδςοῖ ; δυϊ [ΠΟΥ σΔη δοδγοοῖν πᾶν 
δἀναηποθὰ 50 ἔαγ νι πουΐ σοπιίηρ ἰπ σοηΐαςοξ 
ψἢ τὴς [Θννίϑῃ Κιηράοπι, ννΒϊ ἢ πιυδὲ (οἠς 
ννουά {Π|ηΚ} πᾶνε βυβεγοά ἴσοι [ΠΟΤ γαναρο8. 
ὙΠε επίγε οπιιβδίοη οὐ ΔηΥ͂ δἰϊιιδίοη ἴο ἴ88 
δογτίδηῃ ἰηναβίοη ἴῃ ἴῃς Ὠιδίογισδὶ ὈοΟΚ5 ἰ5 
δίγοηαῖν ἰηάϊοαῖινε οὗ {Ποῖγ Ἰησοπιρίεῖο ἀπά 
τΠΠΘΘΟῸΪ ΑΓ σμαγαςσῖοσ. 448 ΠΟΥ οσο ποῖ .Γ 
ἴῃς ἔαϊοα ἐπεῖαῦ οὗ [πάδλἢ, οτ μαδὰ δῃγ δαηά 
ἰπ Ὀγηρίης παῖ ἘΠοΤΩΥ ἱπῖο ἴδε ἐομηῖγΥ, πὸ 
ἸἹΠΘΠΓΠΙΟΩ 5 τηδάθ οὗ ἴποπΔ. [{ 5. ΟἿΪΥ ἴῃ 
{πΠ6 Ῥτορμοῖβ {πδῖ ννὲ σδϊςῆ ρσ]πιρβοθ. οὗ 1ῃ6 
ἔρασίι! 5ι Ἐογηρμ8. οὗ ἴπὸ {ἰπ|ὲ6. Ρεγμαρβ ἰη 
Ζερῃαηῖδῆὴ (Ἰ}. 4-6), πιοῦεὲ ςογία!η]γ ἴῃ 
[ἐγεπιίαμβ (1. 13-1ς5, Υἱ. 2-5) δηὰ Εἰ χοκίοὶ 
(Χχχυῆ, δηὰ χχχὶχ.), ἰδ δου ίδη ἰηγοδά 158 
Δἰυὐἀρὰ ἴο---ἰἣς οοτηίηρ οὗ δὴ ΘποΠῚΥ “ οὐ οὗ 
ἴῃς πογίῃ ῥδγῖβ, ἃ ὅτεδῖ ᾿οιηρδῃγ, ἃ παῖς ΠΥ 
ΔΙΤΩΥ, 411 οἵ {δμεπὶ τ]άϊης ὕρορ διογϑεβ,". 



11. ΚΙΝΟΞΘ. 

Ἐτεκ. χχχνῖϊ. 15: σΟΙΏΡΑΓΟ ἴεγ. ἱ. 14, 15.) 
ἢς ἀλῖος οὗ ἴδ Ἰηγοιλά ἰηΐο Ῥἢ} 5114 15 ὕτο- 

ὈΔΌΪΥ ἀῦουϊ Βι.ο. 626. [τ Βαά 5ςαγοεὶγ σοηθ 
ΒΥ, ἀηὰ πιδίζετβ 361 |εὰ Ἰηἴο {Πεῖτ ἔογπΊοῦ ροϑὶ- 
τίοη, νυῆοη ἴΠ6 δϑίουπαϊηρ ἰητο]] ρθῆσς πιιϑῖ 
αν τοδοπεὰ οσγυδβαίθπι παῖ ἴῃς ρτοαῖ πιο- 
πάγοῦΥ οὔ 1πΠ6 Εἰαϑῖ---ἴὴο ςἢίεῖ ἤσυγε τὴ οτθηῖδὶ 
ΠΙϑίΟΥΥ ἴον αἵ Ἰθαϑὶ βἰὶχ δυπάγεα γεδγϑ -- ξδά 
ΕΔ] ]οθὴ ; ἴπατ ΝΊΠπον ἢ νγὰ5 ἀεβίτογεά, ἀπά τἢδῖ 
ΒΟΓ Ρίδοθ νγὰβ ἴο δε ἴᾶκοη, 80 ἴατ' 85 ϑ50γ1ἃ δηά 
Ῥαϊοβείης ψγεσα σοησετγηοά, ΟΥ̓ Βαδγίοη. 1715 
δνοηΐ ἰ5 ἤχθὰ ἴο Β.0. 625, ΟΥ̓ ΡΟΓΠΔΡΒ8 8 Υ̓ΕΔΓ 
ΟΥ ἴννο ἰαῖοῦ, ἢ ϊο ἢ θεῖ ἴο Ὅ6 ΘΧΔΟΙΥ ἴῃς 
Ὄπιο ἀυτίησ ψΔΙςἢ οϑίδ ννὰ5 οσςσυρ!οά ἴῃ 
ςαιτγὶπρ οὐἱ ἢΐ5 τεϊογτηδίίοη ἢ ξαπιατῖα. [ΐ 
δ τολϑοηδοὶς ἴο δυρροϑθε ἴδαῖ τῆς δεντῃίδη 
ἱπναβίοπ απάὰ τῃ6 ἴγοιθ]ε8 ἴῃ Αβϑυτία δοίοτο 
δηὰ ἴον ἴῃς γτοδῖ βίερε νου] τεηα ἴο ΤΟΥ 
τηλίϊοτς ἰηῖο σοηἤυβίοι! ἰῃ ἴπ656 Οὐ γῆς ᾿γο- 

ν. 1-2.} 

ΓΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΙΝ. 
ἃ »ελοίαζίνι, ἥγες σωδαάμεά ἐν Λιεόμολασεκααν, 

ἐάέπ γεῤεί ας ἀσαΐσί ἀέσε, ὁγοσμγοίδ δὲς οτυη 
γωΐπ. ς “κλοίαελη τμερείφα ἀνε. 7 7846 
Ζίησ ο7 ΦρΥδι ᾿ς υαμφιίσλφα ὧν 1Ὧε ἀπ οὗ 
Βαῤγίοη. ὃ ιλοίϊαελίη)ς ουὶ γεῖσπ. 10 ὅ)ε- 
γσαίροι ἐς ἰαλοπ αμα καγγίδ κα δίξυς ἐμίο 
Βαόγίοη. 1τῇῦὴ Ζεάσδιαλ ἐς νιαύε ζέισ, αμά 
γεϊρσηιείά ἐἐ το 1λΔὲ πίε ἀξείγμεον ο )Μ- 
αλλ. 

Οηαρ. ΧΧΙΝ. 1. 1π οἱ ἀαγ..7ὺ Αδςςογά- 
ἱηρ ἴο Πδηϊοὶ ((. 1) τῆς ὀχροάϊπιοη οἵ Νεοῦυ- 
σΠδάμοζζασ νγᾶβ8 ἰὴ εποία Κὶ πὶ ΤΠ γά γεαγ; 
δοοοτάΐησ ἴο ογειμιδῇ (χχν. 1) [ἴ νγὰ8 ποῖ 
Ὀεΐίοσο δὶ5 ἔουγῖ ἢ γόαγ. ΒΥ σοτπραγίησ Β6- 
Τοβυβ ἢ ἴπ6 Οδηοη οὗ ΡΟ ΠΥ, ννὸ σδὴ ἢχ 
4. ἀλῖο ἴο Β.Ο. όος, νη] ἢ ννᾶ5 ἴῃς τηιγὰ 
ςοπιρίεἰετὶ, δηά ἔουχίῃ σοπιπιεποίης γεαγ οὗ 
[115 Κίην. 

Νεῤμοδαάπεξαγ ετοπιαἢ δηὰ ἘΖΟΚΙοΙ 
1.56 {πὸ ἕοστη Νοδυςπδάγοζζαγ, νυν ἢ] οἢ 15 οἴσδοῦ 
ἴο τῆς οτίσιηδὶ, Νιαὀμοξμάμγη ταν, ΤῊ Ϊ8 
πδτης, κὸ πιοϑὲ Βαδυ]οηΐδη ΠΑΠΊ65, 15 πηδὰθ 
ὉΡ οὗ τῆγοο εἰεπηοηῖθ, Διεόο, τῆς ννῸ}]- Κηοννῃ 
ξοά (15. χὶνῖ. 1), ἀχάμγ, οὗ ἀου ει} 51 "᾿πιῆςα- 
[0 (ΡΟΓΠΔΡ5 “ στοννη, " ΡΕγ αρ5 “Ἰδηάπιαγκ ᾽᾽), 
δηά μφὴγ “Ῥγοίθςοϊβ.᾽᾿ (ὅδ. “Αποϊόηῖ Μοπαγ- 
οἰ 5, νο]. 11. Ρ. 528.) Νοδυςδαάποζχαγ, [Π6 
δοη οὗ ΝΑΟΡοΪδβδαγ, δηἀ βοσοπά πιοηδγοὴ οὗ 
τῆς ΒΑνγ]οπίδη ἐπιρίγο, δοσεηάοαά [ἢ τῃσοηρ, 
δοοοτάϊην ἴο Ῥ[ΟΪΘΠΙΥ 8 Οδηοῃ, Β.Ο. όο., δηά 
τεϊσηοὰ οσίγ- [ἤγοο γθασϑβ ( ΒογοΟβι5), ἀγίηρ Β.0. 
ξόι. Ἡς τηαττίεὰ τηυδία (οΥ Απλγ 15), 
ἀδλυγνπῖοῦ οὗ Ογάχδγοβ, κιηρ οἵδε Μεάδδ, δὰ 
τγὰ5 ἴῃς πηοϑβῖ οεἰεδγαῖοά οὗ 4}1 ἴῃς Βαδγ]οηίδη 
δονυσεῖίξῃβ. Ηδ ἰ5 ρεγῃδρϑ δ ἀςά ἴο Υ Ηε- 
τοἀοῖυ5 υηάεγ ἴΠ6 ἢλπὶε οὗ 1Ἁ,Ὀγπεῖυϑ (1. 74). 
Βετγοϑβιι5, Μοραςίβοηθβ, ΑἸεχδηάεν ΡοΪγ ἢ δίοσγ, 
δηὰ Αὐγάξρηυβ κάνε δοςουῃίβ οὗ ἢ15 χσοαΐ 

ΧΧΊΙΠ. ΧΧΙΨΡ. 

ΥἱΠΟΟ5, αηὰ ἰἴ ΠΙΔΥ νγε}] Ὀ6 [πὲ [οϑἰδῃ ννᾶ8 δἱ 
(Π15 {{π|6 ἱπκίπρ δάνδηΐαυσε οὗ ἴπὸ ἀοιδθιῖυ! 
δίδῖς οὗἉ Δ! γβ ἴο δῃϊασρε ἢ15 Οὐ βουεγεὶ κητΥ. 
ΤῊς ἰϑγδοὶς ροριυ]δίίοη ἴῃ δαπιαγία ΠΊΑΥ ἢᾶνδ 
ἔλνουγοὰ 5 ῥγοϊθηβίοῃβ, ᾿νῆ:|6 ἴῃ6 Πεδίῆθῃ 
ςοἸοηϊϑῖβ, ῇο δά Ὀδεη ἰγαπϑρογίοα ἴο ἴπ 686 
ΓΟρΟἢ8 88 ἃ ῬυῃΒηῃπιοηΐϊ, ΠΥ ποῖ ἧδγνς σαγοά 
ἴο οὔεγ (μὸπὶ της ορροδιίοη. ὙΠΟΤΟ ἰ5 
ΘΥΘΤῪ ἱπάϊςδίίοη {παΐ [οβιδῇ ἀϊά, ἰη Δεῖ, υπἰξα 
ὈΠάΟΓ ἢ]5 τα]6 4}} πὸ οἷά ““Ἰαπὰ οὗὨ 15γδὲ 1" 
εχοορί ἴδε Ὑγδηϑ- [ογάδπίς τγουΐοη. Ἰΐ ΤΏΔΥ, 
ρΟΓΒαΡρ5, ἐσθ ὃ6 ἀοιυδίξι ἩΒοῖ μοῦ ἢ6 Βοὶά 
1η1|5 Κιηράοπὶ 45 ἃ ἤεξ ὑπάεσγ 1πη6 Αβϑυτο- 
ΒΔὈγ]οπίδη ΤΟΥ Π, ΟΥ νγ85 δὴ ἱπά θρεηάθηϊ βούθ- 
τοῖση. Οη [Π6 ψῆοΪ]ο, ποννονεσ, ᾿ξ ϑθοπβ τπιοβὲ 
Ῥτόορδῦϊς τπλὶ δῇ ἴῃς 1[8}} οὔ Νίηθυθῃ ἢς 
ΤΟ Αγ θα Πἰτηβοὶ ἢ 85 δυῦ]εςς ἴο ΝΑορο]δϑβασ, 
866 ῃοῖδ Οἡ νῦβο 28. 

1᾽" ἢ15. ἀδγε Νεβυςῃδάμεζζαγ Κίηρ 
οἔ Βαδγ]υη οπιε αρ, ἂδπά 76- 

Ποίϊακιπὶι δοσδηα ἢϊβ βδονδης ἴῆγεθ 
γοᾶγβ : ἴδε ἢθ τυγηδά δηά τγεῦε]]εά 
ἃραϊηϑῖ ἢ]πι. 

2 Απὰά τῆς ΟΚΡ βοηΐ δραϊηβῖ ἢ πὶ 
δαπάς οὗ τῆς Οαίάβεβ, απά θαπάβ8 οὗ 
τις ϑγτγίδηβ, δηα Ὀαπας οἔτῆε Μοδίξεβ, 

δυϊἀϊηρ5 δηὰ εἐχροάιπίίοηβ δίοπαπάοσ οὗ 
ΕΡΒδβιι8 βροκὸ οὗ ἢΪ8 κίθορε οὗ ἼΤ γτε (Εσ. 2). 
Νο οἴδποσ Ββοδίῃοῃ Κίηρ ὁσςιρ 685 50 πιο ἢ 5ρᾶ 66 
ἴη δογρίυγε. (8εε, δεβι 65 ἴῃε ργεβεηῖ δηὰ [0]- 
Ἰονίης ςἙπαρίοσβ, 2 ΟἾγ. χχχυὶῖ. 6ό- 20 ; Εν2Υ. ἱ, 
7, 1.1, ν0 12-149 Υἱ. 5; [εγ. χχὶ. 2-1ο, χχίὶὶ. 
25, ΧΧΙν, 1-8, ΧΧΥν, 1-11, ΧΧΥΙΪ. 6-22, ΧΧΥΪΙΊ. 1- 
14, ΧΧΙΧ. 1-22, ΧΧΧΙΪ, 1-41, ΧΧΧΙΝ. 1-12, ΧΧΧΥ͂Ι. 
1-1Ο, ΧΧΧΥΙΙ, 2.23, ΧΧΧΙΧ, 1-14, ΧΙ. 1-τ|., χΙνὶ, 
2-:ό, |1|. 1-10; Εἰχεὶς. χχῖν. 2, Χχυῖ. 7-12, 
ΧΧΙΧ. 17-2ο0, ΧΧΧ. 10-25, ΧΧΧΙΙ. 111-15; δῆ. 
1|. τὶν, Υν. 2), 11, 18-2121.) 

ἀϊης ο7 Βαῤ’γίοπ. [τ ΔΡΡδδγβ ἴσοπιὶ Βογοβιβ 
(δῖ ΝΟυςαάηθζΖζασ νγὰ5 ηοῖ δεῖ] Κίηρ δἵ 
[}158 {ἰπ|6, Ὀυϊ ΟὨἿγ στόν Ῥχίησε δηά ᾿Ἰεδάθγ 
οὗ 1ἴΠ6 ΔΥΤΠΥ͂ απο γ ἢ 5 δῖ εσ. Δ5 δὲ ψου]ά ὃὈς 
δυττουηάοα ἢ 41} τῆς σἴδίθ δη πιδρηϊῆ- 
ἑεηςς οὗ ἃ πιοπαγοΐ, ἴῃς [οννβ ννου ὰ ἡφῖυΓΑΙΥ 
Ιοοκ προῃ ἢίπι 45 δοῖυδὶ Κίῃηρ. 

εαγιό μρ.] όγοβιβ γᾶν δὴ δοζοοιηΐῖ οὗ 
τ ἷ5 ἐχρεαϊπιο οὗ Νεδυςβδάποζζασ᾽ β, ̓ ς ἢ 
᾿ᾶ5 ἔοσίυπαῖο!ὶ Υ Ὀδοη ΡῬγοβεγνοὰ ἴο υ5 Τγου ἢ 
]οβερῆυβ; δηά δη ἱπιρογίδηϊ ραβϑβδᾶβε ἰὴ [εγὲ- 
Γαδ ἢ 4150 σγεΐοσβ ἴο 1τἴ ([6εγ. χίνὶ. 1-12). [1 
ἈρΡΡΘαΥ5 τπδὶ Νέεςο, Ββανίηρς τεάιςσοά ἴο 5ι- 
Ἰεοζίοη ἴῆς οπῦγε ἴγαςῖ θεΐννεεη Εργρὶ δηά 
πε ὕρρετ Ευρβγαῖεβ, τηδϊηϊδίηθα ἃ ἰαγξε 
ΔΥΤΩΥ͂ οἱ Ἐργριληβ, ΕΛΒΙορίδῃ5, [υγϑΐδη5, αηὰ 
οἴδεῦβ, δὲ Οδγοδοπλ5ἢ, νυ δις ἢ νγὰ8 ηοὶ [21 ἔγοπὶ 
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Δηἀ Ὀαηἀς οὗ {πε σὨ]άγεη οὗ Ατηγηοη, 
Δηὰ 8εηζ τῆδπιὶ ἀρδίηβ [υἀδῃ ἴο ἀδς- 
ΒΙΓΟΥ ἴἴ, ̓ ᾽δοςογάϊηρ ἴο {Πε νγογὰ οὗ τῃ8 
ΓΟΚΡ, ψνῃΙ ἢ Πα βραῖ ἴ ΌΥ Ὠϊβ βογνδηῖβ 
τΠ6 ῥγορδεῖβ. 

2. ϑύγε!γ δῖ ἴῃς σοπηπηδηάπιεηϊ οὔτῃε 
ΓΙΟΚῸ σδᾶπιε ἐλὴς ἀροη [πάδῇ, ἴο τεπιονα 
ἐλόπι οὐζ οὗ ἢΪ8 βίρῃϊ, ἔογ τῆς 8ἰπ5 οὗ 
Μδῃδββεῆ, δοςογάϊπρ ἴο 81] τῆι ἢς ἀϊά; 

Βίγ. Νεδυςμδάηοζζαγ θερδη ἢΐ8 σαπηραΐςῃ ὉΥ͂ 
οὐοβϑίηρ ἴῃς ΕἸΡηγαῖεβ δηά διζδοκιηρ τ} 5 
Βοβῖ. Ηδ βυςςεδάεξα ἴῃ σοπηρ οἴου ἀείξαϊίηρ 
ἴτ ([ετ. χῖνὶ. 2). Ηε τδϑη ῥγοβθοὰ ἔοσγινατγά 
ἰοναγάβ ἴΠ6 βου, ονεστδη δγτία, Ρῃαηἰςίδ, 
δηά [υάϊξα, ἴοοκ Ϊετυπαίοτα, δηὰ οαττὶεὰ οὔτ ἃ 

τίοη οὗ 16 ἱπηδὈϊ Δη15 458 ργίϑοηςγϑ ( δῆ. 
1. 1-4}: δῇϊογ νηοῦ ἢ ργοσθοαθα βουξζηναγά5, 
αηὐ παὰ τολομεὰ ἴπε Ὀογάοτβ οὔ Εργρί ννἤθῃ 
᾿ς ννᾶ5 βυάάδη)γ τεοδ]εὰ ἴο Βαῦγίοη δῪ ἴδ 
ἀεδίῃ οὗἉ 15 ϑίΠογ. 

ἐδγές γεαγ..} ῬΓΙΟΒΔΌΪΝ ἔγομιη Β.0. όος ἴο 
Β.Ο. 602. Σ βηρε νη 5Δγγ5 ἴῃαὶ [θΠ ΟἿΔ ΚΙ πὶ νγᾶ8 
εησουγαρεοα ἴο ταῦθ] ὈγΥ τῆς οχροοϊδτίοη οὗ 
αϑϑίσίδηοςς τῸπὶ Εργρὶ (' Απὶ. [υά.᾽ χ. 6, ὃ 
2). Βυϊῖ {πεζὰ 15 ηοϊμίης ἴῃ δογίρζυγε ἴο σοη- 
ἤγτῃ [15 σἰαϊοηθηῖ. Οἡ ἴδε ψ8ο]ς ἰ νου ά 
ΔΡΡοαγ [παῖ 6 νοπζυτοά ροη ἴπ6 5ἴορ δεοδιιβα 
μὲ Κπονν ΝΟΡυςσ ΠΔάἀηθΖΖζαῦ ἴο ὃὈ6 οηραροά ἴῃ 
ἱπηρογίδηϊ ννὰγβ ἰῇ βοπὶα οἵδε ρατί οὗ ᾿ϑία. 

2. Βαπάν οὗ δὲ Οῤῥαίάεε:, Φϑ'ς.1 [πβϊεδά οἔ 
Γοπλίηρ ΌΡ ἴῃ Ρεγβοη δπὰ Ἵτυβῃϊηρ ἴῃς τονοὶῖ 
οὗ ἢ]5 νδ558], ΝοθυςβδάποΖΖΆΣ νγὰ8 ἼΤοηϊοηΐ 
ἴο Πᾶγαβθ πἰπὶ ΌΥ ρεγρεΐυδὶ ἱπουγδίοηβ, 6Πὶ- 
ἰογίησ οὐ ἴΠ6 βοῦνίςβ, ἴἢὴ ραγί ἢϊβ5 οὐγῃ ἴγοορϑβ, 

1ὴ ρα ἴποϑβ6 οὗ ἴῃ εξ ῃδουτίηρ παϊίοῃβ, ννῆο 
ΈΓΕ ΓΟΔΟΥ ἘΠΟῸ ἢ ἴο νναδῖο δηά ρυηάογ [86 
[εγτι ΟΥΎ οὗ Ἐμοῖγ δηςίθηϊ Θπόσηγ. (866 ΕΖοῖς. 
Χῖχ. 8.) 

ϑγγίαη..1 ΟἸΤΠΘ ορΙ ογτηθηῖ οὔϑγτίδη ἴγοορ8 
Ὀγ ΝεδυςμαδάπεζΖζαγ, σοπιρᾶγε [εγ. ΧΧΧΥ. 11 

αεζογάϊησ 10 δὲ «υογά 9 δὲ 1ον4 866 
1,εν. χχυΐ. 17-2ς; Πευῖ. χχυῇΐ, Δς: εσ. ἷν. 
20-29, Υ. 145-18, ἄς, ; ΗΔ. ἱ. ὅ-τιο. ΤὭΘ 
ΓΑΥΆΡ65 οὗ ἴΠ6 Μορδδίϊζοβ δηὰ ἴπε Ατηπηοηΐζοβ 
ΔΓΕ ΒΡΘΟΙΆΠΥ αἰ υάἀοα ἴο ἰῃ 1πὸ ἔο]]ονίηρ ρ45- 
ΒΆΡ65: 67. χίνηΐ, 26, 27, χιῖίχ, α; ΕΖεῖς, χχυ. 
4-6; Ζερῆ. ἰΪ. 8. 

8. διγείν σὲ 1δὲ εορωπαπάριεη ὁ δὲ Ζονγά.} 
Μδῃ ςουϊά μανε ἀοῃς ποϊδίηρ δναϊπϑὶ [υιάδῇ, 
1 ἴῃς δθηΐεηςε οὗ τοὐθςϊίοη μαά ηοῖ ροπὸ ἔουτῃ 
ἴγοῃ σοά. Ὑαῖ βοηΐθηςο ννὰβ βσγϑβῖ ἀἰβιης 
Ῥτοπομηςοά ἴῃ [86 Γεὶρῃ οὗ Μδῃδϑββθὴ (2 ἈΝ. 
ΧχΙί. 111-15}; ὉΓ ΨΠΟΒ6 δἰη5 ἴῃ6 νυ τοῦ ἴΠογο- 
ἔοτε σοραγά5 4}} ἴῃς ἰαῖθ οδι δηλ τ65 οὗ [υἀδῇ 88 
80 οϑρεοΐαὶ ριιηϑῃσηθηΐ. 
"ῶν ᾿'δὲ εἰπε οΚἡ᾽ Μαπαν“ε2.}1 866 ῃοΐβ οὔ 

οἷ. ΧΙ. 26. 

4. 1δε ἱπποιεπὲ δίοοά.) ϑ89ὲ 2 Κ. χχὶ, τό, 
δηὰ ῃοῖε δὰ Ἰος, 

11. ΚΙΝΟΞΒ. ΧΧΙΨΤ. [ ν. 4---. 

4 Απά α15ο ἴογ τς ἱπποςεηῖ δ]οοά 
ἴδει με βῃεά : (ογ ἢ Α]1εἀ 76γιβα]θπὶ 
νὴ ἢ ἱἹπποςσεδηῖ δ]οοά  ψνῆϊςἢ τῆς ΓᾺΡ 
νου] ποῖ ρδγάοη. 

ς {Ν ον τδε τοβὶ οὗ τῆς δεῖβ οὗ 
7εμοϊακίπη, δηά 41} τπας ἢς ἀΐά, ἀἄγε 
ἴπεγ ποῖ ννυητζίεη ἴῃ τς Βοοκ οἔὗὨ τῆς 
ΠΠτοηΐοΪεβ οὐ τῆς Κίηρβ οὗ [μάδῃ ἢ 

6 δοὸ 7εμοίακίπι 8]ερὲ ψν ἢΐ8 

δ. δε χει ὁ δὲ ἀεὶ: 9 ϑεδοίακί». ὙῪὙΒΟ 
ἰλῖῖεῦ ραγὶ οἵ [ἐποίακίὶπιβ σείρῃ ἰ8 ἃ ροτοά οὔ, 
ΒΟΠΊΘ ΟὈΒΟΌΓΙΥ. 16 ντίζευ οὔ (ἢγοηὶςῖοβ 
Πηΐβθεβ 5 γθῖρῃ ὈΥ͂ βαγίης : “ Αραϊηβί ἢϊπὶ 
ζαηἜΕ ᾧὕΡ Νεδυςμαάηθέχαγ Κίηρ οὗ Βαδγυίοη, 
Δηα Ὀουηα Πἰπι ἴῃ ξϊίογβ, ἴο ΘΑΙΤῪ δίτη ἴο 
ΒΑΌγ]οΩ ᾿" (2 (ἢτ. χχχνί. 6). [ογογηίδῃ ργο- 
ῬΒεβίεβ σοῃοεγηΐηρ ἢϊπιὶ: “ Ηδ 584]} ΒῈ δυτγίοά 
ἢ (πὸ Ὀυγ4] οὗὨἨ 8Δη 855, ἀἰγαννῃ απὰ οδϑῖ 
ἔοστἢ θεγοηά ἴῃς χαῖεϑβ οὔ [ογιυιβαϊοπη" (χχίϊ. 19; 
ΠΟΠΊΡΑΓΕ ΧΧΧΝ]. 30). ΟἿ Δι ΠΟΤ 5 ΠΡΙΥ 54Υ8 
{πα Βὸ “ δἰερξ νι ἢἷ5. ἔτ πογβ "ἢ (νογϑα 6). 
Ἴδε πιοβὲ αἰγουτηδίδηζία! δοοοιπέ [μαϊ νγδ 
δανε ἴῃ ϑδεγίρίιγε οἵ 5 ἰδίεσ γεᾶγβ 15 τῃδῖ 
Εἰνοη ὉΥ Βχεκίο!: “ὙΒΟΩη ἴπῸὶ πδίϊοηβ εῖ 
δ αἰηδὲ ἢϊπὶ ΟἹ ἜΝΟΤΥ 546 ἔγοση ἴπ6 ργονίῃςθβ " 
(ςοπιραγα 2 Κὶ. χχίν. 2) “"δηὰ βργεδα {πεοὶγ ποῖ 
ΟΥΕΓ ἢϊπὶ; ἢ ννὰβ ἴάκοη ἴῃ τποσ μἱϊ. Απά 
{ΠΕΥ͂ Ρυζ Βἰπὶ ἰῃ νναγὰ ἰῇ “μαΐπβ, απὰ Ὀτουρῆξ 
πὶ ἴο ἴΠ6 Κίηρ οἵ Βαδγίοη: {πεΥ Ὀτγουρδὲ 
Πϊτη ἰηΐο Βο]ά5, [Παΐ ἢΐ5 νοῖσὸ βΒῃοι αὰ ἢο πιοσα 
ὈῈ Βεοιγὰ ᾿ροὸρ ἴπθ τηοιιηϊδίηβ οὔ [βγδοὶ» 
(Εζεκ. χίχ. 8, 9). ὙΠὲ οπἱγ πιοάδθ οὗ σεθοῃ- 
ΟΡ ἴμεδε ναγίοιιβ βἰδίοπηθηῖβ βθοβ ἴο δ6 
18:6 [Ο]]οννίηρς :--- ΝΟ υς Πδάηοζχαγ πχυκί ἰη 86 
ΒΗ ΟΥ 5ἰχί. γϑὰγ δῇοῦ [6ποὶακὶπλα τονοὶξ 
δανε ἀείεγτηϊποά ἴο 50 ἰῇ ροζβοῃ ἴο ϑυτία, 
ΜΠΕΤΟ τηδί οὙ5 ὑνΌΤΟ ργορτεϑϑίηρ 1], τῃ6 στονοὶὲ 
οὗ Τυάα ἴῃ Β.Ο. όολ Βανίηρ δεθη ἔο!]οννθὰ ὉΥ 
(Παῖ οὗἨἩ ΤΥΤΕ ἰῇ Β.0. ςοϑ. Οἡ ἢἰ5 ἀἵτῖναὶ δ 

᾿Ῥγοςεξάςα, ρῥγοῦδοὶ ἔτοπι ἢΐ5 μοδά-υδγ- 
ἴεῖϑ δ ΕΑἸΡιδἢ, ἴο ἀϊγοςξ ορεγαίίοηβ, ἢγϑξ 
ἃραϊηθξ Ὑγτα ἂηὰ ἴπεη δραίηδὶ [ογυβαίοπι. 
ΤῊ ἴσοορβ ψ ποῦ ἢ6 οπηρίογεά ἀραϊηϑβῖ 
βαρ ἴοοκ [6 Ποιακὶπὶ ΡΓΙΒΟΠΟσ, δηά 
ΓΟ ἢ Βὶπὶ ἴῃ σἢδῖη8 ἴο ΝϑδυοπδάποΖΖασ 

Ῥγόβοηος, ΨὙΠπῸὺ δ ἢγϑὶ ἀδϑίρηθα ἴο σΟΏΥΘΥ 
᾿ϊπὶ ἴο Βαῦγίοη, διῖ αἤεγναγάβ πα ἢὶπὶ 
ἴακοη ἴο Θγυβαϊοπι, νΠοῦΘ ἢῸ ψγ88 δχο- 
ουϊεά," Δηὰ ἢ]5 δοάγ ἱψηοπιίπίουϑὶυ ἰγοαῖοά 
(ἐγ. χχίΐ, το, χχχνυΐ. 30)... Λέογνναγήβ, γῆθῃ 
ἴῃς Βαδγυ]οηΐδηβ δὰ νυ πάγαννη, ἴῃ6 τγοτηδίηβ 
ΜΈΓῈ ΓΤο]ϊεςῖεα ἀηα ἰηίεττοα ἴῃ τπ6 δυτγγίηρ- 
Ῥίαος οἵ Μαμδββθῆ, 80 {παὶ ἴπ6ὸ Κίης υἱτῖ- 
ΤΑΔίΕἾΥ “ 5ἰορὶ ἢ Πἷθ ἔλατο Γ8" (2 Κὶ. χχίν. 
6. ΤΠε εἐχροάππίοη οὐ ΝεοδυςβαάηθζΖασ 
ἰηῖο ϑυτία αἵ 1ῃϊ5. {ἰπῖὶς (Ἰπου ἀοηϊοα ὉΥ 
ΚοΙ]) 15 σοπεέστηεα δοῖἢ ΕΥ̓ [οβερῆι5 (’ Αηΐ. 
υἀ,᾽ χ, 6, ὃ 1; Οοηῖγ. Αρ.᾽ 1. 21) δηά ΡοΪγ- 
ἰδῖοσ (Ετ. 24). 

Θ. εῤοϊαορὶπ.)] Ϊεγεπιδῃ (Ἔχοορὶ ἴῃ οἱθ 



Υ. )---το. 

(λιῃεῖβ : δηὰ Τςῃοίδο ίη δ ͵8 βοὴ γεϊρῃβα 
ἴῃ 5 5ἴεδά. 

7 Απά τῃε Κίηρ οἵ Ἐργρὶ οᾶπις ποῖ 
Δρδίη ΔΩΥ͂ πιοῦεὲ οὐ οὗ ἢὶβ ἰΔπά : ἔογ 
τῆς Κίηρ οὗ Βαρδυίοη ᾿δά τἄἌκθη ἔτοπι 
16 πινεῦ οὕ Εργρε υπῖο τῆε γῖνεῦ 
ΕὩρῆγαῖεβ 411 τἀπὶ ρετγιαϊπεὰ ἴὸ τῆς 
Κίῃρ οὗ ἔργρι. 

8 ἢ 7εΠοϊαςἢϊῃ τῦας εἰρη τθθη γεᾶγβ 

Ρίδος, 11]. 31) “4118 118 ῥχίηςο, εἰ Οοηΐδῃ 
([ετ΄ χχί!. 24, 28, χχχυῖ. 1) οὐ [ἐςοηΐδῃ (ΧΧίνΟ ΣΙ, 
ΧΧΥ. 20, ΧΧΥΪ. 4, Χχίχ. 2). ὙΠῈ νοῦ οὗ 
ΑἸ γοηΐς εβ ς4}15 πἰπὶ [εςοηϊδῃ ἴῃ τ ΟἾγ. "1. 
16, 17: [εποϊδοῃίη ἴῃ 2 ΟἾγ. χχχνυῖ. 9. Τῆς 
ἀϊθεγεπος Ὀεΐννεοη [εμοϊδοϊίη δηὰ [εςοηϊδῇ ἰ5 
δ᾽ ΠΊΡΙΥ {παῖ ἴῃς ἴννο οἰοιπθηῖβ οὗ ἴπ6 ΠΔΠῚΘ ἃ.6 
᾿Γδηϑβροβοά. Βοῖῇῃ ξογῃ8 4}1κε πηϑδη “ εμουδῇ 
Ὑ}11 ἐϑίδὈ]} 158. [πὰ Οοηίδῃ ἴδ 5δίρῃ οἵ τῆς 
ἔυΐζυγε ἴοηβε ἰ5 οι ΟΠ δπὰ ἴπῸ πιοδηΐηρ 5 
“]εδονδὴ ἐβίδὈ σε." Ῥσοθδῦ]ν [86 ῥγίηος νγὰ8 
ΟΥΕΙΏΔΙΥ (ΑἸ. [εποίδοδίπ, 818 Ὡδπης δδνὶης 
ἴδε 8απ|ὸ γεΐεσγοηος ἴο πε ἰδλϑὲ οἰδυβε οὗ 2 8. 
Υἱ]. 12 (“1 «υὴἱἱ σαῤί(ς, Ἀϊβ8 κηράοχι ᾽) παῖ 
85 ἐδ Ποτ΄ 5 ἡᾶπιὸ ῃδὰ ἴο [86 ῥὑγεσθάϊηρ οἰδιιδα 
(“1 «υἱἱ! «εἰ κὸ τᾺγ 5θθὰ δῆτε πες"). ὙνΠοη 
Β6 δϑοεπά θὰ {πε τἤσγοπθ, δηὰ ννὰ8 γεαυϊγεά ἴο 
ἴακθο ἃ πον ΠηπΊ6, δΔηχίουβ ἢοΐ ἴο ἴοβ6. [6 
ξοοά οπιϑη ςοηπίαδἰησὰ ἰῃ ἢΐ8 οἷά οὔθ, ἢδ 51ΠΊΡΪΥ͂ 
ΓΔΏΞΡΟβεα [ἢς ἵνγο οἰοπιθηῖβ. θγοπ δῇ 5ῃοσῖ- 
εησα (ἢ]5 ΠΕ, Ὠᾶπὶε ἔτοπι ἰοσοηίδῃ ἴο Οοηϊδῇ, 
ἴδ. οἰ» ΟΗ͂ ἔγοπι 1 186 ηοτίοη οὗἁ [υζυτΊΥ, 
ἴο ἱπΊρΙΥ {παῖ τῃδῖ νγουϊὰ ἠοῖ δ6 ΠΟ ἢ τΠ6 
Ὥᾶὴς ἀδοϊαγοα ννοι]Ἱά ὃε---“ [ὁ πονδῇ δϑϊδο- 
115}}65," Ὀυῖ τ}!15 ῥχίησα μὲ αυλἑἑ ηοῖ εϑἰ 4} |5}. 
(Ηδεηρϑίεηθετγς, ΚοΙϊ). 

γεϊσπεά ἐπ δὶς “ἰεαά.1] ΤῈ [εποϊακίπι Ἰοϑὲ ἢ 5 
᾿ς ἴῃ τῃ6 ΨΑΥ ΠΟ ἢᾶ5 θθθη βυρροβοά (866 
Ὡοῖε οἢ γόσβα 5), [ϑμοϊδοῃϊη πιυδῖ ἢᾶνε Ὀσεη 
αἰϊοαυεά ἴο Ξυςσςοοα πὶ ΕΥ̓ ΝΕ ςΠΒδάποζΖδγ. 
(ϑες [ὌὈϑορδιι5, χ. ό, ὃ.) Οη τδς Οτγίθῃϊδὶ 
Ῥγαςῖοο οἵ 8] οννὶπ τ 5οη5 ἴο διισςεοά ἴο {ΠΕ ὶΓ 
ἔλῖμοτβ᾽ ΤΠΓΟη65, οσθη ἤθη ἴῃς ἔλῖΠεοῦβ μα 
ἰοτίειιεἀ ἴπεπὶ Τπγουμὰ τερε] θη, 5εῈ Ἡ ετοά. 
δ. τς᾿ 

7. Τὸ ἀπ οΥ Ἐφ εαριό ποὶ ασαὶμ 227 
ογ ομδ 977 δὶς ἰαπ4.)}] Νόοςο, 4.4. ἔγοσῃ τΠ6 
πιο [Πδὲ [οΠοϊακὶπι Ὀθοαπιο ΝΟ σά η6 2787 8 
βετυδηῖΐ (τΟΓϑ6 1) -- ἰῇ ΟἾΒΕΙ ννογάϑ, ἔγσγοπι ἴΠ6 
ΘΑΓ οὗ πε δαίὶς οὗ (ὐάγοβοπ}5}---ςοηβηρὰ 
ἰπιϑεὶ ῦ ἴο δίβ οὐ σΟΙΠΓΥ δηάὰ τηδάς ὯοῸ 

εδογίβ ἴο τεοουεσ ὅτ οσ [υάπᾶ. 

“οι δὲ γί 9. Ἐργρ.)] ὙὍὴε “ τῖνεσ οὗ 
Ἐργρί," δαη-παοραί Μικγαίνι, οτος, ἃ5 6Ϊ536- 
ὙΠΠΕΓΟ, 185 ῬγΓΟΌΔΟΪΝ ποῖ ἴπ6 ΝΙΪς, Ὀυῖ (δα 
Ἂν δάγ-εἰ-ατιϑῆ. (δθο ῃοῖθ οὔ : Κ. υἱῖ!. 6ς.) 

8. Εἰχδιεέη γεαγ: οἷά. ΤῊς ρΡάγα]}ο] ραββδαρὸ 
οὗ Οσμγοηίςϊεβϑ (1 Οὔγ. χχχνυΐ. 9) [25 “ εἰφῃξ 
γεᾶσϑ, ̓ Ὑν 81 Γἢ ἰ5 ΓΟΘΔΟΌΙΪΥ 1Π6 ΕἾΤΟΓ οὗ ἃ σοργιδῖ, 

11. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧΙΨΝ. 

οἷά ννῆεπ ἢε θερδη ἴο τεῖίρῃ, δηὰ ἣἢξ 
τεϊρῃθά ἴῃ αγυβαίθπὶ τῆγεα το πί8. 
Απηὰ ἢϊ8 πιο οτ᾿β ἤδη τας ΝΒ βῃϊδ, 
τῆς ἀδυρῃῖεῦ οὐ ΕἸπδῖμαη οὗ 7ε- 
Γυ 84 επΠ|. 

9 Απά πε αἰά ἐαὲ τυλὶε τὐας εν] 
ἰῃ τῆς βίσῃς οὔ τῆς ΙΟΚΌ,, δοσογαϊηρ ἴο 
411 τῆδι ἢ]5 ἔπεσ δὰ ἀοηε. 
Προ 64 ἘΑΣ τῆδῖ τἰπια τῃ6 βεγνδηῖβ ἢ 

“φΦαὐπῖὶ “παπαιατσπτα" ἀπαιπππανπηα ὁ Ὁ 

ΤΠηδῖ [ΘΠοίδο μη νγ88 ἢοΐ ἃ τῆσσγο σἢ]ὰ νυ ῃθη 
ἣς δϑοοηάρά [ῃς ἴβγοης ἰ8 οἰθαΣῚῪ ἰηἀϊςαϊοὰ ὉΥ͂ 
1-εγ. χχίϊ, 28. 

ἐδγες νιοπδ.}] ΤὌπὲ {{π|Ὶὲ 18 ρίνθη ψἱἢ 
ἔτεαῖεῦ Ὄχαςίηθϑβ ἢ (Πγοηίοϊοβ, 45 “" ἴγοδ 
ΤΩΟΏΤἢ5 δηά ἴση ἀδΥ5 " (2 ΟἾγ. χχχυὶ. 9). 

δι νιοίδεγ᾽ παριθ.)ὺ 1 ἢα8 Ὀδθθη ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ 
οὐβογνεὰ τῃαὶ ἴῃς “Οὐδεη Μοῖπεγ " οοςςυρίοα 
8ῃ ἱπιρογίδηϊ ροβι(ἰοὴ δοῖῃ αἵ ἴῃς [εὐνϊϑῃ δὰ 
(6 5τδε] το σουγί. (866 ποΐθβοη ἱ Κι. χν.ῖο; 
ἃ Κ᾿ ῖχ. 10, ἄς.) Νοδυβἢϊδ᾽ 5 γαηκ δηὰ ἀρ ηΥ͂ 
ΔΥΘ 5[ΓΟΛΙΡῚΥ πιαγκοὰ ὉΥ ἴῃς ἀϊδιϊηεϊ δηὰ ὁχ- 
ῥγ658 τηοπίοη ὑνῃ]ςἢ 15 πηδάς οὗἁ ΠΟΥ ἴῃ δἰπιοϑῖ 
ἜΥΕΓΥ Ρίδος γἤοΤΟ ΠΟΙ 80η᾽5 Πἰδίοτυ 5 τους ῃοά 
Ὡροη. (866 Ὀεΐονν, Υοῦϑα 12, Δη σοπΊραγα 
[6ἐτ. χχὶ!. 26, χχίχ. 2; Ϊοβερῇ. " Απί. [υἀ. χ, 
7, 81.) 

9. Ηε ἀϊ4 δαὶ «υδιεῦ αυα. ευϊ. ΄ϑορἢι8 
ἀοβοῦῖθο8 [Ὁῃοϊ δ ἢ] ἢ 85 ἃ )ι:5ῖ ἀπά τη}]ἃ ργηςα 
(φύσει χρηστὺς καὶ δίκαιος, ]. 8. ς.); ἀπά 5οτὴ6 
Τηοάσγῃ8 ἢᾶνο ἀγκιιθα ΠΠῸΠῚ ἜΧργοβϑίοηβ ἴῃ [6 Γ. 
ΧΧΙΪ. [πη΄ Π6 Πεαὰ “ ὀχςοὶ]εηῖ ε1815.᾿ του ρἢ Πα 
ἀϊδαρροϊπίοά ἴῃς Ἔχρεοίδιοηϑ ννςῃ μδὰ Ὀθθη 
ταϊϑοά γ ἴοι. Βι: Τογοση δ᾽ 5 ννοτάϑ (ν γ568 
24-.10) ἅττα ΓΟΔΙΪΥ αι δοβιάς [6 αιιεδζίοη οὗ 
Ἰομοϊδομιη᾽ 5 σπαγαςοίεσ. Δ 6 πᾶνὸ πὸ ἴγυβῖ- 
ΔΟΓΙΌΥ ἀαἴδ ἴοσγ ἔοστηϊπρ ἃ ιἀυτηοπῖ ΡΟΠ 
ἴ θεγοηά (ἢϊ5 νεῦβο δηά ἴπε σογγιβροπάϊης 
γΟΥ56 οὐ Οἤγοηιοΐο5 (2 Οἰἶγ. χχχνυΐ. 9); [ὉΓ 
Ἐπ6κ. χίχ. ς-ο, ψΠϊὶσοἢ δοσὴθ ΔΡΡΙΥ͂ ἴο ἈΪπΠῚ, 
τοίου δἰπιοϑὲ σογίδίη Υ ἴο [6ῃοϊαἰζπὶ (566 
ἄῦονθο, ῃοῖδ Οἵ 6 ῦϑο 5). Ετσοπι ἴΠ656 ννὸ γδῖῃοῦ 
(παῖ αἵ δὴν ταῖθ' ἢ6 πιδάβς "0 οἴογί ἴο Ὀγίπς 
Δδουΐ ἃ ἴγιια πδιίοηδὶ γοροηΐδποθ, δῖ σοη- 
τἰπυοά ἴῃ ἴῃς 52Π|6 Κ'ΘΏΘΓΑ)Ι σΟΙΓΘΘ ἃ5 δ[8 
λίθον. 

10. ΤΡε -εγυαπὶ: οΥ ΝΜεῤδμοῤῥαάηεεχαγ Τῆδ 
βίοζε οἵ ΤΥτγὸ ννᾶ5 ῬγΟΌΔΟΪΥ τεραγάρα ὃγ Νοδιυ- 
σμδάποζζασ 848 τποσο ἱπιρογίδηϊ (πη τπδῖ οἔ 
βδσαυ φὴς δηὰ 88 ἱπογεΐίοσγε πιοτὸ σγοηυϊγίης 
15 ΡΕΓΒΟΠΔ] ϑυρογηϊεπάθηςθ. ογιιβαίθπι ννᾶ5 

ΘΟΠΒΘη]ΠΘΠΕΥ Ὀεϑίορεά ΟΥ̓ ἢ 8 “ βεγνδηῖβ, 11}} 
δος ἢ ἔπηεὲ 858 ἰδ δρρεαγοὰ Ἴογίαιη τῃδλὲ τῆς 
Ρίδος τηυϑῖ βοοη ζ2}1. ΤἬση ᾿η6]]Πἰροηςθ ννὰ8 
ϑεηΐ ἴο πὶ ἰῃ ογάογ [Πα ἴδ6 ΠοηουΓ οὗ ἴδ 6 
δεῖυδὶ] σαρίυγο ταῖρῖ ὃὈς ἢἰ8. (866 τῆς ποχῖ 
γΕΓΒ6, δηἀ σοίραγε 2 8. χὶϊ. 26-29.) 

εαρ!δ μῷ αφαϊμο! ϑεγισαίοι ΤῊ σϑιϊϑα 
δηὰ οἰγουτηβίδηςο5 οὗ [8158 βίεζε ἅγε δαυδιγ 

143 

Ῥεαα. κε 



144 
οἔ ΝεδυςμάπεζΖζαγ Κ'ηρ οἵ Βαδγίοῃ 
σΑπιθ ὕὑρ ἀρδϊπδῖ 6γιβαίεπι, δηὰ τῆς 

ΤῊΣςΡ, ςἴγ ἴνγαβ δόβιερσεά. 
ἐπϑεθιονο Ἄ Αμὰ Ν πὰ ἐΝ δ Σαν Κρ οὗ 

Βανγίοη ολπια ἀραίπδε τῇς ον, δηά 
ἢ]5 βεγνδηῖβ ἀϊά Ὀεβίερα ἴζ. 

12 Απά [εδοϊδοπίη τὰ Κίηρ οὗ 
Τυάδῃ ννεηῖ ουὖά το τῃε Κίηρ οἵ Βαδργ- 
Ἰοπ, ἢδ, δηᾶ ἢὶβ πιοῖδεγ, δηὰ ἢϊ8 56ῖ- 

"ΟΣ, ,, 4118) ἀπ ἢἰ5 ργίηςεβ, δηα ἢϊ8 ' ΟΠ ςΕΓΘ : 
Διὰ τῆς Κίηρ οὗ Βαδγίοῃ ἴοοκ ἢϊηπὶ ἴῃ 

“ «ἃ. 2οθ. ἴῃ αἰρῃτῃ γϑαγ οὗ ἢἰ5 γείρῃ. 
ἴω. ...6. 13 “Απά δε οσαγγιβὰ οὐυἍκ τμδηςς 8]} 

1. ΚΙΝΟῦ. ΧΧΙΨΡ. ν. 11--15. 

τῆς τγεδϑιγεβ οὗ τῆς ποις οἵ τῆς [0Β, 
δηὰ τῆς τγεάβιγαβ οὗ τῆς Κιπρ᾿ 8 ἤουϑβ6. 
δηά οὐ ἰη ρίεςαβ 8]] τῆς γξεθῆε οἔ ρο]ά 
νςοἢ δοϊοιμοη Κιπρ οὗ ἴἰβϑγδθὶ πδλά 
πιδλάς ἴῃ {πε τεπιρὶες οὗ τῇς ΓΟΒῸ, 88 
τε ΠῸΚῸ Παά 5341ἀ. 

14 Απά Πα οσλιγίοὰ ἀνὰ 411] [οτι- 
84] 6 πὶ, ἀπά ἃ}} τῆς ργίηςεβ, δπὰ 1] τῆς 
ΓΑΙ ΠΥ πιεη οὗ ναΐουγ, ἐυέη απ τῃου- 
βαπάὰ οσλρῦνεβ, δηά ]} τῆς ογδϑηγεη 
Δηὰ 5π|8 : ποηδ γεπηδιηδά, δανα τῆς 
Ροογεβῖ 8ογῖ οἔ τῆς ρεορὶε οἵ ἴδε ἰδη, Ὁ «2 ζέτου 

1ς Απά ἦἢε σαγηεά αὐγὰ [Ἐποίδο ἢ πτιμος, 6, 

οὔβουγθ. [βορἢ}8 8. γ5 [παι ΝΕὈΙΟΠΔάΠ6ΖΖΔΓ, 
αἴζοσ βϑῖ ] ϑμῖηρ ΓΘ ποϊδομίη ὑροη ἴῃς ΤΏ τΟΏΘ, 
Ὀερᾶη ἴο δυβροςοΐ ᾿ἰπὶ οὗὐ δὴ ἱπίοπίίοη ἴο 
τουθηρο ἴῃς 11-ἰγοαϊηθηῖ οὐ ἢἰ8 πο σ ΟΥ̓ 
το] Ἰρς, ἀπά πογοίοσγε δοηῖ ΔΠ ΔΙΤΩΥ͂ ἀθδιηϑῖ 
ἢϊπὶ (( Ληῖ. [υἀ.᾽ χ. 7, δ 1); διξ Πὸ [πρΡ]|165 
[παῖ ἴθογε ννὰ5 Ὧο ονεγί δεῖ οὗ σϑρο]οη. [Ιἰ 
18 ΡΟΓΠΔΡ5 τηοσὸ ργοῦδοϊο παῖ [86 ψνεακ γου ἢ 
νν5 ἀείεςϊοα 1 δοπὶ αἴϊεσηρῖ ἴο ΟΡῈπ σοπλ- 
ταῦ σδῖοη5 νυν Εγρί. 

12. ϑεῤοϊαεῤίη.. . .. αυεπὶ οἱ. ἸΘΒοΙΔο η, 
ἦ.6. ϑυστοηδογοά δῖ ἀἰβογείίοη, ὑγο Δ ΌΪΥ θείης 
τῃαϊ γοϑιβίδηςθ νν88 ἢ ρεὶθ 58. 

δὲς »πιοῖῥεγ. 866 πῃόϊε οἡ ὑεῦβθ 8. 

ἐπὶ δὲ εἰσδίδ γεαγ οΓ᾽ δὶ: γεὶφπ ἰ6τοη ἢ 
(8115 ἰξ [6 “ευεπὴρ γοατ ([ετ. 11. 28), ἃ ϑἰδῖθ- 
τηθηΐ νυ ]ςἢ ἱΠπῚρΡ] 105 ΟἿΪΥ ἃ αἰ βοσγοηϊ ΠΠΊΔΠΏΘΓ 
οὗ σουπίης τα ρηδὶ γεαῦβ. 

18. Ομὲ ἱπῥίεοοι αἱ] δε “πεσε. 9.530 Α 
σοι πεποοπιοηῖ οὗ ρ᾽ τη ἀοσγίηρ ἴΠ6 ᾿ΓΕΠΊρ]ς δά 
ὕεοη πιαάθ οὐ {πὸ ἤγϑῖ σᾶρίυσο οὐ ἴῃς «ΠΥ ἴῃ 
πε ἐουγίῃ ({Π|Γ)ὺ γεαῦ ΟΥ̓ ᾿ΘμοΙακί πὶ (566 
8π. 1. 2: 2 ΟΠ γ. Χχχυῖ. 7). [{|58 σοπ͵θοϊζυγοά 
(πὶ τΠ6 νεβϑ8εῖ8. [6 πη σδυτιθά οὔ σοηϑιπῖοα οὗ 
(ἢς 5πλΔ } 16 δηπ Ἰρ ΕΓ ἀγίϊς]65 (Κα 611}, οσ αἵ 
Ἰελϑὶ οἵ ϑοπὶθ οὗ ἴπεπὶ (ΓςοΠΊρΡΆΓΟ 2 Κα. ΧΧΥ. 1.5), 
νης πον 106 ΠΘΆΨΙΕΥ Δγίς] 65, 85 ἴῃ 1Δ0]6 
οὗ δον -Ὀγοαά, ἴπὸ αἰΐαγ οὗ ἰηςοηβο, {6 ἂδῦῖκ οὗ 
186 σονοπαηῖ, ψψοτὸ τηδάς ἴο σοηπίγιθυῖο, τΠῸ 
ξοϊα ν βογον ἢ [ΠΟῪ ννόσὲ ρἰδῖθα θοηρ κισιρροά 
ἤτοτῃ ΟΗ͂ [Πεπὶ δηὰ σαγγοα ἀννᾶγ Ὁ ἴπ6 σοη- 
4υογοῦβ. ΕΥἹ θη {ππ||6ὲ τοππαϊπεὰ ἴῃ ΔΩΥ 
ΤΏΟΓΟ Ῥγοοίοιϑβ πηοῖδὶ ἴλη Ὀγαβϑ δί {{Ππ|ὸ {ἰπλ6 οὗἁ 
τῆς ἤπαὶ οσαρίαγε ἴῃ ἴπῸ σείχη οὗ Ζεάεϊδῆ. 
(δες 2 Κα. χχν. 13-17.) 

α: δὲ ον δαά :αἰ4.] ΤὮΘ βρδςῖδὶ γοΐθγοησθ 
8 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἴο ἴΠ6 ρσορῆθου οὗ ᾿βαίδῃ (2 Κ. 
ΧΧ. 17; [5. ΧΧΧΙ͂Χ, 6). ὙΠΟ ΠΊΔΥ 4150 Ὀδ δῇ 
Δἰ]υϑίοη ἴο [6Γ. ΧΧ. 5. 

14, Ηε εαγγὶεά απυαγ οἷ] 7εγια͵ονι ΤῊ 
ῬὮταβο 15 ̓ ἰπιϊεὰ ὉΥ νυ μαΐ ἔο]ονν5. Εσοχῃ τη δῖ 
τε Πηα [δΠαῖ [π6 δηΓΓΘ ΠΌΡΟΥ οὗ [πΠ6 σλρίνοϑ 
ἀϊὰ ποῖ εχοθθά ἵττ|οοοΘ. ΤἬΡΥ ςοηβίϑιεα οὗ 
ἴῆγος οἶλ596ε5: (1) ἴ86 “ ὈΓΙΏΟΘ68" ΟΥ̓ “ πιὶ ΧὨ Υ͂ 

οὗἩ ἴῃς ᾿αηά," Ἰποϊυάϊηρ [τ 6 σουγίογβ, γι ϑίβ, 
εἰάογβ, δηὰ 411 ννῆο μιδὰ Δῃγ ροβι[οη οσ᾽ ἀϊρ- 
ΠΥ; ἴΠ656 ἀγα ηοΐ ἜΧρΡγΟβϑὶΥ πυπηδοεγεά, Ὀυϊρ» 
ῬΘΔΓ ἔγοτῃ ἃ σοϊῃραγίβοῃ οὗ νεῦθθ 14. ᾿ν ἢ νοῦβα 
16 ἴο ὃῬῈ γτεοκοπεὰ αἱ Ξ3οοο. (2) Το “" πΎΡ ΒΥ 
ΤΏΘΩ ΟὗὨ να] ον (Υ6Γ56 14} 0Γ “ πΊοη οὗ πὴ! σῆς 
(νεσβα 16), ͵.5. ἴῃ6. 50] 16 Γ οἶαθ5. ννῆὺ νγΈΓδ 
ἥοοο. Απά (3) ογαβδπιηθη ΟΥ δγίιβδῃβ, ννῇῆο 
Ὠυπιθογοὰ τοοο. ὍΤΠ656 τοροῖμοῦ σοηδιτυϊοα 
411 {παὶ ννᾶ8 ἱπιροσγίδης ἰῇ τς ροριυϊδίίοπ οὗ 
[86 εἰζγ ; 6 γοπλδίηάθσ νοσὸ νυ κΚ δηά ἰηϑὶΡ- 
Ὠἰβοδηΐῖ--- ΡΓΟΌΔΟΪΥ ποῖ ΟΠΪΥ 1π τεβρθεῖ οὗ εῃ- 
ἴοΓρτίβα δηά στ ΓΥ δἰγεηρίῃ, δυιῖ ὄνθη Ἰη 
Ὠυμθοσ. ΤΠ ρορυϊαίίοη οὗἉ πιοάδγῃ [6γὺ" 
54 ἰθη, ἡ" δἰσἢ 866 18 [Ὁ δὲ ΠΟΑΙΪῪ οἵ [ἢ 54Ππ|ὶ6 
526 ἃ5 ἴδε δηοϊεηϊ οἰ, 15 ὀσατησιοα ὃγ [86 
τοδὶ Ἰυάϊςεϊου5 οὗ τηοάδσγιι Οὔβοσυ 5 αἵ ἔσοσὴ 
Ιοίοοο ἴο 17,.0οο (ΚΒ οδηθοη 5  ἈΘϑοάσοβο8,᾽ 
νΟ]. 11. ΡΡ. 84-86). Τμαῖ οὗ ἴδ6 δηςϊθηϊ οἰ Υ͂ 
ἢλ88 Ὀδοη ςδ]ςιι αἴθ, ἔγοτη ἰἴ5 αγὔϑᾶ, δῖ 1 ς,οοο 
{1 γεν θη. Το τοπηηδηῖς ἰοῖ ἀϊά ἠοῖ, ἸΠοΓ6 - 
ὉΓΘ, ἴῃ 411} ργοῦδ Ὁ} Ὑ Ἔχοθθὰ ςοοο ΟΥ όοοο. 
Ἄν ΒΘη [οΘσγουληῖ (1. 28) 81γ5 [δαϊ 16 ἡυπι- 
ΒΕΓ οὗ ςσαρίϊνοβ σαγτιθὰ ΟΗ͂ αἵ [Π]8 {{πὶ|ὲ νγδ8 
3023, ΜῈ ΤΏΔΥ δυδρεςῖ ἴπδῖ 5 ἰεχὶ 85 Ὀεθῇ 
ςοστιρίοα, 

απά αἱ] ἐδ ἐγαϑσνιοη ἀπά “ἢ ὍὙΠ6 
ψογὰ ἤοτα ἰγδηϑίαϊοα “σα βδσηθη " ἀθηοῖοϑ 
Αγ Ιβη5 ἴῃ δἴοῃθ, νοοά, οὕ πιεῖδὶ, δηά 18 υ.8 
ἰπο]υ 65 ΟἿΓ “ Πλά50Π5, σΑΓΡοπῖοσβ, αη ἃ 5011}. 
ΤῊΣ ννοτὰ {γαηϑἰαϊεὰ “' 55" πιθδη5 5: ΙΓ ἸΥ 
“ΠΟ Κασ 15." ΤὍὌμο οδ]οςῖ οὗ σαττγίη» ΟΥ̓ 
μεθ ρΡεγβοῦβ νγᾶ58 ἴννοξο]ά: (1) 1ξ ἀοργινοά τῆς 
σοηαπογεά ΟΥ̓ οὗ ἴποβ8ε ἀγ  βδηβ 80 ψνεγα οὗ 
τηοβϑὶ βονῖςε ἢ νγαγ--ἰῃ6 5π} 5 ννῆ0 πηδάθ 
ἅΤΤΆ5, [6 σΑγροηΐοῦβ ΨΜῈΟ σοπϑίσγυςϊοα τ] ΠΑΓΥ͂ 
Θηρίη65, δηὰ ἴῃ6 τᾶϑοη5 ννῆο τορδίγοὰ δηά 
βίγοηρ᾽οηθα νν4115; δηὰ (2) ἴἴ ρᾶνὸ {6 σοη- 
αΌΘΤΟΥ ἃ ὨυτΏθΟΓ οὗὁὨ νδ]υδ Ὁ]6 485ἰβίδηίϑ ἴῃ ἴῃ 6 
ςοηϑίγμςτοη οὗ δ᾽5 δι] 55 ἀπὰ οἵποσ αγοαῖ 
ΟΓΚΒ. ΤῊς Αϑϑυσίδῃ τ ΠΆΓΟἢ 5 ἔγοα  ἜΠΕῪ 
τεοοτά [Πεῖτ γεπλουδὶ ἔγοση ἃ ςοηαυογοά ςουη- 
ΓῪ οὗ [15 5Κ|Π|ὁἀ γε 54}5. 

ἐδε βοογε"ὲ “ογ΄ ] (ὐοπηρατε εγ. χχίν. 1τ-8. 

156. “454 δὲ εαγγὶφα αφυαγ εῤοϊαοδίη. ΤΌΝ 



0 τ, 
ἐμπιζ 

ν. 16 --το.7 

το Βαδγυίοπ, δηὰ τῆς Κίηρ᾿β πιοῖδεσ, 
ἃπά τε Κιπρ᾿β ψίνοβ, ἀπά ἢϊ5 ᾿ ΟΠ σΕΓ5, 
ΔηΔ τη6 πιρ τ οὗ τῆς ᾿απά, ἐἠοε6 
οσαγγίεά ἢδ ἰπῖο σαρονν ἔγτοσι [εγὺ- 
βϑἰει τὸ Βαδυίοη. 

16 Απὰά ἃ] τε πιεῃ οἱ πιρῃῖ, ευέη 
βενθῃ τποιυβαηά, ἀπά ογδβϑδπιεη δηά 
ΒΠ. ἢ 5 ἃ τῃουϑ4ηά, ἃ}} ἐἠαὲ τυεγε βῖτοηρ 
αηπά ρὶ ἴογ ννᾶγ, ἐνθὴ τῆδπὶ τῃ6 Κίηρ 
οἵ Βαδγίοη Ὀγουρῇῆς σαρτῖνε ἴο Βαδγίοη. 

νν"28 [Ὁ]Π]|1δὰ τ 6 ΡγΟΡΏΟΟΥ οὗ 1541Δἢ (2 Κ. χχ. 
18} νυν ἢ γεϑροςῖ ἴο Ηςζοκίδ᾽ 8 ϑδεβεὰ, δηὰ [δῖ 
οΥ̓ [ογοπιίδῃ (χχὶϊ. 24-26) ψ χτοβρεςῖ ἴο 
Τεδοιασιτη Πἰγαβοὶ. 

δε ἀἰηφ᾽, πιοΐῤεγ 866 ποῖθ οἡ γϑῦβε 8. 
ΪἸογεπιαι δὰ ρσγορμεϑιθὰ ΠΟΥ σδρ ΠΥ 4150 
(χχὶ!. 26). [ἰ 15 5. ΓΟΠΡΙΥ ἱπάϊςαῖίνε οὐὁὨἨ ΒΟΥ 
δἰ χἢ ταηκ τπαϊ 5} 5 ρίδςθὰ πεγὲ Ὀεΐογε “ {86 
Κι 5. νυ )ν6 8." ϑδ86 15 οδι δὰ “6 Οὐδθη" 
(ῥας-Οεδίγα.) ΌΥ̓ [Ἔτοτϊδῃ (Χχῖχ. 2). 

δὲ ἀἰπσ᾽" «υἱτε:. ΤῊΣ ἔαςς [παῖ [ΘΠ οίο 
Πιλά ἃ 50γδυ)ῖο 15. δὴ δα ϊτοηδὶ ρσγοοῦ μαῖ ἢδ 
νγ28 οἰσῃΐοοη, δηὰ ηοΐ εἰσῃῖ, αἵ 15 δΔοςεβϑίοῇ 
(8εε ηοΐς οὔ νοῦβὲ 8). ὍΤῇδ ΡΟΙΪΥΑΓῚΥ οὗ ἴπ6 
Ἰλῖεσ [νυν ϑῃ Κιηρβ ἄρρεδίβ ὑοίῃ ἔγοπι [}}15 
Ραβϑᾶσθ δηά ἔγοπὶ 2 Δ. χχῇ]. 31 σοπηραγοὰ 
ψ ἢ 16. 

ἐδὲ »ὴσ δι ΟΓ᾽ 1δ. ἰᾳη4.1 Οτ “το ρ»τεαῖ," 
6. φροννογῆι." ὙὍὉπΠὲ νοσγὰ υδοὰ 15 αιῖα 
ἀϊδίπεῖ ἔγοπι τΠαΐ ἰγαδηϑιαϊε ΌΥ̓ “τιν ΠΥ ἴῃ 
γοῦβ6 14, ἃ5 ΜΜῈ0}} 258 ἔγοπι ἴῃδὲ γεηάεγεαὰ ὉγῪ 
“τ, ρὨτ 1 νεῦβα 16. [ξ τοΐεσβ, ηοΐ ἴο δοΩ!] 
δίΓοηρίἢ ΟΥ Πίηθββ ἔοσ ννασγ, δυΐ ἴο οἷν] κἄριὶ 
ΟΥ̓ ἀϊρη!γ. Το ἴεστῃ ννου]ὰ ἱποϊι δ 8}} εἰν!] 
Δη4 41] Θςς] 6 ϑἰδϑίῖς δ) ἔπ πο ΟΠ ΔΓΊ68 --- [ἢ6 ΠΟΌ]65, 
σουγίοῦβ, δηὰ οἰάογα οὗ ἴπ6 ΟἿ οὐ ἴδε οἠς 
παηά, [Π6 ῥγεϑίβ, ργορμεῖβ, δηὰ 1, ονε5. οἡ 
πε οἴδεγ. Απιοης ἴΠ6 ὑσορδεῖβ σλττιοὰ ἰηΐο 
ΟΔΡΕΝΠΥ δἱ {18 {πὸ ννουϊὰ δθεπὶ ἴο Πᾶνα 
θέε ΕΖΟΚΙΟΙ, ἤοδθ6. “ γελγβ᾽ ἃζὰὲ Ἄοουηῖοά 
ΠΌτῃ [ἢ εἐγὰ οἵ “ Κίηρ ]εδοϊας ἱἢ5 σαρ Εν Υ ἢ 
(ἔοκ. 1. 2). ὙΒ δηῖγο υσαθοῦ οὗ ἴπὸ σΔρ- 
ἴινε5 δεϊοηρίης ἴο ἴῃς ὨΙρ ἢ οἶ45568 τηοηποηθὰ 
ἴῃ 1Δ15 γΟΓ86 5668 ἴ0 δᾶνθ ὕθθῃ (48 δἰγοδα 
οὐπεζνθβὰ [ἢ ἃ ποῖδ οὔ ὑυεῦβα 14) 30οο. 

16. 72ε γιοπ ὁ »πίσδΙ.Ὶ ΤὍθοδα ἀγὰ ἴΠῸ 
“ΠΣ ΠΓΥ θη οὗ νου τηθητ ποθ ἴῃ ὑεΈγ86 
ι., 2.6. ἴῃς 50] ἀϊοῦ 1155, δηὰ {Πεὶγ ἕδτη 65. 

αἱ! ἐδαΐ «ὑεγο εἰγοησ, 6.) Ἀδῖβεσ " 8]} οὗ 
ἘΒΘΙΩ κἴγοηρ δηά δρῖ ἴοσ νγασ.ἢ 

17. “Μπά 1δεὲ ἀἰπς ο77 Βαῤγίοη »ιαάόφ Μαϊ- 
ἰαμίαϑ. .. ἀἰμᾳ.} ΤΠ μοίασηία, θείη ΟὨΪΥ 
εἰσίορη, νου ]Ἱὰ οἵ σουγϑα βάν ὯῸ βοὴ δῖ ἴο 
δυςςοοά Βίηι. (1 ἰ5 ἀουδίδι} παῖδε σ δ6 δὰ 
ΔΗΥ͂ πδίυγαὶ 5οη οἵ 1}, ϑιης6 δ4]δί 6] νγὰ8 σεσ - 
ΤΑΙΠΙΥ͂ Βἰ5 80η ΟΠΙΥ͂ ὉΥ δάορίίοη, τ ΟἸγ. 1}. 17; 
Μαῖζ. 1. 12; [0Κ. 1... 27). ΝΕθυςΒδαάῃθ6ΖΖΑΓ 

γο, 1]. 

7. ΚΙΝΟΞ. ΧΧΙΝ. 

1η  Απὰ “τε Κίῃσ οὗ Βαθγΐοη ς Ἰονι 
πιδάς Μαιιδηΐϊδῃ ἢ 5 ἐδι μεγ5 θγοῖθογ 
Κιίῃρ ἰῃ 5 δἴεδά, ἀπά Ἵπδηρεά ἢϊ8 
πᾶπιε ἴο Ζεάεκίδῃ. 

18 Ζεοκιδῃ τὐας ἔνγεπῖγ δπά οπα 
βρῆς οΪά ψνβδη 6 θερδη ἴο τείρῃ, δηὰ 
6 τεϊσποά οἰθνθῃ γεαῦβ ἰη [Ἐγι54]6Π1. 

Απὰ ἢ᾿5 πιοῖμετ᾿β ἤδπὶς τας Ηδπηιῖδὶ, 
τῆς ἀδυρσῆτεῦ οὗ Τγεπλδῃ οὗ [θη δῇ. 

19 Απά δε ἀἰϊά ἐλαὶ «υλίε τὐας ενὶϊ 

νν5 ἴογορά, {πεγοΐοσο, ἴο 11] ὈδῸΚ ὕροη [6 
ΒΌΓΥΙΝ ΩΡ ἰδ οὗ οδίδῃ, δλοηρ ννποπὶ ἢ 
ἴουηά [Π6 ῥγίηςς, Μαιαηίδῃ, ὕόσῃ οὗ [ἢ6 54π|6 
ΤΩΟΙ͂ΒΕΓ 45 [πόοάθαΖ, δυϊ (ΠΙΓίοΘη ΥΘΑΓΘ. ἢ]8 
)υηίογ, δ ψγὸ ΠΊΑΥ͂ ἴγυδὲ [Π6 ὩυπΊθο 5 ἴῃ [ἢ 18 
δηάτῃθ ποχὶ σμδρίεσ. ((ογήραγα 2 Κ. χχιὶ. 
11 ΜῈ χχῖν. 1.8.) 

ἐραησεά δἱἷ': παριό ο Ζεάεζία ὁ. Τὶ ἢΔ5 θθθη 
Αἰγολαν οὐδεσνυθα παῖ ἴΠ6 {ΙΟ ΑΤΥ ΚΙηρ8 ἴο 
ὙὙΠΟπὶ ΤΠΟΙΓ δυχογαΐη μάν ἃ ΠΟῪ ΠαΠΊΟ, ΟΓΘ 
ΡτοῦδΟΪΥ δἰ οννθὰ ἴο κυρ ραβδὶ [πὸ ἢδπὶς [δῖ [Π6ῪΥ 
ννουϊὰ ῥσγεῖοσ ἴο ἴδκε (5εὲ6ὸ ηοῖϊαὸ οὔ 2 Κ. 
ΧΧΙΪ. 24). Μαιίαῃίδῃ, 1η ἤχίηρ προη ἢ]5, 
Βθοὴβ ἴο ἢδδνο αἰπηιθὰ αἵ βϑουτίηρς ἴπ6 0]655- 
ἴῃ 55 Ῥγοπηϊδοά ΌΥ [γα ἴο ἴῃς χείρῃ οἵ ἃ 
Κη νΠοδ56 παπὴθ 5ποι]ὰ δο ϑεῤοι αῤ-ϊ άξεπ, 
“[ἐῃονδῇ, ΟἿΥ τὶ ῃϊθοιυβηθβϑ᾽ ( [6Γ. ΧΧΙ, 5-8). 

18. Τευεπίγοοπε γεαγι οἷ ΤὨΘ δυῖδοσ οὗ 
Ογοηΐοϊοβ ἄρτῖθοβ (1 Οἶγ. χχχυὶ. 11). [ἢ 
Βονγονοῦ, 8584) }ὺπὶ (ΟΥ [6104 42) ννὰ8 ἴδ8 
ἔουτἢ 5οη οὗ [οϑίδῃ (1 Οἶσ, 11}. 1.5), δηά ννγὰ8 
Ὀνοηϊγ-ἴῆγος δί ἢ15 δοοοβϑίοῃ (2 Κι. Χχῆλ. 21; 
2 ΟἾνγ. χχχυϊ. 2), Ζοάθκιδὴ δῆουϊά ἤον δδνθ 
Ὀδοὴ δὲ Ἰεαϑὶ {πιγίγ-ΐουν οτ [Ὠἰγίγ-ῆνο. 

δὲ: »ιοΐῥεγ᾽. παρὸ «αὐας Ἡσ»α..} Ἠδφ ννᾶ8, 
(Ποτοΐίοσε, [1}} ὑγοῖθεσ οὐ [επόοδῆαζ (1 Κ. 
ΧΧΗΪ, 1), δας Βαϊ ἔς σοῦ ΠΟΥ ΟὨΥ ἴο [ἐποιϊδκίτι 
(Ὁ. 36). 

10. Ηε ἀϊά ἐδαὶ «υδίοῤ «υας εὐ (οτὰ- 
Ῥαΐς 2 ΟἾγ. ΧΧΧΥΪ. 1Δ, 13; [6Γ΄ ΧΧΧΥΙ͂Ι. 2, 11]. 2: 
δ χεῖκ. χνὶϊ. 12τ-ἰο δηᾷ χχὶ. 2ς. ΤΠ σΠαγαςῖοῦ 
οὗ Ζεάοκιίδῆ 5θὸπὶ8 ἴο βάν ὈΘΘη ννεᾶκ γαῖ Ποῦ 
12 ψιοκοά. [ἢ {πὸ βαγ]ϊοῦ ραγί οὗ ἢ]8 χεὶρ 
6 πιδάδ ἃ βοϊθηη ϑβδοσιῆς4] ᾿σαρθ τῇ ἢ 
Ῥθορίο, δἰπάϊηρ ποτὶ ἴο εἐπιδηςιραῖο 4}1 (ἢς 
ἐνν5 δηά εἐνγεϑϑεβ: μοσ ΠΟΥ ννογο δοϊάϊηρ 

1ὴ θοπάδγο; ὑυἱ ἢς ἀἰὰ ηοῖϊ εηΐογος ἴπε Ῥδσ- 
ἔοσττηδηςς οὗ (ῃ6 ρἱεάρε ([εγ. χχχῖν. 8- 16). 
Αἢογνναγάσ, τῆουρῇ ἢς τοΐυδοά ἴο Ὀ6 συϊάδὰ 
Ὦν ἴδε δάνισς οὗ [ογοσαίδῃ, γεῖ μΒῈ βοηΐ πηο5- 
ΒΟΏξΟΓβ ἴο Πἰπὶ, ἴο οηίγοαῖ ἢ18 Ῥγδυογβ (ἰδ. 
χχχυϊὶ. 2, 3). σης ἴῃς δη4] βίερε οὗ ἴῃς 
οἰἴγ, ἤθη ἐδηδεςθπι Ὀυχϑὲ ἔοτί ἢ δρδίηϑδὶ (ἢ 6 
ονἹ]- δοάϊης Ργορβδεῖ, νθη ἢ 5 16 ννὰ8 δουχδξ, 
δΔη δὴ ἐπάθδυοισ νγᾶ8 τηδάδ ἴο ἀδϑίσγου ἢἰπὶ 
ΌΥ Ρῥγίβοῃ βενθυ 65, [ἢ μῈ πλὶρξ ἢοΣ ὃς δεῖι-" 
ΔΙ ἐχεςσυῖϊςά, ΖὝάεκιδῃ, το ΡΒ ποῖ ἀλγίδς 

. 

τ45 
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ἰπ τῆς εἰρῃξ οὗ τῆς ΓΟΚΡ, δοσογάϊπρ 
ἴο 4}} τῆλε [εποϊαδκιπι μα ἀοης. 

20 ἔογ τῆγουρῇ τῇε6 Δηρεγ οὗ 
(ἢς ΠΟΚῸ ἴὶ οληὶε ἴο ρᾶ58 ἴῃ θγ- 

71. ΚΙΝΟ5. ΧΧΙΝ. [ν. 20. 

βδίθπη ἂδηά Τυάλῃ, ὑπ] ἢς ἢαὰ σδϑὲ 
τῆσπὶ οὐ ἔτοπι ἢὶβ ργέεβθηςθ, τἢδῖ 
Ζεάοκιαῃ τεῦε!]]εὰ φσαίηδε τῆς Κίηρ 
οἵ Βαῦγίοη. 

ΟΡΘΠΥ ἴο ἴδκο δβ μασί, γοῖ θείη ἀοαὰ ἢΪπὶ 
δΟΓΙΘΓΥ δηὰ βανθὰ ἔἰπὶ ἔσοπι ἢΪ8 Θπουη 68 
τηα]ῖςα (10. Χχχν]!. 1 5-21, ΧΧΧΥΪ. 4-28). Η!8 
ΟΠΙ6Ε γτοοογαάφά 55 "γεγο: (1) 15 τοΐιβαὶ ἴο θὲ 
δυϊάρά ἴῃ 5 Ρο σα] σοηάιςξ ΟΥ̓ [γε πι Δ ἢ 5 
σοιη565, ὑν 116 πονογίμοὶοϑς 6 δάσια Πἰπὶ 
ἴο θεὲ 4 ἴγσυῃς [εἐπονδὴ ργορμεῖ (2 (ἢγ. χχχυῖΐ. 
121) εἴ. χχχνυι. 2); δηά (2) ἢ 8 ἱπέγαςζίοη οὗ 
τῆς βοϊθπλη οδίῃ οὗ κιιϑ]οςτοη δηὰ δ᾽] ορίδηςς 
ΜΙΝ 6 Παλὰ δνοσῃ ἴο ΝοδυςμδάηοζΖιδτ, 
οἰ Ποῦ ἂδἵ ἢ15 δοσθϑϑίοη ΟΥὐἨ ΒΟΟη δβογνναγάβ (2 
ΟἾγ. χχχνὶ. 11; Εχοϊς. χυῖ!. 131-20). 

20. 1 εανιὸ ἰο βα..ἢ ἘἈδῖδμεῦ “ σαπὶὸ {πὲ8 
ἴο Ρ458. ἴῃ ΟἿ νογϑίοη {πὸ βυδ]εςῖ οὗ (ἢ 5 
ὙΠ ΠΟΪΘ τοῦθ 15 πιδάς ἴο ὃὲ (6 Ϊαϑὲ οἶδι:56, 
Ζεοάοθκια᾽ 5 σοῦο πη ἀραίηβί ἴῃς Κίηρ οὗ Βδὺγ- 
Ἰοη. Βιυξ ἴῃ με οτἱριηαὶ [παῖ οἰαυδ6 15 νυ ΒΟΙΥ͂ 
βορασγαῖο δηὰ ἀϊδίιηςῖ ἴτοπὶ ἴῃς τοϑὲ οὗ ἴδ6 
νετϑο, δτδο θα ἴο 1 πιεγοὶν ΟΥ̓ τῆς σοη]υηςσίοη 
“ φηάᾶ." ΤῬὍΤο βυῤ]εςῖ οὗ [6 τοπιδίποτ ἢδ5 ἴο 
6 βουρδὲ εἰβεννποσε τη ἴῃ ἴπε νοῦϑο [56], 

. ἃΠπα ἰ5ἴο θ6 βυρρ εα ἔσγομῃι πος ργεσθάϊηρ ΠαΓ- 
γΓαῖϊνο : “ ΤὨὭγουρἢ ἴπο δῆξογ οὗ [ῆς 1 οτὰ ννγα8 
ἰξ τ1πΠαὶ δηοίῃεν θὰ Κίηρ συϊεὰ ἴῃ [εὐ υβα]επὶ 
δηὰ ἴῃ [υὐ δὴ." 

ἐδαΐ Ζεάεξία.1 ἘΒαῖδοῦ “ Απὰ Ζεάεκίδῃ.᾽ 
ΤῊΪ5 σπαρίοσ δῃμουἹά σοποϊιάς τυ τἢ τῆ6 ννογὰ 
“ ργδϑοῆςσα:" δηὰ ἴθ ἡδχί ὟἽπαρῖοσ ϑδῃοιϊά 
θεσῖη τ τὴ6 ψνογάβ, “ Αηά Ζοάοκιδῃ γὰ- 
Ὀ6]]οἀ ἀρδίηϑὲ ἴῃς Κίηρ οὗ Βαδγίοη. 

γεδε! 4.1 ϑοιλοῖῃ!ηρῦ ΤΊΔΥ ὕὲ ρμδιπογοὰ 
ἴτοπι εγεπιδἢ ἢ τερασγὰ ἴο 186 τοΪδ  Οἢ 5 
οὗ Ζεάοκιδῃῃ τονναγάβ ΝθυςΠαάη6ΖΖΑΓ, τῃ6 
σὔδηρρϑ ἴῃ ἴδοτῃ, δηὰ πὸ σᾶυ565 οὗ σῃπδηρδ. 
[1 ϑεοπὶβ ἴπδὶ ἴῃ ἢ]5 ΘΑΥΙῪ γεατβ ἴΠΟΓΘ νν88 δῆ 
ἱπηργοβϑίοη, δοῖἢ δὲ [Ἔγυϑβαϊοπὶ (6 γ. Χχν ]. 
1-11), δηὰ 4͵50 δ Βαδγίοη (ἰὺ. χχῖχ. ς5- 28}, 
(παι ΝοΟΟυςδδάηθΖΖασ νγὰ5 ἰῃο! πο ἴο τοϊθηῖ, 
δηά ννὸουϊὰ ῬγοῦδοὶΥ Ξε ν [ἐποϊδοδίη, ἢ 
ε οἴδεῦ οδρίϊνοβ, αηὰ [ἢ ἴδσρ]ς ἰγεδϑυγοβ, 
(ο τεΐυγη ἴο εγυβαῖε). ΑΡΡΑΓΘΏΓΥ 11 ννὰ8 

ἴη σοπηθδαίίοη ἢ 1ἢ}5 ὀχρεοίδίίοπ, νι ἰς ἢ 
νγὰ5 ΝΟΤΥ σοηβάσητὶν επιογίηϊγιοὰ (Χχυ], 1ο, 
11), [ῃχϊ ΖοάθκιΔἢ ἐοπί δὴ ὀπηῦσλθον ἴο ΒΥ - 
Ἰοη (χχίχ. 2}, ἰπ ἀῦδοιξ 5 βεςοηά οὐ τμϊγά 
γοατ, ὙΠῚ5 πὸ [ΟΠ] τρ' ΌΥ ἃ ῬΕΓΒΟΏΔΙ 
Υἱϑῖῖ 5ΒΟΥΓΥ δἤογνναγάβ (1. 9), νη ψ 6 
ΤΩΔΥ͂ ῬΓοδυπηο δὲ δἴγονο παγά ἴο οδίδίη ἴΠ6 
τοβιογαίϊίοη οὗ ἴπὸ σαρίνοβ απὰ ἴῃς ΠΟΙΥ γδ5- 
8015. Βυῖδο ουπὰ ΝΟ Βαάηολχαγ οδάγαίθ. 
ΝΟΙΒΕΣΙ ὈΥΙΒΟΠΟΥΘ ΠΟΥ [ΓΟΔΘΊΓΘ ΜΈΓΘ βυτγγοη- 
ἀογοά. [Ὁδοϊαομίη ννὰ5 ποῖ ὄν τοϊθαβοά 
ἔτοπη ργίβοη (11. 311). Ζοάοκιαῃ, {Βογοίογο, 
Τεαϊζιγηθα ἴο ἢϊ5 οὐνὴ σουπῖτν στ δ δηροῦοα 
δξαϊησὶ ἢ]5. βιζογαίη, απὰ ολόυξαυληνι Ργο- 
οοεράεά ἴο ρῥἱοῖ ἃ τοῦ! οη. Ης βοιυρπῖ, ἤἢγεξ 
οὗ Δ]}, 1 νου ]Ἱά δούπι, (ἢ 4]Π3πος οἵ ἴῃς ΡΕΓΥ͂ 
ῬΓΐησθ5 ἴῃ ἢ15 ἱπηπλοάταἴϊο πο μῃδοιτῃοοά--ηθ 
Ἰηρ5 οἵ Τντο, ϑἰάοη, Μοδῦ, Απηπιοη, δηὰ 
Βάοπι (Χχν. 3), δηά ἱπάυςοα {πὲπὶ ἴο βεηά 
ΔΥΛθΑσϑδουβ ἴο ἢ]5 σοιιγί, ἴἢ115 Δ5ϑ πη π ἃ 
του] οι αἰτπά6. ΑΒβογνναγάβ, πρατὴρ οὗ 
ἴῃς ἀσφίὴ οὗ Ῥϑαιηδίκ 11. δΔηὰ {Π6 αςἼςοβϑίοη 
οὗ μἷ5 γοιηρ δηὰ νναγῖκε δοη, {ἀρ ΓΙ5, ΟΣ 
Ηορῆγα, ἴῃ γυρῖ, ἢς τάδε ονογίιυγοβ ἴο {παῖ 
ῥγίηςθ, νὨϊσ ἢ νοτὸ ἔν οΌΓΔΟΪΥ Γοοεῖνοα (ΕΖ Κ, 
ΧΥΠ. 15), νΥΠΕΓΘΌΡΟΩ ἢ ΟΡΕΠΪΥ τονο]ῖθά, ἀρρα- 
ΤΟΠΕΪΥ ἴῃ ἢ]5 ΠΏ ΥΟΑΓ, Β.Ο. 588, ὙΤ Υτο,  πηυϑῖ 
δ6 τοπηοπηεγοά, νγᾷ5 4}1 [ἢ]15 {{π|6ὸ ἀοίσιης ἴῃ 6 
Ῥονοῦ οὗ Νεδυςοβαδηθζχαγ, δπά τΠ115 δος ης 
ΔῺ ΟΧΔΙΏΏΪΘ οὗὨ 5ιισοθϑϑ:} σονοὶῦ τ ΟΥΥ δησοι- 
ταρίηρ ἴο ἴπο πε κῃ ουτίηρ οἴδῖοβ. Νεδυςῃδά- 
ΠΟΖΖΑΓ, ννἢ1]6 σΟΠΒΙΔΠΕΪΥ τα! ΑΙ ΠΙ ΠΡ ΔΠ ΔΥΤΑΥ͂ 
ἴῃ δυσγία, δηα σοηι πηι πη ὙΟΑΓ ΔΠΘΓ ΥΟΩΥ ἢ]8 
αἰϊοιπρῖβ ἴο τεάπσο Ὑγτο (Μοηδηά. Εσ. 2; 
ΕΖΟΚ. χχῖχ. 1.8} ννᾶ5, 11 νου] δθοπι, ἴοο τυ ς ἢ 
οσςσιρίοα ἢ ΟἿΠΟΓ πιαῖζογϑ, 5110}, ΡΓΟΘΔΌΪΥ, 
85 ἴῃε τοάποϊίοη οὗ διιδίαπα (6 γ. ΧΙ ῖχ. 314-18), 
ἴο ἀενοῖθ πλοῦς ἴδῃ ἃ 51π|8}} 5ῆατε οἵ ἢ ἰ98 
αἰϊοηίίοη ἴο 15 οχῖγοπιο νυοϑίογῃ οηζίου, {1} 
αδουΐ Β.Ο. ς88, νν θη ἴπ6 ποεῖν αἰττιάδ ἴακοη 
ὃὈγ Εργρῖ ἱπάυςρσα ἢπη ἴο ἀϊτεςῖϊ ἴο αἴ ηιᾶτ- 
ἴογ [6 πηδίη ἔοτος οὗ ἴῃς Ἐπιρῖγεο, δηὰ ἴο ἴᾶκ6 
τῆς δεϊά ἴῃ Ρεγϑοη. 



ν. 1-.} 

ΟΗΔΡΤῈΚ ΧΧΥΝ. 
: ϑενισαίενι ἐς ῥεείεσεά,. 4. Ζωίεξίαλ ἰαξερ, ἀὲξ 

“οης «ἐαίμ, ἀξ γεν β ο. 8. Διεόμεαγ-εασαν 
ἄγίαεείά 1λε εἰέν, εαγγίεά {ἦς γειά, ἐχερῥέ 
Ω μεῦ λοον ἐαόοεγες, ἡππιο οαρέσεν, 13. “ῥοιή- 
εὐ α»πά εαγγιοίἀ τυ» {ἀε ἐγεασεγας. 18 714 
ποὸΐες αγε τίατ αὐ Αἰῤίαἀ. 22 σεάδαζαλ, τολο 
τόας «εἰ οὐέν λένε ἐδαί γεοριαίμεαι, δεῖηρ σίαιπ, 
“ἦε γε ἥεε πο ἔργῥί. 27 Ζυΐδριεγοάασελ 
αώναπεοίά ϑελοίασλέη ἐπ ἀὲξ ἐσ  , 

ΝῺ τ σαηϊε ἴο ρα85 “ἴῃ τῆς πἰπτῃ 
γεαῦ οὗ ἢϊ5 γείρῃ, ἱπ τῆς τεητὴ 

τηοηΐῃ, ἴῃ τἢ6 τοητῃ ἀν οὗ {πε ππορῖῃ, 

ΟΗΑΡ.ΧΧΝ. 1. 1.511δὲ εἰπε γεαν, (ος.7 Α5 
(ἢε Πη4] σαἰλϑίσορῆθ δρργοδοῇ 65, (πε Ὠἰϊδϊοτίδη 
ὈΘΟΟΠΊΘ65 ΤΊΟΤΟ εἶοβθο δηά οχαςῖ ἰῇ ἢ]5 ἐδίοβ, 
τιλγκίηρ ποῖ οὐ ἴπθ γολγ, δυῖ ἴῃς »κ"οπλρ 
δηὰ {πὸ ἀαγ, Οἡ ννδιςς (ἢ βίερε θεβδη, η0 1655 
[λη ἴῇοβο οἡ υνῃὶςἢ ιἴ οἱοδοά (πῆγα, νοσβο 3). 
(οσραγα εἴ. 111,4, δηὰ Β'χεκ. χχίν. τ, ἔγοιη 
ὙὮΓἢ ἰλϑῖ ράβϑᾶρε νὰ ἤπὰ ἴπαὶ οὐ (6 νεῦῪ 
ἀλΥ ἤθη τῆς ποσὶ οὗ Νουθιςμδάποχζαγ πιδάς 
115 ἀρρεάγδηςθ Ὀδεΐοσε [εγυδαίοπιὶ ἴΠπΠῸ δοϊ ννᾶ5 
τονοδὶοὰ ἴο Εἰ Ζοκίοὶ ἴῃ Βαγίοηία, δπὰ ἴδε ἴεῖς 
οὗ τΠ6 “ΕΥ̓ δηηοιηςεα ἴο ᾽πὶ (γΕγ565 6-1.4). 

αἱ] δὶ. δοσ ἢ Οὐοτραγο [6γ. Χχχῖν. σ, ΒΟΓΟ 
πε ναβδίηε85 οὗ (ἢς μοβῖ 185 ὙΘΤΥῪ 5ΞΙΓΟΠΡΙΥ͂ 
τηλυ κοά---“ ΝΟΟυςΠΔ πο ΖΖασ, Κιηρ οἵ ΒΑΌΥ]ΟΩ, 
αηά α)} δὲ: ἀγ»ν, δῃὰ αἱ ἐδ ἀἰησάο»ι: ὁ ἐδέ 
ἐαγὶ οΥ δὶ» ἀο»ηπίοη, δηὰ αἱ δὲ ῥεορίε, Του 
δραϊησὲ [εγυβ]οτλ.᾽ 

αφαίπε! “εγισαίονι ὙΤὮΘ ΔΥΙΤΩΥ͂ 566ΠῚ5 ἴο 
αν δῖ ἤγϑσὶ ϑργοηὰ ἰἴβεὶῦ οὐθῦ 4|} [υἀ 58. 
ἴ Ἰουρῆξ, ποῖ ΟἿΪΥ δρδίηδξ [εγιιβαίθηι, δι 
“ ραϊηδῖ 4}1} ἴπΠ6 οἰ[168 οὗ [υὐδῇ ἴπαὶ τνεῦὸ 
Ἰεῖ ᾿--δηὰ δβρθοῖα!  ἃραϊηδὲ 1 4.0 ἢ 58} τηά 
ΑΖοκαὰ (7εγ. χχχῖν. 7), ἴνγο οἰτ68 οὗ [ἢ6 
βοιῖἢ (2 ΟἾγτ. χὶ. 9), νος ἢ πὰ ΡῥγοΔΌΪΥ 
Ὀδοη 5.ΤΟΏΣΪΥ ραττϑοποά ἴῃ Ὁγάεγ ἴο πιαϊη- 
ἰδίῃ τς σοχηπιιιηϊοδῖοη ἢ Εργρῖ. ΤΠΐ8 
ἀϊνιϑίοη οὗ ἴπῆε Βαδγ]οηϊδη ἔογοθβ εησουγαρσοά 
1η6 Εγγριαηβ ἴο πηᾶκὸ δὴ οβοστί. Αἴεγ ἴῃς 
δίοσε οὗ [ἰεγυβαίοπι δαά σοητηιοά ῸΥ 4 σογίαίη 
{ἰπι6, πὸνν8 δτίγοὰ (δὶ ΗἩ ορῆγα Παὰ ρυῖΐ 8 
(ΓΟΟΡ5 ἰῇ πιοίίοη δηδ νν88 δαιναποίηρ ἴο 1ῃ6 
Σο] ἰοΓ οὗ ἢἰ8. [ἐν 5} 411|165 ( [6γ. χχχυῖ. 5). Οἡ 
μιολγίη:’ (15, ΝΘΟυς ΒΑ ΠΟ ΖΖΑΥ, νῆοῸ 84. [Π6 
ἱπιρογίδηςς οὗ ςοῃοοηίγδίίηρ ἢ15 ἔοτοθβ, ὈγΟΚα 
ὉΡ ἴτοπι δοίογο [ογιιβαίθπὶ δηἀ τηλγο θα ἀνναῦ 
ἴο {πε βουϊ. ὙὝὙΒοΓα ἢ6 ῥγοῦδοὶγ οβεςϊεὰ ἃ 
ἰυπεῖίοη ψῖ τη6 ἀοίδοπχτηθηΐβ νος ἡ ΟΓΘ 
ὑεβιε εἷς Αχοκδῆ δηά 1, Δο  5ἢ, τ 5 βανίηρ 
(Πότ ἔγοπι ἀσοϑίγιςτίοη, δηά δἱ (ἢ6 βαπιὸ ἘΠῚ Θ 
δῃονίης ἴο ἴδε Εἰ Υριίδηβ 15 τοδάϊποββ ἴο 
εἶνε τπόπὶ δαἴ116. [ἴ ἀρρθαᾶτβ παῖ {πὸ ἀρ αν 
νγὦ5 πουρῇ. Τῆς {πλιὰ 5ουΐποτη8, πηάϊης 
1ΠΟΙΓ ἜΠΟΙΩΥ͂ ργοραγεὰ ἴο γοςεὶνα {ποπὶ, βῃγδηκ 
Ὀδςκ, τεϊυγηοα ᾿ηἴο ΠΕΙ͂Γ οὐνὴ σουηθΥ (οζ΄. 
ΧΧΧΥΙ͂;. 7; ΕΟ. χυῖϊ. 17), δηά ἴοοκ η0 {υὑγῖποῦ 

τί ἴῃ ἴπ6 νγὰγ. ΝεδυςπδάηθζΖζασ ἴπεη ἰεὰ 
Κ Πἰ8 ΔΤΤΩΥ, δηά οὔςε πΊογα ἰηνοϑίοῦ τ86 

1. ΚΙΝΟ5. ΧΧΝ. 

ἐλαιὶ ΝΝεδυςδάπεζζαγ κίπρ οὗ Βαδυ]οη 
ςΑπιθ, ἢε, ἀπά 4]} ἢΐ8 Ποβῖ, δραϊῃϑῖ 
]ατγυβαίεπ), δηά ροηθά ἀραίπβε ἴἴ:; 
δηά {παν δὰ} ἔογιβ ἀραῖπϑὲ [τ τουπά 
Δϑοι. 

2 Απὰ τῆς ΟΕ νγῶ8 δεβίερεὰ πηῖο 
τῆς εἰανεπτῃ γεαγ οὗ Κίηρ Ζαὐκκίαν. 

Απά οὐ τῇς ηἰπῖῃ ἀκ} οὗ δε 
“βραγι πιοπῖῃ τ(ἢς ἔλπιίης ργεναι]θὰ ἴῃ “7::. 5.6. 
[86 οἰἵγ, ἀη4 τΠδγα νγῶ8 πὸ ὑγεδά ἔογ 
τῆε ρεορὶς οὗ τῆς ἰαπά, 

εἰἴγ. (1 8 υποετίδίῃ νι βείμεῦ ἴῃς ἀδῖα δἱ 
(6 Ὀοριηηϊηρ οὗ 1Π18 νϑῦϑο σγϑίοσβ (ο {π6 ἢχϑϊ 
ΟΓ ἴο ἴδε βεσοηά ἱηνεϑίπγεηϊ.) 

Ζρεγ δι γι. αφαϊπεὶ 1.1] ΒΥ “ ἴοτγῖϑ᾿ δΓδ 
ῬτγοῦΔΟΪΥ τοδηΐ τηονοϑῦϊα ἴοννοῦβ, βου ἘΠ 68 
Ἰβυρ θὰ νυν Ὀακοτίηρ - τάπι8, νυ δίς [86 

ἰόροῖβ δάνδηςοἀ δραϊηϑδῖ ἴη6 νν4}}5, ἴδι15 
δτίπρίηρ ἴδεῖγ Πρ ηκ -θὴ οὐ ἃ ἰενοὶ ντῆ 
ΓΠΟΙΣ δηϊδμοηϊβδῖβ. ϑυςὴ ἴουγεῦβ ἃΓ6 βδθθὴ ἰῇ 
(86 Αδβϑυστίδὴ δου]ρίυτοβ (1 ἀγαγὰ, ὁ Μοηυ- 
τηθηΐβ οἱ ΝΙηδνυθῖ, Εἰγϑί δογίθβ, ρὶ]. 19). 

Ω. 1Ρε εἰΐγ «υα.ς ὀεεϊεσεά μπὶο {δὲ εἰουεπίδ 
γεαν, ..1 Τὸ 5ίορε ἰδϑϊθα αἰπιοδῖ Ἔχ 
ἃ ΕΑΓ δηὰ 4 ἤαὶῇ (ςοτήραγε [6γ. [1]. 4-6). 
[15 οδ δηλ |65 ἅτ δεβὶ ππάογϑοϊοοα ἔτοπὶ [ἢ 6 
. ἸιΑτιθηϊδιὶοηϑ᾽ οὗ [ογοπ δῇ, νυτ ΘΠ ῬΓΟΌΔΟΪΥ͂ 
αἰπιοϑδὲ ἱπιπηθαϊδίοὶυ δἤεσ ἴπ6 σἀρίυσο. (δ6ε6 
ἐβρθοίδ ιν ἰ,. 20, 21, ἰν. 3-2:ο, ν. 9-12.) 

3. Οπ δὲ πὶπιδ ἀαν 97) δὲ ζοωγι δ᾽ ν»ιοπί δ. 
ἴῃ τπ6 οὐἱσίηαὶ τ1Π6 ἀαῖς οὗ ἴπο τποηϊῇ 15 
νναπῖίηρ, ἵἴνο ννοτἀβ. παν ἔμ] θη οὐ, δν]- 
ἀδηῖγ τῃγουρἢ [πὸ πιϊσίακε οὗ σοργίϑδί. Τ Πα 
γΟΓ56, 85 νυ τῖοη Ὁγ (Π6 διιΐποτ, το ἀουδὲ τῇ 
ἴῃ τῆς βᾶπηδ ἔοσπὶ 45 ἴῃ σουτοϑροηάίης γογθ6 
οὗ Ϊεγοπλίδῃ (11. 6): “1π 186 ἐουσῖῃ τλοηίῃ, 
οη ἴῃς ηἰηϊῃ ΤῊΝ οὔ (ἢς πιοηΐῃ, ἄς." 

δὲ ζα»"ιὶπε)] ὍΠαῖ τῆς Ἑ“Υ γιοϊ θα οΠΪΥ ἴο 
[Ἀπιϊηο--ἰἀπλίηθ ΠΟ ἢ ὑγοιρηϊ ΡοϑΈ]οπος ἴῃ ᾿ 
[15 τταϊη---ἰ8 ΔρΡρασοηΐ ἔγζοπὶ ΠΔΠΥ͂ Ρᾶ55Δ 68 
οὗ Πεγοηλῖδῃ (Χχὶ. 7, 9: ΧΧΧΙΪ. 24; ΧΧΧΥΙΙ, 9, 
ἄς.). ὙΠΟ ἰηϊθηϑγ οὗ (ἢς πυεγηρ ἐπα υγεὰ 
ΤΆΔΥ ὃ6 ραϊῃογοα ἔσοπι 1,διπιοπίατοη5, Ε χε Κίοὶ, 
ἐμαὶ ]οβορῆυβ. ὙΤΠΘ σοτρ οχίοῇβ οὗ ἴπ6 πιθῃ 
ἔτεν δίδοκ ν᾿ ἑαπλίηθ (1,4π|. ἵν. 8, ν΄. εν 
{Π6ῚΓ 5ἰκίῃ ννὰβ βγη Κ δηά ραγοπεά (Ὁ. ἱν. 8) ; 
[ἢ τίς δηά ποῦϊθ νψψοπιθη β8εαγοῃςα ἴῃς ἀυπηρ- 
ἢ1115 [ῸΓ 5.σδρϑ8 οὗ οἹδἹ (ἰὉ. ἵν. ς. ; ἴῃς σΠ]Πσθη 
ΡοΓιβμβοά ὉΓ ννδηΐ, ΟΥ̓ ΨοΥς ἄνθη ἀενουτοά ΟΥ̓ 
τποὶγ ραγθηΐβ (ἰὉ. 11. 2ο, ἱν. 3, 4, το; ἔζεκ. 
ἡ. 10); ννΑῖοΓ νγὰβ8 8ζάτοθ, 8ἃ8 νγῈ}} 48 ἰοοά, 
δης ννλ5 5οϊὰ δῖ ἃ ργίςς ([,Ὧπ|. υ. 4); ἃ {πισὰ 
Ραστ οὗ ἴπῸ ἱππδθιδηΐβ ἀϊεὰ οὗ ἴῃ ἔαπιϊηθ 
δηά ἴδ ρίαριυις νοὶ στὸν οὐΐ οὗ 1 (ἔΖεΚ. 
ν. 12). 

ἐδέγο «υὔ! πο δεκεαά. 8ὅ6ςὲ ἴεσγ. χχχυῇ!. 9, 
11]. 6 ; δῃά σοτέρατο ἴπΠῸ ργορδοςίθβ οὗ Εἰ Ζοκιεὶ 
(ΕζΖεκ. ἱν. τό δηὰ νυ. 16). 
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4  Αηά τἢε οἰ ννὰβ Ὀγόκβῃ ἃ. 
Δηα 1}} τῃ6 πιεὴ οὗ νγᾶγ Πεά ὮὉγ πιρὰς 
Ὁγ τῆς νγὰῪ οὗ τπὲ ρᾶῖεὲ Ὀεϊννεεῃ ἴνγο 
νγ8}15, ψν ἢ] ἢ ἐς Ὁγ τῆς ΚΙηρ᾽5 ραγάξῃ : 
(πον τῆς (μα! άθεβ τὐέγε ἀραίηϑὲ τῇς 
οἷν τουηά δδουῖ :) δηά ἐλ ἀτῆρ ννεηῖ 
18έ ΝΝΔΥ τονναγά τῇ6 ρ]Διῃ. 

ς Διά τῃ6 δῖπιγ οὗ τε (μα ] ἀεεϑ 

4. ΤΡε εἷγ7 «αὐας ὀγοξεπ 4} Ἐαίδμεν, 
Φ ὈγοΟΚεη ἐπῖο," 2.4. ἃ Ὀγοδοῦ ννᾶ8 πιδάθ ἴῃ 
πε νν8}15, ἀηὰ {μὲ ρίασς νν88 εηίεγεά. ΤῊἜ 
Ὀγέας ννᾶ5, Ὧο ἀουδὲ, ἴῃ [86 πογίμογηῃ νν8]}} 
(ΕζΖεκ. ἰχ. 2), ου ὙΡΉΪΟΝ βἰάθ δίοπα Τεγυβα πη 
15 ΤΕ] 4554180]6ὲ. ὙῊΘ ἘΠΙΓΥ εβεςῖοα νν88 
ἴῃ .5 Ἰηΐο ἴπΠ6 βεσοηά οὐ ἴοννοσ οἷν (2 Κ. χχὶὶ. 
14), ἴπαϊ ψΠ ἢ ννᾶ8 ΡῬτγοϊεςϊεά Ὁγ ἴδε νν2]} οὗ 
Μαδπαβϑοὴῆ (2 ΟἿἾγ. χχχὶ!. 14). οβορῆι8 
δΑΥ5 ἴπαΐ [ἢε ζαρίυγε ννὰ5 τηδὰς δδοιϊ τηἱά- 
ἜΝ (περὶ μέσην νύκτα, " Δηῖ. [υἀ᾿ χ. 8, 
ὃ 

αἱ ἐδὲ γιοη οὗ «υαν͵  Ἔε4.1 ΤῊς νεγῦ “ Πεὰ ᾿" 
15 5: ΡΡ0᾽Ιεἀ ὈΥ ΟἿΓ ἐγαπβίδίοσβ. ΡγΟΌΔΌΪΥ ἴΠῈ 
Ῥᾶβϑασα ΟΥ̓ ΡΙΏΔΙΥ σἴοοά ἴῃ ἴῃς βᾶπιθ ἔοσπὴ ἀ8 
[Π|6 ρδγᾳὶ]6ὶ ραϑϑαρὲ οὗ [ἐγεπλ δὴ (11. 7): “ Αηά 
ἴδ ΕἸ ννᾶ8 ὑγοκθη ἱπῖο, δπὰ δ}} (ἢ6 τῆθηῃ οὗ 
ΑΓ ἤΠεοὰ, δὰ τοὶ ζοσῖ ουἱΐ οὗὨ [890 ΟΥ ΤΥ 
ΌΥ πἰρῃς ΌΥ 186 ννὰν, ἄς. [ἴ ἀρρθδῦβ ὉΥ͂ 
[εγόπὶ. χχχιχ., παῖ Ζοάοκιαἢ βΒοὰ ψ ἢ {Π6 
“'τήθῃ οὗ να " (σοτήραγὸ {Ππ|ὸ Ποχί νογ56), δηά 
παῖ τῆ ργος!ρι[αἴς ΠΙσΠς ν5. ςδιιδοὰ δῪ τῆς 
δάνδηςο οὗ ἴῃς ΒΑΌΥ]οΟΠΙΔη5 ἴο ἴπ6 “τη 16 
ξαῖς," ΟΥ καῖθς οὐ σοτχηπιιιηϊςαίίοη δεΐνθεη 
ἴπ6 ὉΡΡΟΙ δηὰ {Π6 Ἰοννοῦ ΟἸ|65, 85 ΚΙ] δηὰ 
ἼΒΘΠΙα5 τηἀοϊδίαηά, Ὑ 15 Ῥοϑβιτοη ννὰβ ΟΠΙΪΥ͂ 
ἃ {π|||6 ποσί οὗ {π6 γόγαὶ ραΐδςθ, νι 1Π6 
Κίηρ τπογείοσε αυεά, ργοςοεάϊηρ ἴο τὰκ 
Ἦ]5 ἐβοᾶρε ἀοννή ἴῃς Τγτορα θη να] ον ἴο τὴς 
ΛΥΑΌΔΙ, ΟΥ ἰονγετ νδ]]ον οὗ {πε [οτάδη. 

ὧν πίσῤ. 80. Ἐζοκιοὶ πιδὰ ρῥγορβοϑιεά 
(ΕζΖεκ. χιΐ, 12). 

ὁγ 1δὲ αὐαν οΥΓ δὲ γσαΐες δείαι ξεν ἰαυο «υα]]ς.} 
ἘΔΙΠετ, " δεΐνγοθη 89 ἴννο νν8115." ((οπηραγα 
7]εῦ. ΧΧχίῖχ. 4.) ΤῊς νν4}15 ἰηϊοηἀ θα τὸ ργοῦδῦὶγ 
ἴδοβε ψῆϊςἢ 5γίεα οἢ οἰ ΠΟΓ 5ἰάθ [πὸ υδ]]οῦ 
οὗ ἰῃς Τ γγτοραοῃ. 

«υδιοδ ἐν ὃν 186 ἀἰηφ: σαγάεπ.] Τῆς τουδὶ 
ξαγάθη νγὰβ δ ἴπθ Ἰπησίίοη οὗ ἴπ6 ΗΪΏΏΟτὴ 
δηά Κιάγοη νδιϊογϑ, δηὰ σοῃδοη ΕΥ̓ νυ 85 
αἵ {πε τουτὶ οὗ ἴῃ Τγχοραοη. (85εε ΝΘῆ. πὶ. 
15; Ϊοβερῆ. "Αηΐ. [πα. νἱ!. α1.) 

απά ἐδὲ ἀϊπρ «υεη}.1 1 ,1ΟΓΔΙΪ, “Δηὰ 6 
ψοηῖ. δοῆῖε Μ55. παν (6 νοσὺ ἴὴ 1τΠ6 
ῬίυΓΑ]--- ΠΟΥ ννοηῖ "--- 45. ἴὴ [6Γ. 111. 7. Βιυΐ 
ἴῃς τοδάϊπρ ἢ ἢ ΟἿ ταηϑίδϊογβ ἔοϊϊονν 15 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ {πὸ σογγεςῖ οπ6. ᾿1 ἢ νυ Γ, 510 - 
Ῥοϑίηρ ἰξ ἴο 6 υπάεγϑίοοά τπαΐ ἴῃς Κη να 5 
ἢ τῆε πο] άοσβ, {ΠῚ Κ8 Π]5 πιοδηϊηρ 5 - 
ΟἸΘΏΓΙΥ οἰθαγ τ πουϊ ἐχργοϑδίην ἴδε ΠΟη1- 
Ὠαῖϊνο. 

ΙΙ1. ΚΙΝΟΘ5. ΧΧν. 

"ονναγὰ [86 Ατῦδὴ " 

ἱν. 4--- 

Ρυτγοιθ δ λἤεγ τῆς Κίηρ, δηά ονεγῖοοκ 
Ὠἰπὶ ἰπ τῆς ρῥ]αη5 οὗ [ετςῃο : δηὰ ]} 
ἢΪ8 ἉΓΙΏΥ νγεγα βοδίζεγαά ἔγοπὶ ἢ Ϊ πη. 

6 ὅο ἴπεὲὺ ἴοοκ τῆς Κίηρ, απά 
Ὀτουρῇς Ππὶ υρ ἴο τῃ68 Κίπρ οὔ “Βαδγ- 
ἴοη τὸ ἈἸΡ]Δῃ ; δηὰ τῆδγ ἴρανε )μάρ-! ἽΝ 
τΘηϊ ΠΡΟ Ηΐπι. 

7 Απὰ τῃεγ 5[ενν τὴ6 β8οὴ8 ὁ 

ἐοαυαγά δὲ Ρ᾽αῖπ.Ὶ “ὙΠΟ “γαδαδ." Οη 
186 ἸΔἀΦΠΌΓΥ οὗ “τῆς Ατδῦδῃ " ἢ ἴῃς στοαῖ 
ἀοργθϑδίοη ννῃι ἢ δοιιπάβ Ραἰοδιίπο ΧΟΡΟΣ οα 
(Π6 Θοαϑβί, 566 ποΐθ οἡ ἢειῖ. 1. 1. ΤΠ6 “ νΑΥ 

15 ἴῃς τοδά ᾿ἰοδάϊης θαϑί- 
Αγ οὐογ ΟἸ νεῖ ἴο ΒεῖΠΔΗΥ δηά [οσῖςδο. 

δ. Τ2ε αν»ῺΥ 9 δὲ Οραίάεει.. .. οπεγίοοξ 
δ᾽μ.}] ἘΒοῖϊ [εγοπ δῇ (Χχχυ. 23) δηὰ ΕΖο- 
ΚΙΟΙ (χῆϊ. 11) δὰ ργορβμοϑβιθα [ἢ }5 οδρίυσε ; δηὰ 
τῆ Ἰαϊῖοῦ μαὰ αἷϑο ργορμοβιεὰ [ἢ ἀἰβρεγβίοη 
οὗ ἴΠ6 Ἰγόοορϑ (ν6Γ56 14}, γὙΒἘο πο ἀουδί βουχδῖ 
ΓΠΟΙΓ Οὐ δαίου ΟΥ̓ ϑοδίϊοστίηρ ἐπεπλβεϊνοβ ἴο 
(ἢς ἔοι νυὶηά5. [ογοπηιδῖν, ἴῃ ἢ:5 "1, ἀτηοηΐα- 
[ἸΟΏ58, 566 ΠΊ8 ἴο 5ΔΥ πᾶιὶ, ννἢ1]Ὲ οὴς θοΟΥ οὗ 
ἴῃς (δι ἀσσδῃβ [οϊ]οννεὰ ὕροὴ ἴῃ ἴγὰςκ οὗ ἴΠ6 
ξαριίανο πποηδγοῦ, ἀηοῖπεῦ σοῖ Ὀοξοσο ἰπὶ ἀηά 
“Ἰκϊά νναῖϊ " ἔογ Ηἰπὶ ἰῃ τῆς [ογισο ῥἱδίῃ 
([μ4π|. ἱν. 19). Ηρηςε ἴδε ἀεδοτιριοη οὗἉ ἢ] 5 
σαρίυγο ἃ5 πὸ “ Ὀεΐηρ [ΚΘ ἰῇ ἃ ϑ5ῃδτγε" 
([μ4π|. ἱν. 2ο ; ΕΖοῖϊκ. χιὶ, στ 3). 

6. 70 Κἰ δία.) Νεθυς δ ηοζΖασ, ΚΟ ν᾽ᾶ8 
αἱ {πε βαπὶς {{π|6 σοπά υο ΕΠ ηρ' ἔνγο δτεαῖ βίερεβ, 
(Πο56 οὗ [εγιιβαίεπὶ δηὰ οὗ ὙἼγτε, ἰουπὰ ἰΐ 
Ὀοϑῖ ἴο ἢχ ἢ58 βεδά -αυδγῖογβ αἵ ἈΊΡΙ4}), ᾿η ἴῃ 6 
Οα]ε-ϑ γτίδη ν]] δ, νἤθηςο ἣς ςοι]ὰ πιοβῖ ςοη- 
γΟΠΙΘΠΕΠΥ δι ρετπίεπὰ ἔπε Τρεγαϊίοηβ δρδϊηβὶ 
ΟΠ οἰτίε58, Οἡ ἴπε Ροϑβιτοη οὐ 18|5 ρίαςε, 
866 ἃῦούβ, ποῖε οὔ οἷ. χχίϊ. 13. [Ιὰ (ἢ6 
ἀδβοποο οὗ ἴπ6 τι οηδτοῖ, (ἢς 5ίορε οὗ [ἐγὰ- 
54 ]ὁπὶ νγὰ5 σοηαυςίεα ὈΥ ἃ ὨυΠΊδΕΓ οὗ ἢ]8 
ΟΠ οοσ5, [ἢ οσἢϊοξ οὔ ννποπὶννοτο ΝοῦυΖαγ-δάδῃ, 
τῆς σαρίαϊη οὔζδε ρυαγά, ἀηὰ ΝεΥρΑ1- 50 - 6 ΖΓ 
(Νεγ  55..), ἴῃ6 Ἀαῦ-πιας (ἐγ. χχχίχ. 3 
δηά 13). 

ἐδεν σαυε ἡ)μάφνιοπ!. 7εγεπλδῇ 5αγ8, “ δε 
αν Ἰυάρπηοηὶ ̓  (χΧχΧχίχ. 5, 11. 9). ΤΒἪε 
)υάρτηφηι ψουἹὰ οὗ σουγϑο 6 ΓΘΔΪῪ παῖ οὗ 
ΝΟΡυςΠδάποζΖζαυ ἢἰ πλεῖ; δυΐ δείοτε ῥσο- 
πουηςης {ἴ, 6 ψνοιυ]ά ᾿ΡΓΟΒΔΒΙΥ αϑὶς {86 
ορίηΐοη οὗ εἷβ οπίοξ ΟΠ ΕΓ. 

7. ΤΡ εἰοαυ ἐδὲ “9π: οΓ᾽ Ζεήεξιαῤ. Τῆς 
50η5 οἵ 7 εὐ θκιδῇ 6 γα Ρογ δρ5 οἱὰ δποιρῇ ἴο 
ἢανο [ἌΚΘη μαγί ἴῃ ἢ5 τεῦ]. Θγοπιδῇ 
μαά ννασγποά ἢῖπὶ παϊ {ΠΟΥ ννου]ὰ [4]] ἱπῖο 
(ἢῆ6 παπάς οὗ ἴῃς Ομαϊ ἤδηβ 1Ε ἣς ροσγϑβίϑῖεὰ 
ἴῃ δβ Γοβιϑίαπο ἴο [6 δοβιοσίηρ Ποῖ ( [ὁζ. 
ΧΧΧΥΠΙ, 23.) 

ὀξίογε ῥὲς ερ.Ἱ ὙΠΐ5 τοῆποπιθηὶ οὗ σγυ ΠΥ 
ΘΕ6ΠῚ5 ἴο ἢᾶνς Θϑρεοί δ! βμοςκεά ἴῃς [ονν5, 
ὮΟΘΕ ΙΠΔΏΠΕΙΒ ΜΈΓ ἥώ θαγθασγουβ τθδη 

εἰὰ ἀέρων 



ἐΟε, κὐδοΓ φατ-λάληῃ, ἰσαρδίη οὗ [δε 
σεαντάαί. : 

βοῦνδηῖ οὗ τῆς Κίηρ οὗ Βαῦγίοῃ, υηῖο 

ν. 8---τ 2. 

Ζεάεκ᾽δῃ Ὀείοτε 5 εγεβ, δηὰ ἴρυϊ 
ουζ [6 εγε8 οὗ Ζεάεκίδῃ, δηὰ δοιὰ 
ἢϊπλ ἢ ἐξτίεγβ οὐ Ὀγαββ, πα σλγγιθα 
ἢΐπὶ το Βαῦγίοπ. 

8 4 Δπά ἴῃ τῇς ΠΕ πποπίδ, οἡ τῆς 
δονεητῃ ἀν οὗ τῆς πηοπῖῃ, νυ ἢ ἐς 
τῆς πἰπείθεητῃ γϑᾶγ οὔ Κιηρ Νεδυςδά- 
ΠΕΖΖΑΓ Κίηρ οὗ Βαδγίοη, σάπιε Νερδυ- 

ιδγὰ, ἃ 

]ετυβαίε : 
9 Απά δε Ὀυτγηῖ {86 ἤοιιδε οὗ τῆς 

ΠΟΚΡ, ἃπά τῆς Κίηρ᾽β ἤοιιβε, δπὰ 4]] 

1Πο56 οὗ πιοοῖ Οτγοπίαϊβι [{ 5 ποίοαά ὉΥ͂ 
]ετοπιίδῃ ἴῃ ἴννο ρἰδςοβ (Χχχχιχ. 6 δῃὰ 111. 10). 

απάΐ ῥεῖ οἱ δε ἐγε: ο ΖεάεξίαΦ.ὺ ΒΙΙπάϊηρ 
᾽ι25 αἰννδὺβ ὕξθη δπιοηρ ἴδε τηοβῖ ἰδνοιτσίῖο οὗ 
δοςοη Αγ Ριυηἰϑπποη5 ἴῃ (6 δεῖ. Τῆς 
ΡΒ ΙσΕ πὸ5 Ὀϊ πάρ ϑαπιδοὴ (Τιἀ. χυὶ. 21).. 
Τιις Ρογϑβίδης ἔγθαιθητν δ] πἀοὰ πιαϊοίδεϊοῦϑ 
(Χεπ. “Απαδ. ἱ. ο, 8 11: σοπιρᾶγτοὸ Ηεοτσγοά. 
ΥἹ. 18). ΞΑΓΡῸΠ γοργοβοπῖβ Πίσηβο ἴῃ τδ6 
δοῖ οὗ ὈἸπάϊπῦ ἃ ὈΥΓΙΒΟΏΘΓ ἢ ἃ ΘΡΘΔΓ 
(᾿ Αποίεπτ Μοπασοῆιοβ, νοὶ]. 1. Ρ. 367). ῥσο- 
σορίι5 (᾿ Βι]. Ρογβ.᾽ 1. 11) δηὰ Ατημλίαπυ8 
(ΧΧΥΪ. τ.2} [6}} τι ταὶ τΠ6 υἰδᾶσὸ ργενδι]οὰ ἴῃ 
Ῥεγϑίαᾳ ἴπ τποῖγ ἄδγ. [1 15 ΟἿΪΝΡ νῸΣν ΤΟΟΘΠΠΥ͂ 
τμαῖ τἴπὸ ῃδῃ5 ἤάνὸ Ὀσοὴ ργεέν οὶ προῃ 
ἴο τοἸ πηι 5} τῆς ρῥγαςίίος οὗ δ] πάπς {ΠΕῚΓ 
Ὀγροίμεγθ οὐ ἴπεὶγ δοςοβδίοη ἴο ἴῃς τῆγοπα. 
Ἴ πθ δΙπάϊπησ οὗ Ζεάεκίαῃ τγοςσοπο θα ἴῃ ἃ 
ὙΟΣΥ ΤΟΠΊΔΓΚΑΌΪΘ. ννΔΥ Ῥγορἤοοῖοβ, ἀρρΑΓΘΠΓΥ 
ςοπίγδαιςζοτγΥ, νυν ςἢ δὰ δέει πδάδ ἐοποογη- 
ἰης πὶ. ατοπλίαῃ πδὲ ργορμεβιοὰ ἐἰϑιπςΓΥ 
(αἴ ἢς νοι] Ὀ6 οαγγιεὰ ἴὸ Βαυνίοη ( [6γ.Ψ 
Χχχὶϊ, ς, χχχῖν, 3). ΖΘ 6] δὰ βοδιὰ (ῃδῖ ἢ6 
δίιοι:ὰ ποῖ “85ε6 Βαῦγϊοη᾿ (χὶὶ. 11). Ηἰ58 
ἀεςρτίναιίοη οὗ οἰβδξ ὑοίογο ἢ6 ννᾶβ σαγτὶ θα ἴο 
(πο σοπηθ ΓοΓ 5 ΟΡ [8] ἕο {πὸ ργραϊςτοη8 
οὗ δοῖῇἢ ρσγορῇῃείβ. ᾿ 

«υἱῷ ζεείογς ΟἹ γα". 1 ΛἸΊΘΓΑΙΥ (45 ἴη (Π6 
τηλτρίη οὐ [εγ. χχχίχ. 7), “νι ἔσο ομδίηδ 
οἵ ὑγαϑβ." ᾿1 ἢ Αβϑυτίδπϑ᾽ σδρίϊν 5 ἃγα 051:4}} } 
Τοργεβοηίθα ἃ5 δοιηάὰ παηὰ δηά ἔοοϊῖ--ἴπς 
ἵνο παπάς βεοιγοά ΌὉΥ οπὲ ςπμδίη, ἴῃς ἵννο 
εεῖ ὈΥ ἀποῖδεσ (1 ἀγατά, “ Νίπονεἢ δηὰ Βαὺγ- 
ἰοπ, νοὶ. 11. Ρ. 376). 

απο «ἀγγίεί δὲ» 19 Βαῤγίοπ ἢ Ασςοοτγάϊης 
ἴο [ἐν 58} ἰγδάππίοη Ζοάεκιίδῃ ννᾶ5, κα ΟἴΠΟΓ 
εἷανοβ, [ογοο ἴο ὑνοσκ ἴῃ ἃ τλ}}} δὲ Βαδδγίοη. 
]ετεπιίδῃ [Ὁ}}5 υ5 (ΠΔϊ ἢ6 ννὰ8 Κορί ἴῃ ῥγίβοῃ 
{11 ἢς ἀϊεὰ (1. «τὴ. 

8. Ο» ἐδὸ τουσπι (αν οὔ {δὲ "πομ δ.}] Οἡ 
τῆς “1εη[Π ΟΔΥ, δοσουτάϊπα ἴο [|6γ. 1π|. 12. 
Α5 ὐδοιϊ 4 πιοπῖῃ πδὰά εἶδ ἴτοτπι 1ῆ6 
σΑΡζΤΟ, νγὙὸ ΠΊΔΥ σοπο]υιάο παῖ Νοδιςπαάή- 
ΠΟΛ ΑΓ Παα Ποϑιϊδίοα ἔοσ βδοῖὴς {πὸ Ὀοΐοσο ἢ6 
ςοπμπδηάεά (ἢ 6 ἀσϑίγιςίοη οὗ [Π6 ςἰἴγ. 

1. ΚΙΝΟσ5. Χ ΚΝ, 

τῆς ἤοιιβὸ5. οὐ [ογιβαίθπι, δηἀ ΘνεγΥ 
στοαῖ σιαπἦς ἤουδε Ὀαγηῖ ἢς νυ τῇ τε, 

ΙΟ Απά ]} τῆς. ἁγιιγ οὗ τῆς (ὑΠᾺ]- 
ἄεεβ, τῇδλι τυόγε τυ ἢ τὴε σαριαίη οὗ τῇὴ6 
συλγά, Ὀγάκα ἀοόνγη τῆς νν4}}5 οὔ [εγι- 
884] επὶ γουπα δρουξζ. 

11 Νὸονν ἴΠ6 τεβῖ οὗ τῆς ρεορῖὶςε ἑἐλαὲ 
τυέγε Ἰεῖς ἴῃ πε οἰτγ, ἀπά τῆε ᾿βαρεῖνεβ 1 Ηεδ, 
τῆδϊ [6]] ἀυνᾶύ ἴο τῆς Κίῃρ οὗ Βαδγίοπ, ἄτα, 
ἢ τῆ τεπηηδηῖ οὗ τῆς πχυϊτίταάς, 
ἀϊά ΝΝεδυΖαγ-δάδη τΠς Τςἀριδίη οὗ τῃς 
δυδγα ΟΔΥΓΥ͂ ἈΨΨΆΥ. 

12 Βυζ τῆε οδρίδίη οὗἩ τῆς ρσυλτΊά 

ἐδὲ μἰπιοοη δ γεέαγ' ΟΥ ἀπ Νεδμεδαάπες παν. 
Τῆς τοῖς γοὰγ οἵ ΝεθιςμαάηςΖΖδσ ἰ5 Β.Ο. ς86, 
ἱ ννὸ σοιηῖ ἔγσοπι ἴῃς γοα] ἀδῖθ οἵ 8 δοςθβ5- 
δίοῃ, ᾿νΏΟἢ νγὰ8 ΒΟ. όοᾳ:; διυῖξ Β.Ο. 587, 1, 
ἢ [6 [εἰν5, νὰ γοσαγά ἢϊπὶ 45 δορὶ πηΐηρ ἴο 
τοίκη θη ἢ6 νγᾶβ5 δοηΐ ὈΥ ἢ]15 δ ΠΟ ἴο τὸ- 
ΠΟΥ δυσί δηᾷ μαϊηρα ἴῃ δαί] οὗ Οάγοδο- 
τη ϊβἢ, ἢ ἢ νγᾶ5 ἰη Β.Ο. όος. (ϑ8ὅεε ΟἸϊηΐοῃ, 
“Βαβῖὶ Η οἸ]θηϊςὶ,᾿ νο]. 1. Ρ. 328.) 

Νιεῤιπαγ-ασήίση, εαῤίαΐπ οἹ ἐδε βιυαγα.)} 
ΕΠ γα] ν, “ἀῃς ςοδῖοί οὗ ([ἢ6 Ὄχθοι Ἰ Πο γ8." 
(ϑ8εε ποῖε οη Οξεη. χχχυϊϊ. 6.) 

9. Ηἐ δεγηΐ δε ῥοιμε ΟἹ Ἴδε 1ογά.1] (Οοαηι- 
Ρᾶτο πε ργορῆθοῖθα οὔ [εγετηδἢ (Χχὶ. 10, 
ΧΧΧΙΥ. 2, ΧΧΧΥΙΣ, 18, 22). 5δἰπὶ ἰχχίχ. πγιιδῖ 
ἢανς ὈδΘη νυττᾺ}6 5οοὴ δῇῖοσ (Π15 ἀεί υςστ]Οο 
οὔ ἴπε Τοπιρῖίο. 

δι: πγεαὶ νιαπς δοισ6 ἢ ὌὍῊΙ5 εἶδυβα 
᾿π}115 ἴΠ6 ὑγεσθάϊηρ οπα. ὅὴδ ντὶῖεῦ τηθλῃ8 
ἴο 54Υ, ποῖ ἴῃαῖ δὐοῦν Ὦομ56 ὙΠδίβοονεσ ννᾶ8 
ἀεκίγογοά, δυῖ {παϊ 41} [Πο56 οὗἩ δὴν ὑγεϊθηϑδίοῃ 
ὙΟΓΟ δεῖ οἡ ἤσα. 

11. Τό Μιρ πες δαὶ Μὴ παυαν ἰο ἐδὲ ἀίης 
97 Βαγοι.) Μδῃγ οὗ ἴδε [ενν8, εἰ εΓ ἔγοπι 
ςοννγαΐςο ΟΥ ἔγοπι τοσατὰ ἴο [6 ννδγηηρβ οὗ 
]εγοπλίδῃ, αυϊτῖοαὰ [ογυβαίοπὶ ἴῃ (Π6 σΟυΓΒΘ 
οὗ τῆς 5'ορθ, δηά ἀοϑοσγίοα ἴο {Π6 σδτὴρ οὗ {6 
Βαδγὶοηίαημβ. [ἰ νν45 [ΤῸΠῚ ἃ ἔδθασ οὗ [πε ἴγεδῖ- 
τιθηῖ ψ Ὡς ἢ ἢθ ννοι]ὰ τοςεῖνς δἱ {6 Παπα8 
οὗ {π686 ἀσβογίογβ ἴπαἰ Ζεαάθκίδῃ ρογϑϊσῖθεὶ ἴῃ 
ἀείδηάίϊηρς ἴδε ΟὟ ἴο ἴῃς Ἰαδσῖ (76γ. χχχυ δ, 
19). 

ἐδε νι μά. Ὦχος οἶδϑθοβ οὗἩ ρῬεῦβοῃβ 
866πὶ ἴο ὃς ἀἰδιιηρυ σῃοα ἴῃ (5 γΈΓδ: ( 
[Π6 τοπιδιηΐησ Ρορυϊᾳϊίοη οὗ [6Γυιβα]οπι; (2 
(Πῆ6 ἀοδογίοσβ : δηὰ (2) τῆς “τπουθτυάο,᾽ 
ΟΥ Ρεορὶθ οὗ ἴα ἰσμά, ἃ8 αϊἰδίηςΐ ἔγοπι (ἢς 
ἄννο! θοῦ ἰῃ [εγυϑαίεπι. Τῆδῖ 4}] οὗ τἢ]}5 1αϑΐ 
οἰα58 ΨΟΓΕ ποῖ σλγτοα ἀννὰν ἰ58 βίαϊοά ἴῃ (ἢ 6 
Ὠσχῖ υεγϑα. 

10. Τδὲ εαρίαὶπ ΟΓ᾽ δὲ γμαγά Ὁ 97 1δὲ 
2οο0γ.1 [τ ννὰ8 ποῖ ἴῃς τῆ ΡΟΟΣ ΟἿΪν ν᾽ ῆοῸ 
ψΌΓ Ἰεῆ, Το γοπη δῇ τεπηδπθα ὑοδιπα οὗ ἢ 15 
οὐῃ ἴτεε ἍἽδοῖςα ( [6Γ. χὶ. 6). Αηὰ τπληγ οὗ 
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εἰς ας 20. 

Ιεῖς οἵ τῆε ροογ οὗ τῆς ἰαπὰ 209 δὲ ν]πθ- 
ἀγεββεῦβ ἀπά ἢυβοδηάπηθη. 

12 Απά “τῆς ρΙΠ]4γ8 οὐ Ὀγαβθβ {πμδῖ 
ΤΡ 47.415. τ1ὐϑγ6 ἴῃ ἴῃς ἤοιιβε οὗ τῆς ΙΧΟΚΡ, πὰ 

τε Ὀά565, ἀπά τῆ Ὀγάϑεη 568 τῆδε τυάς 
ἰπ τῆ Βουβε οὗ τῆ8 [ΟΚΡ, ἀϊά τῆς 
Ομα ] ἄστεος. Ὀγεακ ἰῃ ρίεςεβ, δηά σδγγιεά 
τε Ὀγαϑ8 οἵ τῃεπὶ το Βαθῦυ]οῃ. 

14 Απά τῆε ροῖβ, ἀπά τῇς βἤονεϊβ, 
Δηά τῆς 5ηιξεγβ, ἀπά τῆς βροοηβ, δηὰ 
411 τὴς νε58ε}5 οἵ Ὀγαθϑ ὑγῃογανν ἢ τΠ6Ὺ 
ΓΑΪ Ἰδῖογθά, τοοκ [ΠΟΥ Ἄνγαγ. 

{16 οὐἷιιοῦα ψῆο δ:ὰ σοιητηιαηάεα ρου] Οἢ5 
οὗ Ζοάοκια ἢ 5. ἄστῆγ, δπὰ μαὰ μιάάξη {μπεῖη- 
βεῖνοα ἴγσγοτῃ τῆς ΟΠ ΔΙ λη5 Δἕζογ [Π6 οἰ(Υ [6]], 
ὙΜΈΤΘ 50}}} π΄ [υά τὰ, ἀπ σατὴς ἴοστῃ ἔγοπι ἘΠΕΙΓ 
ΒιαΙησ-ΡΙάςο5 αὔτοῦ ἴπ6 (πα  ἀδῃβ ἢλα γετγοα, 
(ϑες ὑείονν, γεῦβα 23.) 

9 δὲ υἱπετάγεσεγς ἀπά δισδαπάριεη. ἰδτὸ- 
ΤΩ ἰπίοσγπιβ 5 ἴπαῖ Νεδυζχαγδάδη 45- 
δίρποά ἴο {π656 Ῥεύβοῃβ φετγίδίη ἤε] 45. ἃπὰ 
Υἱηογαγάβ {{εἐτ. χχχῖχ. το). ὙΠετα νγὰ5 ῥγο- 
ὈΑΌΪΥ δὴ ἰηϊεηξίοη οὗ βεηαϊηρς ςοϊοηϊδῖβ ηἴο 
ἴπε ΠΟΥ πὶ ϑοόπῖε ΟΒΕΙ Ῥατί οὐ [δε 
πτηρῖγς, ἃ5 πὸ Αϑϑυγίδῃβ δὰ ἀοης ἰῃ ϑαπλδγὶᾶ 
(2 Ν. ΧΥΐ. 24). 

18. Τὸε ῥἠαγ: οἱ ὄγαις, 6.1 ΑἹ] 18 ποτε 
Ῥτγεοίουβ ἰγθάβυγεβ ἢδὰ θθεη δἰγεδαῦ τοπονυοὰ 
ἴτοπι ἴῃς ᾿ΓαμιρΙε (5ὲ 2 Κι. χχίν. χ1; 2 (ἢγ, 
χχχυῖ. 7, 1ο; |εἴ. ΧΧχυ, 3: [)Δη. 1. 2, ἄς.). 
Βυϊ ἴδοτγε 51 τοτηαϊποά, (1) τῆς ἔννο ῬΠΠΩΓ 6 
οὔ ὕταβϑ ἡσιηϑά Ἰδομίη ἃη4 Βοαζ, ΜΒ Οἢ 
Ηἴταπὶ μαἀ πιδάς ἔοσ δοϊοπιοη, μά ϑοἵ ὉΡ ἴὴ 
ἔγοητ οὔ [με τοηρὶα (1 Κὶ νἱῖ. 15-.22}): (2) [6 
Ὀγάλοη 808, ἃ ψοΚ οὗ 1ῃς 5διὴθ Ἵὐαϑιηδῃ, 
ψ δ ἢ ΑΠΔ2 Παά ἴακθη ΟΗ͂ [[5 οὁχοη δηὰ ρἰδοθὰ 
ΡΟ ἃ ρανοπιοηΐ οὗ βἴοῃοβ (3 ΚΝ. χυὶ. 17); 
(3) τῆε. Ὀγάζθη ὑα568, ΟΥὁὈ δἴδῃεάβ ἔοσ ἴῃ6 ἴδῃ 
Ἰλνοῦβ, ἔγοπὶ ἢ Αδαχ παά ἀεσίδομοάα [ἢ6 
οΥπαπιθηΐαὶ Ρϑηθῖβ ΟΥ̓“ Ὀογάογϑ᾽ ([0.}, θυῖ 
ψ σῇ Πα ΡΓΟΌΔΌΪ Ὀδθὴ τοβϊογοὰ ἴο ΠΟΙΓ 
ΟΥΡΊΠ4] σοπάϊπποη ὈΥ Ποζοκίδῃ; (4) ἃ πυπι- 
θεγ οὗ 518]}} ἴδῃ 5:}5 οὗ ὈΓΔ55, ΟΥ ΓΙΌΣ ὈΓΟΏΖΘ, 
δοϊοπρίης ἴο {86 οτἱ υ Ἰηκ4] ϑεγνυῖςο οὐ ϑοϊοπιοῦ (1 
Κ. νἱῖ. 45); δηά (5) ἃ σογίδιη πα θεγ οὗ ρο]ά 
Δηά 5} 1] Υ ΘΓ ν6556]5 νυ Πςἢ δά οἰἴΠοΓ ἐδοαροὰ [ἴῃς 
ἔοστηοσ ρυπάοτηρδ, ΟΥὁὍἨΥ̓́Βαὰ Ὀδθ τηδάς ὉΥ 
Ζεάεκιδῃ ἴο τερίδςες με νέββεὶβ σαστιοὰ οἱϊ 
ΡΓευουδὶγ. ὙὍὨΕ ἰδ οἵὁἨ ἀγζοἰε5. 8 βίνθ 1’ 
[6γ. 1ςν 117-23 τη ἢ τόσο ἔμ} γ ἔθδη ἴῃ {15 
νίδςο. 

από εαγγίεά 16 ὅγαν: οΥ Τῥενι ἰο Βαῤγίο».) 
ΟΡ] εςῖβ ἴῃ Ὀγα58, ΟΥ̓ γδίεγ ὉγΟηΖΘ (ῸΓ ἴἴ πᾶν 
[6 ἀουδίοα Ἡβοῖμον Ὀγαββ νγὰβ ἀβ γεῖ Κηοννη 
ἴο ἴῃς Ογϊθηα 5), νγεγὸ τε ΘΠ ΕΥ σαττιεὰ οὔ 
ὉΥ͂ ἴῃς Αϑϑυτίδηβ ἔγοπὶ ἴπ6 σοηαπογοα ΔΙ! ΟΠΒ. 
Βτγοηχθ ννὰ8 ἢν γ ναϊυσά, δοίην ἴμὸ οδιεῖ 
τολῖο γι} ὈΟΤἢ ἔργ αύτ5 δηὰΐ ππηρ πιο. ΤΓΒΘ 

1. ΚΙΝΟ5. ΧΧν. [ν. 13--17. 

Ις Απάτἢε ἤτγερδηβ, ἀηά τῃς δονν]8, 
απά ϑοἢ τῆϊηρ8 48 τύόγό οὐ ροϊά, ἐπ 
δο]4, δῃηά οἵ βιϊνεσ, ἐπ 5ινογ, τῆθ 
σδριαίη οὗ τῆς ρυαγά τοοΚ ἄννᾶγ. 

16 ΤῊΣ ἴνο ρΠ]ᾶγβ, ἴοπε 868, ἀπά " Ηεδ. μι 
δ» δέα. 

ἴῃς θαβεβ ψῆϊςἢ ϑοϊομιοη δά πηλάς 
ἔογ τὴς που οὗ τῆς. ΓΟΚῸ ; τῇς Ὀγαβ8 
οἔ 81] τἢεδ6 νε88615 νγὰβ νντπους νγεῖρ ῃϊ. 

17 4 Ὥς Πεῖσῆς οἔτῆδ οπα ρι}]|Ὧγ τὐας 5 ΕΟ 
εἰρῃτθεη ουδίτον, ἃπά τῆς σμαριῖεγ ἄροη [δ 5α. ὅς. 
ἴξ τοῖς ὈγΑ55 : δηά τῆς Πεῖρῃς οὗ τῆς 
σπαρίτοσ τῆγοα συ 115; ἀπά τῆς ψτεα- 

Ὀτοακίης ὉΡ οὗ {πε ρΙ]Π]ὰγβ, Ὀ4565, ὅςς., 5ῆοννΒ 
(Δ ἴ νγὰ5 ἔοσ {πῸ τδίοσίδὶ, δηα ηοῖ ἔοσ ἴδ6 
ΟΣ ΚαΊΔη5}:0, ἴδδῖ ἵΠῪ ὙΜῸΓς γνδὶ θα, 

14, “Μπά [δὲ ῥοίς, 45. ὙΠὲ “ροΐβ," οΥ 
ΔΒῃ-ρμάη8 (Εχ, ΧΧΥΪ. 1), ἀπά τῆ “βῆονεὶβ,᾽" 
ννΈτο οὗ ὈγΟΩΖΘῈ ὄνθῆ ἢ ϑοϊοπιοη᾽ 5 {ἰπὶ6 ὰ 
Κ. νι. 45). ΤΠ6 “ϑηυῆεγβ᾽ (Κηϊνοβ}) δηά 
ἐΒΡΟΟΏ5᾽ (1 001}86-6 }Ρ85) τνόγὸ ἴποη οὗ ροϊά 
((0. 50, αηά 566 ἠοΐθϑβ δὰ ἰος.) Ὅθοβὸ ἰδίτοσ 
δανίης Ὀδοη ςαττὶεὰ ΟἿ, ΠΕΙΓ ρΐδος ἢδὰ Ὀδεη 
ΒΌΡΡ οἀ ΌΥ 4 ὈΤΟΏΖΟ 5βθγνίςθ. 

αἰ 1τ1δὲ τεηπε.1 Αταοὴρ ἴδεϑε Θγεπι δῇ 
(11. 18) πιεηϊίοη8 “ον 5 ΟΥ ῳ“ δάϑοηβ᾽ 
(τλλγρ.), πο ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ Ὀεϊομροά ἴο 8δ0]ο- 
ΤΟ 5 δεγυϊςθς, (δεε: Κὶ. υἱῖ; 45.) 

16. “π4 1ὁὲ ἥγε-ράπι.1 Ἐδίμογ. “δηαϑ- 
ἀὲδ 64. (δες ἴδε ἰδϑσῖ ηοῖθ οἢ 1ἵ Κ. υἱῖ. ςο.) 

απά δὲ δοαυ.] Ὑδάθο ἀγὸ [ἢ “ Βαβοῃβ᾽" 
οὗ 1: Κ. υἱῖ. 5ο, οἵ ψνῃις ἢ δοϊοσθοῦ πηδάθ, 458 
ννῈ ἰεάγη ΠῸμΙ 2 ΟἾγ. ἵν. 8, οης πυηάγεά. 
}ετεπυδῃ δα άβ ἴο ἴδε ἰδὲ οἵ νεβϑεὶβ ἴῃ ἴδε 
ΙΏΟΓΟ ῥΓοοίοι5 πλεῖδ]5, ν ἢ νογὸ ἢονν σΑττιοα 
ΟΥ͂ Ὀγ Νουα πθίζατ, ἤνς οἵἴδοῦ Κιπάβ (σϑη- 
ἀεγοά τὴ τῆς Α. Ν.. “Βαβοηβ," “ σα ἀγοηβ, “ ἐδῆ- 
αἰ βῦς Κα “ροοῦβ," δηά ᾿ω σα05.᾽}). τ νουϊὰ 
β6οπ, [Πογοΐογο, {παῖ ΕἸ ΠΟΥ 186 ὑτιοϑῖβ δὰ οἢ 
ΤΌΣΟΥ Οσσδϑίοηβ δθθη 8 ςσοϑϑαὶ ἴῃ ςοη- 
σρδ ηρ ἃ δτοαῖ πιιπιθεν οὗ ἴῃς ργεςίοιβ νεβϑεῖὶβ, 
οΥ Ζοάοκιίδῃ πδά βρθοηΐ σοῃβι Ἐγαῦϊο 581:πὶ5 ἰῇ 
τερ δείησ τη6 Ἰοβδὶ νεβ56ε}83 ἢ} οἴ 5 οὗ ἃ 
δἰ πα γ σμαγαςῖοσ. (566 Βαδγυςῇ ἱ. 8.) 

16. Τόε ἰαυο ρέίαγ:, δ. ΤὍὌΒα τερεϊίοῃ 
δετς οὗ {πε ἴἤγεε (τεάβιγοβ αἰγοδαν βρόκεη οὔ 
ἴῃ γΟΓ56 13, 56 πὶ οὐίηρ ἴο ἴῃς ἔαςξ οὗ τΠεὶγ 
δοίης ἐγ αἰπὶν νου Κβ οὗ ἴδ [τὴς οὗ δοϊοπιοῃ. 
ΤΠο ντΙοΓ ΠΡΟΣ ΟΥ̓ΘΥ {ΠΕΙΓ ἰ055 85 ἴῃ τηοβῖ 
ἐτίενουϑ οὗ 4}}. 

οπθ -Φ4.}] 1,{{οτΑ }} “16 οὔθ 864." (πιᾶγρ.). 

«υἱϊδομ «υεἰγό!. ὙΠ ΒΑυγ]οηίδηβ ἀϊὰ ποῖ 
ἴδκε τπὸ ἴσου ]ο ἴο ννεὶ τῇ τῆς ἐτῆ:: ἃ5 ἴπεγ ἀϊά 
[ἢ ρμοϊ]ά δῃηὰ [ἢ 5ιἴνοσ. [ἢ τῆς 4.85 ᾿ἰκὶ ὅποι τγοΟ;ϊ- 
πιθηΐβ ἴΠΟΓΘ 6 ΓΕρΡγεϑεηϊδ 05 οἵ πὸ ΜΙ ρἢ- 
ἴηΖ οὗ σαρζυγοα ἀγῖϊς]65 ἴῃ χο]ὰ ἂπὰ διίνοσ ἰῇ 
(86 Ῥγέϑθῆος οὗ ἴδε Ἀογαὶ ϑεοῦῖθε8 (Βοίῶ, 



ν. 18---21. 

τη νοῦ, δπὰ ροπηεργαηδίαβ Ἰρὸῃ 
της σπδρίτεγ γσουπά δδοιῖ, 41} οὐ Ὀγδβ8 : 
ἂηά κε ὑπο ἔπεϑα μαά τῆς βεοοηά 
ΡΙΠ]Αὺ νυ ννγθαῖῆδη ννοῦκ. 

18 “ Απηά τῆς ςαρίδίη οὗ τε ριαγά 
ἴοοΚ δογδίδῃ τῇ6 ἌἽἤιεῖ ργίεδῖ, ἂπὰ 
Ζορμδηϊδἢ τῆς βεσοπά ρῥτγιεβῖ, ἀπά τὴς 

. τῆτες Κεαρεῖβ οἔ τῆς ἴάοογ: 
Ι9 Αμά οικ οὗ τῃ6 “ΕΥ̓ ἢς τοοῖ λη 

Ἰοῆςεγ τῆδὲ ννὰ8 βεῖ ονεγ (ῆε πιεη οὗ 
ννΑΓ, Δη4 ἔνε πγεη οὗὨ τῃσπὶ [δῖ ἴννεγε 

.“ Μοπιπποηῖ ἀθ ΝΙηῖνο, Ρ]. 140; δι] ηϑοη, 
“Αποϊοηῖ Μοπδγοδίοβ, νοὶ. ἰΐ. Ρ. 86). 

17. Οοπιρασε ἢ [Π|8 ἀσοογριίοη ἰἢς 
ἔ]Ποὸγ δοςσοιιηῖδβ 'ῃ 1 Κι. νἱ}. 15-20 δηά [οὶ 11]. 
241-21. Τὸ Πποῖρῃξ οὗὨ (ῃς σλριῖαὶ (“ ἐδγές 
συὐ]15) πιισῖ θὲ ςογτεςϊεα ἔτοπι ἴμο5ὲ Ρα5- 
δλζ65 ἴο “υνε συδ115.᾿" 

18. “Ἵπ4 δὲ εαῤ᾿αἱπ οΚἹ ἐδε χυαγά ἰοοΐκ. 
ΙΖ ἀονοϊνοὰ οὐ Νορυχαιδάδη ἴο ϑεϊθοεῖ ἔογ 
ΕΧΕΙΠΙΡΙΑΓΥ͂ Ρυηἰβηπιεηΐ {πε ρεγβοηβ γῆοπι δὲ 
τογαγάθα 45 τηοϑβῖ βΌ ΠΥ, ΕἸ ΠΕΣ ἴῃ σοϑροςῖ οὗ 
{Π6 οτὶρίηαὶ σους!!! οὐ οὗ [86 ΡῬγοϊγας(οἀ 
τοϑιδβίδηςθ. Η5 ἍἽβοῖςθ, θοῖἢ 85 γοραγήβ ἴῃς 
Ὠυπιθετ δηά ἴπὸ αι 4} ὺ οὗἩ [6 ΡΕγβΟΊ5, 15 ϑυιςἢ 
85 ΔΏ δαιῦ]ς δηἀ Οοά- της τηδη νγοιυ]ά 
ἢδνα πλδάδ υηάθῦ (ἢς οἰγουμηδίδηςοβ. (Οοτῃ- 
Ῥᾶγε, Οὔ ἴῃ6 οἤδγδοῖεσ οὗ Νεδυζαγδάδῃ, 
1εσ. χ]ὶ. 2:5.) [ποϊεδὰ οὗ ἰακίηῃς ἰῃα βου] }}- 
Ππαῖεὶυ [Π6 ἤγϑί σοπιοσϑ, Β6 ἢγϑὶ βεϊθοϊεά [Ὠο56 
νν8ο ὃγ {πεῖν ΟΗςε5 ννου]ά ὃς κοὶγ ἴο ἢᾶνὸ μαά 
τλοϑί δι ΠΟΥ ---ἰἢς ΗἸΡ ἢ -ὑτοϑῖ ; 815 “σοι 
Ἵεηπρη., ἴΏ6 δοσοηά ΡῬχίοβὶ  ἴἤγες οὗ ἴῃ Τοπι- 
Ῥὶε 1,οντῖο5; ἴ[η6 σοτηπηαηάδηξ οὗ ἴδ οἰἴγ; ἥτε 
τηοπλογβ οὗ ἴῃς Κίηρ 5 σουπο]]} (ΟΥ βόυθη, 86- 
εοτάϊησ ἴὸ [εγεπγ δῇ 11], 25}; δηά ἴδε βεςείαγΥ 
(γ᾽ δάἀ)υϊδηῖ) οὗ ἴμ6 σδρίδιη οὗ ἴῃ ποϑί. Τὸ 
ἴποϑ6 ἢ δά ἀδά οἰχίγ οἴθεσβ, γῆο, δουρὶ ἘΠΕΥ͂ 
δὰ ηοΐ δεοϊά ΔηΥ 5ρεςοΐδὶ οῇῖϊος, νεῦο οὗ 83ι81- 
οἴεπέ ἀἰση τ ἴο θΕῈ δοσουηϊοά σαγίνε, κα ῥγίηςε5.᾿ 
(δες [ἐγ. 11. τὸ; σοϊήραγο χχχῖχ, 6.) [ἢ νγ6 
σοπρασγα 1}19 18 [Π6 ΠΊΔΩΥ Οςοδβίοηβ οὔ 
ὙνὨἰ ἢ Αβϑυτίδη δηά Ῥεγβίδῃ σοπαμεγοῦβ ρυΐ 
ἴο ἀεαῖὰ Βυπάγεάπβ οὐ [ῃουδαηά5, Δἤεσ ἴδ κιηρ 
ἃ τουοϊοὰ ἴονπ, νγ6 5}}8]} 566 γθάϑοῃ ἴο γτορασά 
Νεδυζαγδάδη (πὰ 15 τηδϑῖοσ, Νεδυςδδά- 
Ὠ6ΖΖΑΓΣ) 345 τηοάεζαῖο, ΟΥἹ Ἔαὐθῇ τ ΓΟ Ὁ], ἴῃ ἘΠ ΕΙΓ 
νοηροδηςδ. 

ὝΓΟσΟ ἰ ἘΠΕῚ, νγ83 ῬγΟῦΔΟΪΥ {πε γτδηά- 
δοη οὗ ΗΙΠΚίδῃ (τ ΟἾγ. Υἱ. 13, 14), δ ἢ -Ρυεϑῖ 
υηάεῖ [οϑιδῇ (2 Κ. χχὶ!. 4), δηά δὴ δησεβῖογ 
οὗ Εζτὰ (ΕΓΔ ΥἹ!. 1). 

Ζερδαπίαδ.1 ΤὍΤῆδ Ζερμδηϊδῃ πεῦο τηθη- 
Εἰοηοὰ 18 ὑγοῦΌΔὈΪΥ ἴΠ6 βᾶπὶῈ ὙἹ} “ Ζερδαηϊδῇ, 
[Π6 δοὴη οὗ Μαδαδϑείδι, [86 ῥγίοϑί, ψνβοτῃ 
Ζοάοκίδῇῃ νος βοηϊ νἱτἢ ἃ τηθϑϑᾶρὲ ἴο [6γΓδ- 
ταϊδὴ ([ἐτ. χχὶ. τ, χχχυὶ. 32), ἀηὰ ψῆο εν]- 
ἀοπΥ 6] ἃ δὴ οὔϊοε οὗ ᾿ρογίδησς ἰῃ σοῃ- 
πεςοη τὰ τς Τειρὶς (10. χχίχ, 25.290). 

1. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧΚΥ. 

'η ἴῃς Κίποβ ῥργέβεποα, ψῃο ἢ ὙγεΓΘ. 
ἔουπά ἴῃ τῆς οἰἴγ, Δἃ τῆς 'ργίης!ραὶ 

οὗ τῆε ρεορὶε οὗ τῆς ἰαπά 2ἠσέ τυέγέ 
ἰοιπά ἐμ τῃ6 οἰ : 

20 Απά ΝεὈλυζΖατ-Δάδη ςδρίδιη οὗ 
ἴῃς ρσυλτά ἴοοκ τἤεβε, δπὰ Ὀγοιυρῆξ 
πὲπὶ ἴο τῆο Κίπρ οὗ Βαῦγίοη ἴο 
ἜΙΡΙΔἢ : 

21 Δπά {ἢ Κίηρ οὗ Βαῦγίοη 5πιοῖα 

Ηἰ5 {π|-᾿ “ δοοοηά ρτγίοϑῖ, βθϑηὴϑβ ἴο ροϊηΐ ἰπὶ 
ουῖ 25 πὸ 1] 5 ἢ -ΟΥΙ 5 9. Υἱοῦ ΟΥ τοργεϑθηϊδο 
ἔνε. (ὅθε ηοῖθ οἢ 2 Κ.. χχῇ. 4.) 

ἐδὲ ἐῤγος ἀεεῤῥεγς οΥΓἹ φῶ ἀοογ. Ἐδῖθεῦ 
“ ἢτοθ Κορρεῖβ." ΤῬὉΠὸ Ηροῦγον δᾶ8 πὸ 
ἁγτοο, ὙΠῸ ΤΕρΙὸ “ ἀοογ- ΚΟ ροΥβ "ἴῃ [Π6 
{ἰπ|ὸ οὐ ϑοϊοπιοη ηιυπιρογοὰ τινθηΐν- ΤΌ (1 
ΟἸγ. χχυ!. 17, 18), 0 ψνΟΓΘ ΡΟ ΔΟΪΥ ὑπ Γ 
5'Χ οἰ, Αἤεγ 1ῃ6 Παρ  ΥΥ [ἢ 6 ςἢοἔβ τὸ 
ΘΙ ΠοΓ σἰὶχ (ΕΖ. 11. 42; ΝΕἢ. νἱ}. 45) ΟΥ̓ ἴοι Γ 
(ι (ἢν. ἴχ. 17). 

19, Ομὲ ὁ δὲ εἰϊγ.1Ὶ ΤῊ58 εἴαιιθο δῆοννβ 
(Παῖ τπ6 ἤἥνθ βεγβοηβϑ πιοπίοηθὰ ἰῃ γνεῦδα 18΄ 
ὝΈΓΟ ἴακοη ουζ οὗ ἴπ6 ΤοιρΪθ. 

υε »ιοη.] ΟΥ᾽ “' ϑεύθῃ τῆθη,᾿ δοσοσάϊηρ ἴο 
76γ. 1Π|.. 25. 11 5 Ἱπιροβϑίῦ]θ ἴο 5δ8Ὑ Ὡς ἢ οὗ 
ἴῃς ἴνγο δ 6 Γ85 15 ἴΠ6 σογγεςΐ οΠΘ. 

ΟΓ ἐδερι ἐδαὶ «ὐεγὸ ἐπ ἐδεὲ ἀιησ᾽: ῥγεσηζε. 
ΤἸῚΟΓΑ ΠΥ “ οὗ ποῖ τἴπδῖ ϑανν ἴπ6 Εἰπρ᾽5 ἕδοθ᾿ 
(ππαγρ.). Οομραῖε ΒϑῖΒ. 1. 14. ΚΟ] οὔ" 
Β6Γν65, ἢ τοδβοη, [δῖ ἴΠ6 ρῆγαϑο ἀθϑιρηδῖοϑ 
[ἢοϑ6 ψ8ο δοϊοηροά ἴο [Π6 Κιίηρ᾿ 5 ἱπηπιθάϊαϊο 
Τοῖπυ6, πο ννόσὸ οὗ ἢ15 Ῥσίνυ Οοιηςὶὶ) ---ηά 
οχρίδίη8 ἴῃς τοάθ οὗ βρϑθςῇ Το τ ΠΥ, 845 
ΑΥϑηρ ἔτοπι ἴῃς ουπῖοπιὶ οὗ ΕἰΔϑίεγῃ συ ]εγβ ἴο 
στ Ππάγανν [ΠΟΠΊΘΟἶν 65 88 ΠΛΌΓἢ 45 ροβϑὶ]ς ἴγοσῃ 
(Π6 νἱονν οἵ {ΠΕΙΣ βυδ)οςῖβ. 

ἐδὲ ῥγίμερα “εγίδε οΚ᾽ ἐδὸ δον". ἘἈαῖδοσς 
[Ὡς δοσὲὶδο οὗὨ {890 οαρίδὶῃ οὗὨ [9 ποδί" 
(Ἄᾶγρ.) Οὐοπῖραγο ἴδ. ΧΧ΄. τὸν γραμματέα 
τοῦ ἄρχοντος τῆς δυνάμεως. “ 5.Ὑ10 68" οἵ 
“ἐς βροσοία τί ε5ΔΡΡΟΑΣ ἔγοπι ἴῃς βουϊρίυτεδβ ἴο 
δϑᾶνα δἰπιοϑῖ 0} ἰν ΥβΑ ΠΥ δι[ςη]ςα οἡ ἴῆς σοπὶ- 
τηδηο β οὗ Αϑϑοντίδῃ δστηϊεβ. Εσοσῃ [86 ποῆ- 
ἀΡΡρθάγδησε οὗ ἴδε σαρίαίη οὗ ἴῃς μοβὲ μἰπιβοὶ 
ἴῃ [Π15 115ῖ, νγὲ ΠΊΑΥ͂ ραῖμοσ ἴμδὲ ἢθ μδά εἰ Πον 
εβϑοδροά οσ 8] ἰὴ τῆς ἤηδ] βίσυρεὶθ. 

21. Ἰόε ἀϊπῷ οὁΓ Βαῤγίοπ «πιοίε ἐδεηι.} 
Οοπήρασε εγ. χχχίχ. 6, ἰἰϊ. 1ο, 25. Τἢῃὲ 
ΑΞϑΥΤΙΔΏ ἰΏΒΟΤΙΡΙΟΏ5, 45 δίγοδαὺ οὐϑεσνεά, 
ξυγη 8} κ15 ντἢ δουηάδηϊ ἰηδίδης 5 οὐ 5ευο [168 
ἔδυ Ἔχοροάϊηρ ἴ656. ὅδ ΠΌΠΊΘΕΣ οὗ σαρίνο8 
ἐχοουϊοὰ ἰ8 ᾿τθα ο πα οουηϊοεὰ ὃν πυηάτοάβ. 
Αςοογάϊης ἴο Ηετγοάοῖιβ, ζοοο Βαῦυ]οηϊδῃ 5 
ΨΜΟΓῈ Ρὰΐ ἴο ἀεδῖμ οἡ ἴῃς σρίατε οἵ Βαυγίοῃ 
ΌὉΥ Πατῖυβ Ηγϑῖδϑρὶβ (Η εσ᾿ 11]. 1.59). 

Ι61 

Γος 
: ᾿ ὁ 

βοῦῖθα οὗ τῆε. Ποβῖ,  ἈΪΘἢ πχυβίεγεα τῆς ΠΡ ΑΝ 

Ρθορὶς οὗ τῆς ἰαπά, δηά τῆγεεβοογα πιθὴ “5, ἐκ ο: 
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τ 6πι., Δη4 5]ενν τῆσδ δὲ ΕἸ δὴ ἰπῃ τῆς 
ΪἸλπὰ οὔ Ηδιιαῖθ. ὅο Ϊ7υάδῃ ννᾶβ 
σΑγΓΙΘά ννΑΥ οὐ οὗ {Ππεὶγ ἰαπά. 

22: ( ̓ Απὰ ας δῶν ἴῆε ρεορὶε τῇαῖ 
τοιηδ ηοά ἴῃ τῆς ἰλπά οὗ [υάδἢ, ννοπι 
ΝεδιυςμδάπεζζΖαγ Κίηρ οἵ Βδθγυ]οη ἢδά 
Ιείζ, ὄνεη ονεῦ ἴδῃ ἢς πιδάς (Σ Θά] 14} 
(ἢε 8οη οὔ Αδίκδηι, ἴῃς ϑοη οὔ ϑῃδρἤδηῃ, 
τυ ]εγ. 

23 Απά ψἤξηῃ 4]1 τῆς ᾿ςαρίδ!ηβ οὗ 

“0 Ψιάα «υα:, εαγγὶεί ἀαυα7γ.) (ΟΟΠΡΑΓΟ 
γεῦδε τἰ. ΤΕ σδριϊνιγ, θεξυη ἴῃ [πε ἔουστ 
((λιΓ4}) γοᾶγ οὗ [οἰιοϊακιπὶ (2 Κ. χχῖν. 1), ννᾶ8 
πονν σοτηρὶεῖθ. ὙΠ} ἔδλίς οὗ ἰϑγδοὶ μδὰ ονεσ- 
ἴλκοη [δὲ Αἶ5ο (2 Κ. χυ! 19, 20, ΧΧΙΙ, 27). 
Τῆο Κιησάοπι οὗ ἴπ6 Το Τ τῖδὸ5 ννᾶ5 δἱ δῃ 
οηά ; δηὰ ἴδο ἴΔ5Κ οἵ ἴδ Πἰβίογίδη στη ἢ δθ6 πὶ 
ἴο ὃε φΔοςσοιηρ] 18 164. Ηρ 511}, οννένοῦ, ἀθϑῖγε8 
ἴο ποίϊςα ἴννο {π|ηρ5: (1) ἴδε αῖς οὗ {παῖ 
σοπαηῖ ΜνΠ]σἢ, ἃ5 πὸ Πδὰ δἰτοδαγ οὐϑογνεά, 
τνᾶ5 ἰοῖς ἰὴ [6 ἰαηά δΥ Νοδιυιζαγδάδη ; δῃηά (2) 
ἴῃς ἔαῖο οὗ [παῖ ὈΠΒΔΑΡΡΥ ῥσγίηςε, ννῇο οὗ 4]} 
ἔοϑο ἰεὰ ἰηΐο ΤσΔρΡΓΥΥ͂, νγὰ5 ἴπε ἰοαϑὶ ἴο 
Ὀαπιθ, [οοίϊδοιη, δοδγο πιοτὸ ἴδῃ 8 
ΟΥ αἱ ἴῃς {ἰπὶὸ οὗἨ ἢ18 τονοϊζ, δῃὰ ψῃοὸ 
δροιηθά ἴο ἢᾶνα ὕδθη ριιηἰϑῆοα πλογε ἴοσ ἴδ6 
815 οὗ ἢ15 ΔΓ οΥ5 ἴδῃ ἔογ ἢϊβ ονῃ (2 Κ. χχὶϊ!. 
26, Χχὶν.. 3, 4).- ὙΠ686 ἴνο ροϊηῖβ τοάαγα 
ἴνγο ΠΊΟΓΟ 5Ποτγί 56.105 ---ἰῃ 6 ἤτδῖ ΠΟΙΏΆΡΓΙΒΙΏ 
Υ Γ5ὺβ 22-26; [6 5δϑοοηά, γε σβ68 27-30. 

22. “41π4]} α. 20" δὲ ῥεορίε ῥα! γοραὶϊποά ἐπ 
18 ε ἰαμ4. 866 αδῦνε, γεῦδε 12 ; δηά σογῃράασα 
[εὖ΄ χχχίχ. 1ο, δηὰ 11]. τό. 

Οεάαϊαρ, δὲ “οπ οΥΓἹ “4διζα».ἢ ΑΒΙΚαπὶ 
μδὰά Ὀξεὰ ἴῃ ὥνουγ υπάεγ [οϑδίδῃ (2 Κ. 
ΧΧΙΙ, 12), δηά Βαά δὰ 5Βιυβῆηςιοηξ ᾿πἤυθηςσς 
ἴο Ριδβετνε Ϊεγεπιαι, νῇοη 8 [ΠΠ6Ὸ ννᾶβ 
τιγοδλίοηοα ἴὴ πὸ τεσ οὗ [εοίακίτῃ (6 Γ. 
ΧΧΝΊ. 24). ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ, 6 ννὰ5 πὸ βοὴ οὗ 
ϑμαρἤδῃ, [ο514}} 8 βδοσῖίῦε. Νν ε πιᾶγ ὃ6 αἰϊοννεά 
ἴο σοηϊδοΐαγο παῖ [εγοπλίδῃ, ἴῃ στγαϊτάς ὅῸΓ 
ΑΒΙΚΑΤῚ 5. δοόύνιοθ ἴο ΒΙπΊβο] ἢ, σοςοιηπηοηάρά 
ἢῖ5 8δοὺὴ (οάδι!αθ ἴο Νοεδυζχεγαάδη, δηάὰ 
(σγουρὰ πὶ ἴο Νεδυςσμαάποζζασ, ὅσ 186 
οἢῖςος οὗ ξονεσῆοσ. 

48. ΤΡὲ εαῤίαΐης οΓΓ ἐδὲ αν»ιἱρι.ἢ 1.6. τῆς 
ΟΠ ΓοΥ5 οὗ ἴῃς ἴτοορ8 ψῆο δ:αὰ ἤθρά ἕτοιηῃ 
7εγυκαίοπι ἢ Ζοάοκιίδῃ (νεγϑα 4), ἀπά δδὰ 
τη ἀἰδρογβεά ἀπά ρὸπο ἰηΐο διά ηρ (νΕΓϑ6 5). 

ο Μίπραϑ.) Τῆς Μίχραβ δεγα ἱπιθηάοά 
ἷ6, Ὀεγοπά 4 ἀουδί, Μίηρδῃ οἵ Βεοηϊαπιῃ 
([οδ5ιν. χυῆϊ, 26)--ἰἢς οἵ νι] οἢ ἀηάεγ 186 
αῖογ Τυάμ 5 ννα8 ἴῃς ρίδςε οὗ βοπεγαὶ τηεετης 
δηὰ ἀεὶ! θογαῖίοη ἰὼ ἴδε ψνμο]Ὲ ρεορὶς οὗ 
Ιϑσγδοὶ {([ὰ. Χχ. 12 Σ δ84πὶ. Υἱῖ. 5-12,) Χ. 17, 
ἄς). Ηρστγο ὅ41}} ννᾶὰ8 Ἄσῆοβθη Κίηρ ; Πόγδ 
ϑδίαιθοὶ Ἰυάσοα [5γ86] (1 54π)|. Υυἱἱ. 6). ϑοοῦ 
ΔΟΥ [π6 βοραγαϊίοη οὗ ἴδε Κιησάοχηβ, Αδ8 
ἐογ πο ΜέΖραμ ἀζαίηδε 815 Ὠοσίβεγῃ ῃοῖζἢ- 

11. ΚΙΝΟ5. ΧΧν. [ν. 22--24. 

[ῃ6 ΔΥπλῖ65, {ΠΕῈῪ δηά τῆςϊγ πιθη, πεαλγὰ 
τῆαῖ τῆς Κιίης οὗ βαδγίου δὰ πιαάς 
Οεάδ] ) ἢ ρονεγποῦ, ἔπε ςᾶπηθ ἴο 
(ὐεδ]αῃ τὸ ΜίΖραδῆ, Ἄνεη ἰββη1δεὶ τῆς 
80η οἵ Νειβαπίδῃ, δηά ἰοῆδηδη τῆς 
80η οἵ (ὐλγεδῆ, διὰ δεγαίδῃ ἴῃ βοὴ οὗ 
ΑΛ τῆς Νειῖορμαδῖδιτε, δπά 
]λζϑηιδἢ τῆς 58θη οἱ 4 Μαδομαιῃϊτε, 
[ΠΕΥ δηὰ τῆ ε!γ πχδη. 

24 Απάὰ Οεάδιδη ϑνγᾶγε ἴο τῇῆδπι, 

Ὀουγ (1 Κ. χν. 122). Αἢογ {παΐ, ποίμίηρ 18 
πεαγά οὗ ΜΙΖρδἊ {Π] [6 ργεβεπί νοῦβϑα, ὑνθθγΘ 
1 Ἄρρθδγβ 88 6 ρῥίαςε ϑεϊοςϊεά ἴο δὲ (ἢς 
σδρίϊδ] δηὰ {πὸ σοϑίάθηςθ οὗ ἴΠ6 βΟΥΈΓΏΟΣ, 
Δἴεῦ [ογΓυδαίοτῃ μΒαὰ Ὀδεη ἀδδίσογεα, Μ|ιΖραὶ, 
ΜΠΙΓἢ Ὀεςᾶπ Μάββδορθα υὑυηάοῦ [ἢ ἰδοῦ 
ἐν (τ Μᾶς. 111. 46), 15 γσοργοϑεηζοα ΌῪ ἴδπ6 
τηοάογῃ ϑῥαζας (186 ἑοττηδένε »η ἢανίησ Ὀδεη 
ἀτορρεα)---ἀ νι] αρο ἱγίης οἡ ἴθ πογίμογῃ 
βορε οἵ {86 τ άρε νυ Ὡ]ο ἢ ἰΌγπιβ [6 σοητηυ4- 
[ἰοη οὔ ες Μουπῖί οὗ ΟἸΐνε8 ἴο ἴμ6 ποεῖ, οἵ 
ἴῃς ἀϊδίδηςε οὗ 1658 [πδὴ 4 τῇ ]]Ὲ ἔτοτὴ [εἐτὺ- 
84 16π|.0 Οἡ ἴδ6 56]θοϊίοῃ οὗ Μίζρδῃ ἴοσ ἴῃὸ 
σΑΡΙϊ4] αδἱ 1818 [ἴπ6, 566 [ογ΄ χὶ, 6, 8, 10, 12, 
ἄζς,, ΧΙ, 1-1ὸ. 

Πϑιαεὶ, δὲ “οι Ὁ. Νιείδαπία δ. 5Ἐ0πιδ6ὶ 
Ὑγ25 ἃ ΤΠΘΠΊΌΕΥ οὗ [Π6 ΓΟΥΔ] ΓΆΠΊΠΪΥ (566 τνεῦϑς 
25). Ης ν 8 ἴπε6 γταηάβοῃ οὗ δὴ ΕΠ Ἰ5ῃαπιᾷ 
([0.}, ψῇο 15 ΓΟ ΔΌΪΥ ἰάοηςτΠεὰ νυ Ὦ “ ΕΙ- 
ϑδῇῆδπια, [ἢ βοσιῦδ,᾿ ἃ Πρ ἢ ΟΥ̓ΊΓΟΓ οὗ [6 σουγί 
ὑησογ ᾿Ανθη εριὸ (16γ΄ ΧΧχυῖ. 12, 20). 5} Π|46]} 8 
ΤΟΥΑΙ ὈἰΓΙΝ ἸΔΥ Ῥγοῦ ῦ]Υ δὲ ἴδε τοοῖ οὗ δῖ5 
διιῦϑοαυθηΐ ςοηάυςῖ. 
 ωῳοξαπαπ, 16. “οη ο,Κ,Ἱ Οκγεα ομδηδῃ 
αἰζογιναγά5 νατηρὰ Οϑάδ)δῃ ἀρδιηβῖ [5ῃπηδ6] 8 
Ἰηϊοπαάςοα {ΓΔ οΒ ΤΥ, δηὰ οἤογοὰ ἴο δπτὶοὶραῖς 
ὈΥ ρυϊίης ἴῃς {ταϊῖογ ἴο ἀδδίῇ ( [6τ΄ὔ χὶ. 111-16). 

ὃ νν 5 δεςοιῃρδηϊθα ἴο ΜΊΖΡΑΗΝ, δ ἴΠ 6 ργεϑοηῖ 
πιο, Ὁ ἷ8 Ὀγοῖμεῦ Τοηδίδδη (δ. 8). 

δεγαίαϑ.. ἐδε Νείοῤῥαίδις.] ἴῺ ἴδ ῬαΓΆ]16] 
Ῥάβϑαρο οὗ [ογοπη δὴ (Χ]. 8) ννῈ γϑδά --" ϑογαιδῇ, 
[ἢ δοὴ οὗ Τδηδιυχηςοῖι, δηὰ τῆς 80η5 οὗ ΕΡἢδἱ 
τς Νείορμδιίμιῖθ.᾽" [{ ΤΩΔῪ θὲ βιιϑπρεςίοά {πα 
ἴῃς ψογάβ “δηά ἴῃς 808 οἵ Ερδαὶ" πᾶν 
Ὀδοη οπεὰ ἴτοπὶ τὴ 6 ῥγοβθηΐ ρβαβϑδᾶρε ὮΥ͂ 
186 ΠΆΓΟΙ 55η655 οὗ ἃ ἰγδηβοσίθεσ. Νοορδδι, 
ἴῃς ΟΥ̓ οὗἉὨ Ερδδὶ, ἀρρεᾶγβ ἴο δᾶνὸ Ὀθθη ἰῃ ἴῃ ὸ 
ΠΟΙ θουγποοὰ οὗ Βει]εμδαι (Νοὶ. Υἱῖ. 26 ; 
ΕΓ. ᾿ξ. 21, 22), Δηά 15 ρογῆδρϑ Ἴσοπιηιϊδα ἴῃ 
(Π6 πιοάεσγῃ “Ζπὲμδὲρ, δῦουϊ 2} τη ]Ὲ5 5.8. Ε.. 
οὗὨ [Ἐσυβ8] 6 πὶ. ͵ 

͵]ασκαπίαρ, δὲ “οη ο.ἡΚΕ͵Ἱ α Ηααεδαϊῥὲϊε. 
]Δλταπῖδ ἢ ννὰ5 το βοὴ οὔ ἃ ςογίδίη Η οβδῃαϊδῆ 
([ὁτ΄ ΧΙ τ), ἢ 56 6πὶ5 ἴο μανς θδοη ἃ ΜΙ δδοἢα- 
(Π|ἴ6, 2.6. ἃ ταῖν οὗ [ἢ6 5π|8}} κίπβάοχῃη οὗ 
Μδδοδδῆ Ὡς ἢ ἸΑΥ͂ Ιῃ ἴῃ δἴοΩΥ σουπίγν δαϑῖ 
οὔ τἢ6 ΠΡΡΟΣ [ογάδη, Ὀογάογίηρς ὕροη Βαβἤῆδη 
(ΒΘ ουϊ. π|. τ4; [ο5Ἀ.. χίὶ. ᾿ς ΟἿ. χίχ. 7, ἄζε.). 

4. σεάαίαῦ τ«υαγε ο 1δε»ι.}Ὶ Α5. το ρεὶδ 



ΓΉΘΡ. 
27 1ἀξ 

ν. 25---29. 

ἀπά ἴο {Πεὶγ πγεη, δηὰ 8414 υπίο ἢ 6 πὶ, 
Ἐεᾶγ ποῖ ἴο δὲ ἴῃς ϑβεγνδηῖβ οὗ ἴῃς 
(Ἰα  άδεβ : ἄννεὶ] 'ἰῃὰ τῆς ἰδηά, ἀπά 
βεγνα τῆς Κιίηρ οὗ Βαῦγίοῃ; δηὰ τξ 
86.4}} Ὀ6 νν6}] ἢ γου. 

2ς Βυῖ [τ ςηγε ἴο ρᾶ38 ἴῃ ἴἢ5 βδενεητῃ 
πιοηῖῆ, τῆδῖ ἰβἢπ1δεὶ τ δοη οὗ Νεῖῃ- 
Δηϊδῆ, τῆς δοη οὗ ΕἸ] Ἰβῆδημα, οὗ τῆ6 
βϑδά ἴγογδὶ, σδίηε, πὰ ἴεη πε ἢ 

Π. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧν. 

27ὴ Ἵ Απά [ἴ οσδηλε ἴο ρ485 'ἴῃ τῆς 
βανθη δηά τῇ γε θῖῃ γϑᾶγ οὐ τΠ6 σαρτν! 
οὗ Ϊεποϊδομίη Κιὶπρ οὗ πάλῃ, ἰπ τῆς 
τε ἢ πιοηῖῆ. οὐ τῆς βενεὴ δηά 
τυνοπιετῃ αν οὗ τῆς πιοητῃ, ἐλαὶ Ἐν}}- 
τηθεγοάδςοἢ Κίηρ οἵ Βαδγίοῃ ἴῃ ἴῃς γϑαγ 
τῃδῖ ἢθ Ὀερδη ἴο γείρῃ ἀϊά 1 ὰρ τῆς 
Πεδὰ οὗ [εποίδομιη Κιπρ οὗ [υάδῃ ουζ 
οἵ ργίβοῃ : 

ξῤνκάσνε. Ἠϊτ, Δηὰ “ϑηπηοῖς (σεάα]δῃ, τπαῖ ἢ5 ξ . 28 Απά δε βρακε ἵκιπαϊνγ ἴο ἰιϊπ|, ἢ Ηεδ, 
76. 4. ἀϊεά, δπὰ τῆς 76ννβ ἀπά τῆς (μα! άβεβ ᾿ Δηὰ 56ῖ ἢἰ5 τ[ἤγομα δῦονε 6 τἤτοης οἵ ἕλέκρε 

«υὐδὰ λέως τῃλι ννεγα ἢ ἢϊηλ δὲ ΜιΖρδῇ. 
26 Απὰά 8]1] τῇς ρεορίε, θοῖῃ 5π|4]} 

ΔΠὰ ρτγολῖ, δηὰά τῆς σδρίδιη8 οὗ τῆς 
ΓΙ 68, ΔΓΟ56) ἀπά σᾶς ἴο Εργρί : ἰογ 
(Π6Υ ννεῦα δἰγαϊά οἵ πε (μα άραβ. 

δρδίηβί {6 Βαυγίοηΐδη Κίηρ, {ΠΕΡῚ 1ἰν65 ὑνΌτα 
ἔοτίειι. Οδάδιδιὶ ρῥἱοάροά Ὠἰπιβοῖ ἴο ἴποτ 
ὈΥ οαἴξ, τΠδΐ, 17 ΤΟΥ ξανὰ τὸ ἔχεν σδιι56 οὗ 
ςοπιρίδἰηΐ, {ΠΕΣ Ραϑὲ οἤδηςεβ ββουϊὰ ὃς ἔογ- 
ξἴνθη. 

25. 7. 1δὲ σευεπ! δ᾽ πιοηἱδ.} 1.6. ἢ το 
τιοηίἢ5 οὗ [ἢ 6 ἴἰπλὸ {πὶ Οδάδ!δῃ μαά δθοη 
65: Δ} 15ῃεὰ 85 βονεγηοσ (566 νϑγβ 8). 

ἵεπ »ποῆ «υἱό δ». ΙῸ στ. ΧΙ]. τ 1{π656 
ἴδῃ πιο ἅσγε Ἂδι θὰ “ ργίηςεβ οἵ ἴδ Κίηρ " 
(ταὐόεν ῥα»ι-»ίσοϑ), Ὁ ΜὨΙςὮ 15 ργοῦδθὶν ἴο 
ΡῈ υῃηάετεοίοοά ρεγϑοηβ 0 μαὰ πεϊὰ δ ΡὮ 
οὔἶοε υηάεγ Ζεάοκίδῃ. 

απά «»ιοίς σείαηϊαρ. .. ἀπά {δὲ Οραίέήεε:.} 
Οεάδιαῃ μαὰ δδθη νναγηθὰ ὈΥ ἰομβδηδηῃ οὗ 
ΙϑπηΔ6}}5 ἰηϊοπί! 8. βῃπιδοὶ, 1 ἀρρΘΆΓΒ, 
45 ἴῃ ἰδεάυς νὰ [ῆ6 Απιπιοηϊζοβ, ΔΠ4 δά 
Ὀεοη ἱποίϊοα Ὀγ ἴῃς Απιηοη ἰβἢ Κίη, Βα Δ] 18, 
ἴο 5ϑαϑϑίηαῖο Οδάδ᾽δῃ (76γ. χὶ. 13, 14). 
7]οἤδηδη οῇδγεᾷ ἴο στυβῇ ἴΠς6 (τοάϑοη ΟΥ̓ Ὠὶπι- 
861 ΚΙ ᾿Ξ πιαοὶ; δὰ ΟΘαδ] δῇ, ποῖ δα ον- 
ἴηξ 815 Ἰηξογηηδίίοη, ννουὰ ποῖ σοηβοπξ (ἰδ. 
1Ὶς, 16). ΘΤῆδο οἰτουχηδίδηςο5 οὗ ἴπ6 συγ ῦ 
ΨΈΤΣΟ, δοςογάϊηρς ἴο Οτγίεπίαὶ ποίϊοῃβ, οὗ 86 
οχίγοηοϑῖ δἰγοςῖῖγ. [ἰβῆχπιδοὶ, απὰ ἢἷ8 ἴθῃ 
[τεηά 5, ψ ἢ (ΠΟΙ͂Γ χσοϊίηυθβ, ργοξεϑθοὰ ἴὸ 
ΠΟΙη6 Οὗ ἃ νυἱϑίὶ ἴο Οδάδ᾽ δὴ δ Μίζραι, δηὰ 
ψοΓο ἴπογα ΠΟΒρΙΑΟΪΥ δπιογίδίηθα ὈΥ ἢ ϊπὶ 
(ἰδ. χΧ]!. 1). Ηνίης “ εαἴξη οὗ ἢἰ5 βα]τ," {ΠῸῪ 
δι ἀΘῊ]7 τοβϑα Ὡροη Βἰπὶ, δἰονν δἰπι ἢ ἢ 
πητηοαϊαῖς αἰϊεηἀδηΐβ, δηά ἴπδη διίϊδοκίηρ ἴδ 6 
ΟΒαϊάσδη βαγτίϑοη οἵ ἴμ6 ρίδοθ, βυῖΐ δε 
τηδλη ἴο {πε βινοτὰ (ἰὉ. 2, 3). 

26. ΑΠ εδὲ εοῤίε.. .. ἄγον απά εὔρ 10 
Ἐφγ»ρι.] Ἰετγετηίδῇ ρῖνοβ [πε εἰγουπιδίδηςε8 οὗ 
815 τεπηονδὶ, δηδ οὔ "8 οννῇ υπανυδι!ηρ ργοϊοβϑίβ 
δραϊηβῖ 1ἴ, ἢ πιυςἢ [1658 οὗ ἀοῖδι!} (ογ. 
ΧΙ Ι.-Χ]1.). [Ὁ ἀρρόάτβ Βαϊ Ιϑῃπηδοὶ νγᾶ8 δἷ- 
ἰλοκρὰ ΕΥ̓͂ ]οϊβαπαη, δηά ἰογεθά ἴο ἢγ ἴο ἴπ6 
Ατηπιοηϊῖοβ (ΘΓ. χ]ὶ. 1.5); (Πα ἰοδαπδη δηὰ 
]δεδηϊδὴ νοσὸ τἤθ γεσορη θα 85 Γι] ]οΓσ5, δηὰ 

τς Κίῃρβ τῇαϊ τὐεγεέ νυ ἢϊπὶ ἴῃ 
Βαθγίοη ; 

29 Απά οδεαηρεά ἢἷ8 ῥγίβοῃ ρᾶγ- 
Τδηϊβ : ἃἂπά ἢς ἀϊά δαζ διοδά Ἴςομτὶ- 
Πυ δ Ϊὶγ Ὀείογα ἢϊπὶ αἱὶ ἘΠ 6 ἀλγβ οἔ ἢ! 11ξπ. 

{παῖ {ΠΕῪ, αυϊτηρ ΜΙΖρδῆ, 5ες 6 {Ποη βοῖνο5 
αἴ ἴῃς σαγανδβογαιὶ οὗ ΟΠ ἤδη (ϑυργα, τ Κ. 
1... 7, ποίϑ), Ὡδᾶγ Βει μι οῆεπι, ἡ ΒΕΓα ΠΟΥ σοη- 
Βυ}εἀ [εγεπλαθ ἃ5 ἴο {ΠΕΣ ξαΐαγα σοιιγβθ, 
Ῥτοπ)ϑιηρ ἴο δϑιάδ ΟΥ̓ ἴπ6 σοιη5εὶ Ὡς ἢ ἢς 
5ῃοιἀὰ ρίνε (μοπὶ οση [εδονδὴ ; [παΐ ἢθ 
ῥγοπιιβδοά Ἐποηλ 58! ἴΥ 1 ΤΟΥ νου] τειηδίη, 
ληὰ δϑϑιιγοά {Πδπὶ οὗἁ ἀεϑίγιυςίοη 1 ΤΕΥ ψψοηξ 
ἰηῖο Εργρῖ; Ὀυῖ {παῖ, ποϊν!πϑιληάηρ 1.18 
ΑΞΒΌΓΔΠςΘ, ΓΠΕῪ ἀοίεττηϊηοὰ ἴο ψιῖ Ραϊεβδίηα 
Δηα 5εδἰς [6 ργοϊδεξζιοη οὗ ῬμάγΔΟἢ- Η Ρἤγδ. 
ἼΠΙ15 ρίδη {ΠΟΥ σαττιθὰ ἰηΐο δχοουτίοῃ, δηά 
ἴοοκ ἢ τ οπὶ [Ἔτοπλ δ Ὠἰ πι56 1}, 

47. 15 ἐδὲ “ευεη απά ἰδίγε οί γεαγσ ἢ ΤῊς 
ΠΑΡΕΥΠΥ οὗὁἨ [6ποϊδοδίη σοπιηθησοά ἴῃ τἢ6 
ΥΡΑΓ Β.0. 597---[ἢ6 οἰ [ἢ γεαγ οὗ Νεδιυοαά- 
ὨΘΖΖΑΥ. [ἴ τοττηϊηαϊοὶ 8.0. ςε61:--[ἢς ἢἤγχϑξ 
ΘΓ οὗ Εν}])-πιοσοάδοῃ. Τῆς δοσιρίυγαὶ ἡυτη- 

8 ΓΟ ἴῃ οχαςῖ δοσογάδησε υἱἱὰ ἴποδε οὗ 
ῬιοΪοπγ 5 δηοη. 

Ευ"- Μεροάσοδ, ἀἰης 9.5, Βαῤν]οη. ὌΤὨΐ8 
Ῥγΐπος νγὰ8 ἴ86 βοὴ δηά βυςσοθβϑοσῦ οὗ Νεῦυ- 
οἰδάηθζζασ. Ηδὀδ 18 δ᾽ οὰ Απιϊπιαγυάοςι8 
ΌΥ Αὐγάεηυπ, Εν ]-τπιλγαάυσ5 ΟΥ ΒΕγοϑι8, 
ΠΠΙοαγυάδπηιβ ΟΥ̓ ΡΙΟΙοπγ. Ηθὸ τεϊρηθά ΟὨΪΥ 
ἴννο γοᾶτγβ, θείης στηυγάογεά ΌΥ [5 Ὀγοΐβεῦ- 
ἰη-ἰανν, ΝΟΥ; 55 γ, ΟΥ Νογραὶ -σαγ- Ζοσ. Ας- 
οσογάϊης ἴο Βεγόϑιιβ, Βὲ ργονοκθά δ15 ἴβῖε Υ͂ 
1 }658 σονεγηπιθηξΐ δηὰ ᾿ς ΟΠ ΡΟΓΔΏςΘ. 

ὦ δὲ δεαά. Οοαιρᾶσε Οεη. χὶ. 13, 
20 

428. 72ε ἀϊηφ! δαὶ αὐεγὸ «υἱὁ δί»ι. ἘΛΙΠΘΓ 
οδρῖίνε Κίηρβ, ἴκ6ὸ ]εμοϊδο!!η ἈἸπ561 ΟΣ 
γᾶ5581] ΠΙΟΏΔΓΟὮΒ ψνῆῸὺ ἴτοπὶ {|πὶὸ ἴο {ΠπῚ6 
σΑπΊ6 ἴο ΡΥ σουτί ἴο {ΠεῖΣ συ ζεγαίη. Μοζα 
ΡΓΟΡΔΟΌΪ ἴΠ6 ἴΌΓΣΤΩΘΓ ἅτε ἰηϊεηἀεα. (Οη ἴδ 
Ογϊθηϊδὶ ργαςῖςς οὗ τείδἰηίηρ σαρίυγεα πιο- 
ΠΑΓΟἢ8 δἱ Ἴουγῖ, 566 [υάξς. 1. 7; Ηετγοά. .. 
88, 110, ἰϊϊ. 34, ἄζς.) 

20. “π| εὐαπφεά δι: ῥγίδοπ φαγηιοηΐ..] 
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20 Απά 5 δἰϊοννδῆςε τυας ἃ ςοη- 

ὕμπυλὶ δἰϊονγαησα ρίνομ ἢϊπὶ οὐ τῆς 

Ε ν1]- πλοτοάδοῇ, ἐ. ς. βανίηρ το οαβοά [6 οΙΔο ίη 
ἔτοπι ῥὑγίϑοῃ, γάνε ἢ᾽πὶ μδιτηθηῖβ ὑεπΕη  ΠΙ5 
ΤηκΚ. Το ἀγεββ ἃ πιδῇ δι Ὁ ἴο 5 Ροβϑὶ- 
το ἰ5 1Π6 γί τπουσμΐ οὗ ἃη Οτθηΐαὶ. (Οξεη. 
: Ἐϑιδ. Ὑ}. 15; δῆ. ν. 29; [υὑκ. χν. 
21. 

δὲ ἀϊά εαὶ ὀνγεαἱ εομδπμα ν δεύογε δὶ»ι. 
Οτϊθηῖαὶ Κίπρβ σοσαγὰ ἰἴ δ5 ἃ ρατί οὗ {ΠῈ}Γ 
Ετοαδΐηθβϑ ἴο ἐδθεαὰ Ἂἰδ}]}7 4 ναϑδὶ τυ ϊτιίυάς οὗ 
ῬεΙβοῃβ δὲ ἴπεὶγ σουγβ (566 1 Κι. ἵν. 22, 23). 
ΟΥ̓ τ1π656 ἃ ςογίδιη ποτ. αν ἴπε βρεςῖδὶ 
Ῥγίν!ερο οὗ δἰτιης δου! αἵ τπ 6 σου] Ὀοατγά, 
Ὑγ 8116 [6 ΟἾΒΟΓΒ δαὶ βοραγδίεϊυ, ροηογα νυ δῖ ἃ 
Ιοννοῦ ἰονεῖ. ὙὍὙῃὸ Οὐεοκ νυτιζεῦβ οἱ] τΠ6 
Ρυϊν ! χοὰ σομγίϊετβ ὁμοτραπέζονς (Η ετοά. 1}. 
112; Χοη. ὁ ΟΥΤΟΡ. ν11. 1, 8 30; " Αηδὸ.᾽ 1. 8, 
ἢ 25}, ΟΥ συσσίτους (Ηετοά. ν. 24). ΔΙ]υδίοη 
5 οἴδῃ πιδάς ἴῃ ϑετγίρίυσο ἴο [86 εὐδἴοχῃ. 
(8ες [υἀν-. 1. 71 2 85. ΙΧ. 13, ΧΙΧ. 31; 1 Κα. ἢ. 
71 5. ΧΙῈ, 9, ἄς.) 

80. Ηἰς αἰϊοαυαπεε. Βεϑι 65 5 οὐγῇ 5115- 
ἴοηδηςς δ {π6 σογαδὶ ἴδδ]ς, [6 ποϊδοῃϊη Παά ἃ 
ἀδιὶγ “ Δ] οννδῆςς " ἔγοπι ἴῃ 6 [ΓΘΔΞΙΓΤΥ, ἰῃ ΟΥ̓ΟΓ 
ἴ(ο ὁπδῦϊε δἰπὶ ἴο πιδιηϊδίη ἴμ6 δίδίε ὑτορὸγ 
ἴο 815 Σδῃκ. 

αἱ] ιῤὲ 4αγε Γ᾽ δὲν ..1 Οὐοτάρασγε Ϊεγ. ἢ". 
34, Ὦετε ἴπῸ Ἐχργοδϑίοῃ υϑοὰ [8 ---ἰ" ΘΥΟΙΎ 
ἀλγ ἃ ροτζίοῃ ὠμδ ἐῤε ἀαν 97 δὲ: ἀεα!ό, 411 ἴῃ6 
ἀλγβ οὗ μδ᾽5 11ξ6. ὙὍῶ[ιε πλεδηΐης ΟἰεΑΣΙΥ 8, 
Βοῖ [μαὶ Εν}}-τπηογοάδοϊι, 88 Ἰοης 85 ὁέε Ἰινθά, 

1. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΧν. [ν. 20. 

Κίηρ, ἃ ἀδι]γ γαῖα ἔογ Ἔνεῦγ ἀδυ, 41} τῆς 
ἀδγϑ οὗ ἢ!5 ΠΠξ6. 

ςοητπυοα 8 φγδεοῖοιιβ ἰγοαϊπιοηΐς οὗ |6- 
Βοίδοδιη ; δυῖ παῖ [οποϊδολίη, ἴο [6 ἀαΥ͂ οὗ 
ῥέε ἀφαῖῃ, Ἰνθά ἴῃ Ῥοᾶςε δηὰ Ἴοτηΐξοτί δῖ ἴπ6 
ςουγί οὗἩ Βαῦγίοη. Νοίβδίης Ἵοδη ὃς μαϊμεσγεὰ 
ἤἴτοπὶ ἴῃς ῥαϑϑᾶρα 848 ἴο πὸν τος ἸΟΏΡΕΓ 
Ἰομοίδολιη ᾿ἰνρὰ ; πὸ ΠΊΔΥ, ΟΥ δ ΠΊΑΥ ποῖ, 
ἰᾶνὸ βυγνινοα ν}]-πιοσγοάδοῃ ΤῈ δυῖποῦ 
οὗ Κίηρϑ 15 στ τἰὴρ [ἐννϑἢ, ηοΐ Βυγ]οπίδη, 
ΒΙΒΟΣΥ, δηὰ 18. ΟὨΪΥ δηχίοιιβ ἴο ἱπργοϑϑ οὔ 
ἢ 15 Γοδάεγϑ ἴθ ἕαςΐ (Παὶ [ςῃοϊδομίη, αἤεσ [18 
ἰοὴς δηὰ ννοδυβοσηθ σαρτνΥ, ἀϊεὰ ἴῃ ςοπι- 
Ῥαγαῖΐνε οοπιέοσὶ δηὰ ἤποπουγσ, Απηὰ ἴδ 
ἀλυκηθβα ἴηδὶ 45 ραϊ ῃογοά σουπᾶ [ἢ ο]οβίης 
50 6η65 Οὗ ἢϊ5 ΠΙΒΙΟΤΣΥ, ἢ6 15 εἰδάὰ ἴο ποίϊςο τ ὲβ 
Οὔδθ ΓΤΑΥ οὗ ᾿ἰΙρῃῖ. Ης 15 εἰδά ἴο ἰηάἠιοαῖς, 
1ῃδῖ, ονθὴ ἴῃ τοῖς δχίγοπις αἰπιςτίοη, (ἢ 6 
βοοά οὗ αν ννἂϑ ποῖ νυ Ἱ]γ οδοῖ ΟἹ, Γεγ- 
ὨδΔρ5 πε ἰηϊοπαάϑ ἴο Βο!ὰ Ὀεΐυγὸ ἔπε ογὸβ οὗ 5 
ῃδίϊοη ἴπὸ εχ ϑῖοηςο οὗ [ο υϊδολίη 45 ἃ ἴγρὸ οὗ 
ΠΕΣ ον ἔαϊο -- δὴ δηςουγαετηθηΐ ἴο ἴῃ θπὰ 
ἴο πορὲ {π4ἰ {πὸ {πιὸ νου] σοπλὸ ννβοη Οοά 
τηϊρῆῖ ἴακὸ σογηραϑδίοη Προ ἴποπὶ, δηὰ ἴογ- 
τηϊηδῖο ἘΠΕΙ͂Γ ΠἈΡΌΝΠΥ 4'ςο. Ηδ τῆ5 ἰθανο5 
1ῆοηγ. νυν 4 σοπηϊογίιηρς τπουρῆΐϊ -- Δὴ δπεὶ- 
αἱραϊίοη οἵ [πὸ ἄδννῃ ἴΠπαϊ ννὰ5 δοοὴ δδουΐ ἴο 
ὈγρΔΚ ; Γοϑοι ᾽ς ἴῃ [Π1|5 τπ6 στοαῖ θι}κ οὗ 
{86 Ρτγορδοῖβ, ννῆο, ΠΟυΥΟΥ ΟΣ βίογη νυ [ΠΟῪ ΤΠΔΥ͂ 
οἢϊάδ δηὰ πιθῆᾶςθ ἴδ. δας κΚϑιἀϊηρ ηατίοη, οηά 
{πεῖν ὑσορδοςῖοβ τ Ἰογουϑ 5. Γδῖη5, ργοπιὶϑ- 
ἴῃ δὴ υἱθιπιαίς γοϑιογαϊίοη οὗ ἴπὸ βορὰ οὗ 
Αὔγαμδπὶ ἴο Οοὐ 5 γτᾶςς δηὰ ἔδτουσ. 
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ΤΙἼΙΤΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΝΌΚΚ. 

δι. Π1ΚῈ ἴπε ἴνο Βοοκβ οἵ Κίηρς, ἴῃ 6 
Ὅνο ΒοΟΚΞΚ οὐ (γοηϊο]δϑίοιτηδα οτὶ ρίη δ} }γῪ 
ἃ 5ιῃρὶε ψοῦκ, ννῃ]οἢ νγὰ5 υηάινιαςα ἴῃ 
[πὸ Ηοῦγον ΟΟΡΙ65 50 ἰαῖθ 85 ἴῃς [ἰπὴ6 
οἵ Τετοπηα. Ὅῇθ βεραγαίοη οὗ ἴῃ6 νοσκ 
ἱηῖΐο ἴνο ““Βοοκϑ" 15 τείεσαδ!α ἴο ἴῃς 
δαρίυαριηϊ ἰτδηϑίαϊοτθ, μοθα αν] ἢ 
νὰ5 δἀορίοα ὈΥ ΓἜτοιηθ, ἤδηςΘ 1ἰ ραϑ5εα 
ἴο ἴδ νατίοι!5 Ὀγδηοῆαθς οἵ ἴῃς Ν᾽ δϑῖθ τὰ 
Ομυσοἢ. [ἢ ἴῃς Ηρςφῦτγενν σορὶθ5 ἴῃς Ε1|6 
οὗ ἴῃ6 νοτκ 15 Ζ2)ιόγεν ἀαγ-» απιΐηι, ΥὨ]Οἢ 
ΤΩ6Δ5 [16 ΓΑ] “[Π6 ἀδιγ δςοίβ ἢ οὗ “ οο- 
οὐττοησοα,, ἦ 4 πὸ οΠριηαίηρ ἢ ἴῃς 
ΘΔ ΠΙβιΟΠΟρτάρἤο β, νἢο Δρρ θα κὲ ἴο 
ἴ[η6 δοσοιηΐβ ΨΠΙΟΠ (ΠΟΥ Ψτοῖθ οἵ ἴΠ6 
Τεῖσζηβ οὗ ἴΠ6 5ενθγαὶ Κίηρϑ ΕἼΟΙ, [815 
ὨΔΙΤΟ δηὰδ τοϑιποῖθα ὑδὲ ἴπΠ6 ΡὮγαβα 
οᾶμη6 ἴο Ὀδ6 Δρρ θὰ ἴο ρσεῆθγαὶ ψόοσκϑ 
τηδὰςδ ὕΡ ἴζοπὶ ἴἢ656 ραγίϊ  ]Γ Ὡδγγαινθϑ, 
δι ἢ 45 ἰοσττηθα τ[ῃ6 τηαϊη τεοοσας οὗ (ἢ 6 
ἴνο ἰκϊηρσάοτηβ, δηὰ νοῖα τὰ 6 δυῖΠοτ 165 

᾿ἔτοὰ ΏΙΟΝ ἴμ6 νυτιῖετς οὗ Ῥοῖῃ Κιίῃρβ 
δ (το  οΪ6 5 ἴῃ ἃ ρτοαΐῖ τηθάβυγα ἀγα 
(Ποῖγ Ἠἰδίοσιεβ". [τ νὰ ηοΐ υῃηδίυτζαὶ 
ἴ(παϊ ἴῃ6 ἀΟρτγενιαἴθα νοσκ 5ῃου ά---ἂ5 1ἴ 
ἀϊά ἰῃ 115 ἰῃηβίδησο ---ἰ[ἀ Κα ἴῃ6 παρ οὗ 
ἴῃς Ἰαγζογ οὔθ, ὑυμϊοἢ 1Ὁ Θρ τογλ]5εά, δηά 
ἩΠΙΊΟΏ ετγα Ἰοηρ Ὁ Θυραοτβααθα, 

1 Ἡϊεγοηγι. " Αὰ Ῥοτηπίοη εἰ Ἐοραίϊδῃ.᾽ 
(Ορ. ἴοι. 1]. (οἱ. γ, (.) 

Ζοιδγῶν Δαγ-γανεῖῈ 156 Ὡοΐῖ “ νεγόα ἀϊεταηι,"} 
85 Τεγοπὶὸ ἰγδηϑίαῖες (΄ Ῥσοϊογ. γσαϊεαΐαβ᾽), Ὀαυϊ 
“αεία ἀϊεταηι,᾽᾽) οΥ, ἴῃ τόσα οἰ ϑϑὶςδὶ ἰδησυᾶρο, 
4, δςοία ἀϊυτηΔ.) δϑυοὴ ἃ ἀδι}ν τεοοτγά---ὦ 5οτί 
οὗ “ (ουτί Του) ᾿--νζὰβ. ἀθ04] δἱ ἴῃ οουγίς 
οὗ Οτεηΐϊαὶ τρομδιςἢβ (566 Εϑι}. ἰΐ. 23; νἱ. 1; 
ΣΧ. 2). 

5 Τῆι ψε πᾶνε ἴῃς “τεῤλεγ οἷἶἰδγον «λείονιοῖ 
(2 Κ. χί. 41), ἰῃς ἐὐόγεον δλφςηαλαγαὰ (2 (τ. χὶ!. 

είν οὔ ὸ ργζ,Ξ Δδ6 . . . . .- δι 
Ομετίορ 97 ἐὲς Οσονιῤῥκίοεσς, ἢ. . . 164 
Ορηαά ον ο7 1Δε 7εχ, 88 . . . - τός 
Ολαγαείεγίσέίος 97 ἐδε ρογξ,βο. . . τό 
“μλεηαῖν 97 (ἀΦ Δέον, 8ιο. . . 16 

Τῆδ δορίπαρίηις (τδηϑίδίοῦβ ΟΓΘ, Πονν- 
ΘνΟΓ, αἰἸ5ςαι5π6 ἃ ἢ (ἢ6 Δρροϊ]αϊίοη, 
ὙΏΙΟΙ 15 ΟΟΥΙΔΙΠΪΥ ΠΟῖΐ ΘΙ ΔΡρτορτὶαῖθ, 
δῃηα κυὐϑιτυτὸ4 οἠα ΏΙΟἢ Π6Υ τορατγάθα 
5 ΤΏΟΓΘ 5.114 0]6 ἴο (Π6 σοπίδηϊβ οὗ (Π6 
ΜΟΥΚ δηὰ ἰῃ6 ροβίοῃ ἴπδὶ 11 ΟΟΟῸΡΙ658 
Διηον ἴῃ6 ὨΙΞΙοΓο41] ΒΟΟΚΒβ οὗ ἴῃς ΒΙ0]6. 
ΤῊΙΒ ννὰ5 “ αγαζειῤοριδηα, ΟΥ “τὴ6 τηϊηδ5 
οἵηττεα "---α παῖ ἱπίθηἀθα ἴο ἱΡΪῪ 
{πὶ ΟὨγχοηΙοΪε5 15 συῤῥέονιοηα7) ἴο 
ϑαϊηθοὶ ἀπ ΚΊηρβ, υττῖθη, 2.2.) ΤΩΔΙΗΪΥ͂ 
ἴοΥ ἴῃς ρΌΓροΞβα οὔ ϑυρρ  γιηρ [6 ΟΠ] 5510 Ὴ 9 
οὗ [6 ΘΑ] ΟΣ Ὠϑίουγ. 5 

ΤΠΗς ἘὨρΊ5 ἢ {π|6, “ ΟὨγοηὶοῖ65,7 15 ποῖ 
δῇ δχδοῖ δαυϊναϊθηϊ οὗ δἰἴποσ ἴἢ6 Ηθῦτγον, 
οΥΓ ἴπῃ6 στεοκ δρρο]]δίοη : Ὀυΐ, οὗ [ῃ6 ἵψο, 
1 Ἰεᾶῃ8 ἰονατάὰς (ῃ6 Ηδοθῦγον." [Ιἱ 15 ἃ 
[ΟΣ ῬΠΠΊΔΤΙΪΥ βρη βοδῖνα οὐ ἔτηθ, θυ 
ἴῃ 115 ῬΥΔΟΙ͂ΟΔΙ 056 ἀεδιρηδίηρ ταῖθεσ ἃ 
ΒΡῈ δηὰ ῥχιπλἶνα βίγὶς οὐὁἨ ΠΙΒΙΟΤΥ, 
[ἢΔἢ οὔθ ἰῇ ὙΠΟ ἢ [ἢ6 σἤῃτοΠοΙ]ορΊοδὶ 
Θἰοπιθηϊ 15 ῬΡΘΟΙ ΠΑ Υγ Ῥσογηϊηθηῖ. [Ιἢ τη 8 
56η56 Ιἴ ἰ5 Ὠοῖ 8ῃ υῃ511140]6 ὩδΙὴς ἴοῦ 
ἨΙΒΙΟΤΥ οὗ [6 5ρ]6 Κιηὰ ἴο ψῃο ἢ τὴ 6 
Θχργοβϑβίοη, “Ζ22ιὁ γῶν δαγ-γαριηι, 85 ΔὉ- 
ΡΙΙΘα Ὀγ ἴμ6 Ἡθῦτον8. 

ΟΟΡΕ ΟΕ ΤΗΕ ἾΥΌΕΚΚ. 

ᾧ 2. Τῇ ΒοΟΟΚ οὗ (Πγοη!ο] 65, ἃ5 6 

156), ἰὰε σδἰδγεν Ολοταὶ (2 (Ὦγ, χχχίϊ!. 10), δι; 
ψ οτος ἴῃς 1}} ΡὮγαθα νου] ὑσοῦὈγ Ὀς σεῤάερ 
“ἰόν τἀ αφδν δλείονιοί, διε. 

4 8566 “ Ἰηϊτοἀυοίϊίοη ἴο Κίηρπ,᾽ ὃ 5, ἀῃὰ ςοπ}- 
Ῥατα Ῥεΐον, ὃ 4. ' 

5 Τῆς ἴεστῃ “(Πτοπίοου "ἢ ννᾶ5 βιρρεβιδὰ ὉΥ͂ 
7ετοόπις (΄ Ῥτοϊορ. ρα]θαὶ.᾽) ἃ5 ἃ δὶγ Ἴφυϊνδ)επὶ οὗὨ 
1ῆς Ηεργεν {π|6; δπὰ [ἢἰ5 ἴεγπι, ἰπ 16 ῥ᾽ γα 
ἴογπι οἱ Ολγομία οὐ Ολγομήεογμε ἐδέγ νᾶ8 
δΔαορίο ἰῃ 5οηλε δἀϊ τος οὗ τῆς Υ υἱραῖς, ψ ες ς 
186 ΕΠρ 5} ἰγαπϑδίοῦβ ἰοοῖς ἱξ, 



τοό 

50.]}} νθηΐυγα ἴο 68]] 1ἴ, κιαης ἴῃ ἃ Ροϑὶ- 
[ΟῚ ὉΔΙΙΚ6 τΠα᾿ οσσυριθα ὈΥ ΔηῪ οἴδπογ 
Βοοκ οὗ τῆς ΟΙά Τεαβίαπιθηῖ. [Ιἰ 15 ἢ]5- 
τοῦσαὶ, γοῖ [ῃ6 ΨΓΠΓΙΟΥ ἀἄοθ5 ποῖ ῥτοίεβϑ 
ἴο ἱπιτοάμος 5 ἴο ΔΠΥ͂ 6 ΡεΠοα οὗ 
ὨϊδίοσγΥ. Ης ἴγάνοῖθοβ στοιπαὰ ἴΠαΐ ΠΔ5 
Ὀξδη αἰγοδὰγν ἰτοάάδη Ὀγ οἵποῖβ. ἤθη 
τὸ ἴπσῃ ΟἿΥΓ αἰίδητοη ἴο ἴῃ6 Βοοῖ, 1}15 
ἔχοις ἰ5 αιῇοὴρ ἴπΠ6 ἤτοι ἴΠαἱ 5{{|Κ6 5, απὰ 
ΝΘ ΠαζυγΑΙΥ αϑὶς δὴ ἀσοοιηΐῖ οὗ. ὙΠ αῖ 
ΑΙ ἴῃ οἰτουιηδίδῃοδϑ πα πανα ργοσυγαα 
ἴοΟΥ κ.5 ἃ ἄοιθ]α παγγαῖλνα οἵ {Π6 δνθηῖΐβ 
Ὀεΐνδοη ἴῃ6 ἀφαϊῇ οὗ 840] δηά ἴῃ6 σδρ- 
ταυτὸ οὗ Τογυβαϊειῃ ὉΥῪ ΝΕὈΌσοΠμαάηθΖΖζασγ 
Ιῃ ψ]αῖ δἰοτπς ἀοαβ τῃ6 ἰαίου δἰαηά ἴο 
[Π6 δατ! θοῦ δυϊμοτθῦ ὙΥ̓μαΐ ᾿μαυςδα ἢ] πὰ 
ἴο Τα. τ 50 ἰαῦρα ἃ φρογίίοη οὐ ἢ]5 
σου γ᾽ 5 Πιδίουγ δ ΏΥ νὰ ποῖ [ῃ6 
δτταῖϊνα οἵ ϑαιλιθὶ ἀπά Κιηρα δηουρ] 
Ἡνα κν6 (ῃ6 πιδδῃβ οὗ ρινηρ τεαβοηδῦὶα 
ΔΏΒΟΙ5 ἴο ἴΠπ656 ΠΕ ΘΒΓΟΏ5, ΟΥ πικυϑῖ 6 
6 εσοηΐδηϊ ἴο 54Υ ἴῃαΐ νὰ ἀο ποῖ Κῆον 
ὙΠαῖ Πὰς σαιι5θ, ἴῃ ἴἢ 5 5011 ΤΡ 1η- 
506, 50 ΤΟΠΊΑΓΚΔῸΌΪ ἃ ἀδραγίιγα ἔγοσα 
[6 οταϊ τυ Ἔροηοιηῦ οὗ Ηοὶγ ϑογρίυτα ὃ 
ἼΠ6 ϑαρίμυαριηΐ τα ϑλΐοῦθ μά ἃ νϑτῪ 
ΙΓ 0]6 ΔΏΘΙΥΟΓ ἴο ἴπ6586 αιοϑίοη5. ἈΑο- 
οοταϊηρ ἴο {Π6πὶ, {6 Ἰηϊδηῦοη οὗ (6 
δυῖμοτ οἵ ΟΠ γοηΐϊοϊθθ νὰ ἴο “σι ρ0]6- 
τῇδης ἢ ϑαπλιοὶ ἀπ Κιησς. Ης ἰουπὰ 
ΟὨ 59] Οὴ 5 1 ἴἢ6 ΘΆΓΠΘΙ παγγαῦῖνο, ΙΓ ἢ 
ἢ6 τοραγάδὰ ἂς. μη ροτίδῃϊ, αηα ἢ5 ΟὈ]δςεΐ 
ὙῸᾺ5 ἴο ΞΌΡΡΟΪΥ ἴπ6, Ηδ ντοῖθ 2αγαδεί- 
2ονιεα----ἰἰ τῃ]σ5. οὐ." Βαϊ 1ἴ 15 
ἃ βδίτοηρ ΟὈ)δοιίοη τὸ {15 νῖθινν, [πδ΄ ἃ 
ὙΘΤΥ σοῃϑιἀθγα ας ρατὲ οὗ (το ο 65. 15 
ΤΏΘΓΘ ταροιοη οἵ ϑαιῦθθὶ οὐ Κιίηρϑ5-- 
τορείπκίοη, βοπηδίηθ5 οὗ νΠοΪα σπαρῖθτϑ, 
ψ ΟἿΪΥ ἃ ἔδνν νεῦρα] αἰ ἤδγθηςε5 “---- 
σορδίδηςτ ν᾽ οὗ τὴ6 σθησγαὶ παγγαῖίνε, ἢ 
ἃ σογίδιη Π] ὈΘΓ οὗὨ ἔγαϑὴ τουσῆθ5. ὍΤῊΪΚ 
15 ποΐί ἴῆ6 σΠδγαοῖοῦ οἱ ἃ ἢἰβίοτυ τηθδηϊ 
ἴο Ὀ6 ΘυΡρὈ θη ῖδαγυ, Ζ.9., οὗ 581. Το π᾿ 5 
ΟοΞϑροι. Γμλθ τ ῖοῦ οὗ (ΓΟ; οΪ6 5. ΤΑΥ͂ 
αν δαὶ τὸ ἰῇ δὶ5 πιπὰ ἴο ἰακα σιοἢ 
ὁρροσίμηϊ65. 8Ἃ5 τηϊρῃϊ ρμγαϑθηΐ [ἢ 6η]- 
Β6Ινεβ. ἴἢ ἴἢ6 σουτδα οὐ ἢ15 ὨδΥταῖνα 
οὗ ϑυρρ  γιίηρ ΟΠ 5505 1 ϑαῖημιθὶ δηᾶ 

1 ἼΒα δυΐμοσ οὗ Κίηρς νγοῖθ, ἂς ἢδ5 ὕδθῃ 
ΔΙγοδγ βἤσνν (“ [πγτοἀυςσοη ἴο Κίηρπ,, ὃ 3), 
Ὀείοσα [πὸ τοΐαπὶ ἴσου ἴῃς (αριϊνιῖγ. Τῇα 
δυΐμοσς οὗ (Ὠγοηῖοϊεθ νυτϊος αἴζοσ ἴῃς σαίυσγῃ 
(566 Ῥεΐον,, ὃ 2). 

3 (οπτρατγο ΘϑροοίαΙΪγ ᾿ (τσ. χ. ᾿.12 ψ τ 1 Θ δ. 
χχχὶ. ; 1 (τ. χνι. ἢ 2 ὅϑδπι. νἱῖ. ; 1 Ογ, 
ΧΝΙ. ὙΠ} 2 δὴ. νἱῖ ; χίχὶ ἢ 2 84π|. χ. ; 
Χχὶ, {ἢ 2 ὅδ. χχίν, ; 2 ΟἿἾσ, ν.Ὶ 2 ἴο νἱϊ. 1ὸ 

ΙΝΤΚΕΟΌΟΛσΤΙΟΝ ΤΟ 

Κιηρε; Ὀυϊ (Π1|5 οδηηοί ἤν θθθὴ 18 
τααϊῃ ΟὈ]θοῖ, Ηθδ τηυδῖ αν δα βοπὴδ 
ΟἴΠΕΓ Ῥυγροβα ἴῃ νἱθν, ἃ Ρτροβα νῃϊοἢ 
σουἹὰ Ῥαϑὲ 6 βούνβα Ὀγ ρυϊηρ Κιηῃρϑ 
δΔπα ϑδηλεὶ, 85 1 νοεῖς, ουζ οὗ 5ἰρς, ἀπά 
δι[{ὴρ ἄονγῃ ἴο τα δἴγθϑῃ, οι ἀϊς στο 
2οἱπέ Οὗ σέξιν, τὰ Ἠιβίουγυ οἵ ἴῃς Ηοιβ6 
οἵ Πανι!ά, 

Νον ἴἴ ἀρρθαῖς ἴο [ῃ6 Ῥγεβθηΐ τοῦ 
[Παΐ 115 ρυΓροΟΞβα 15 βυ βΠοΙΘΏΓΥ Ἰηἀϊοαῖδα 
Ὀγ 86 σεηθσαὶ διγαηρειηθηΐ οὗ [ῃ6 ννοσκ 
8Δη ὈΥῪ ἴῃς σπασδοῖθυ δηά ρϑηθίαὶ ἴθ ΠΟΥ 
οὗ τ[ῃ6 πατταῖῖνα. Τῇ δυῖοΥ τ 65 ἢ 
δὴ Ἰπηηθάϊαϊα Ῥταςίισαὶ οὐ]εδοῖ, τηαὶ οὗ 
τηθοίηρ ἴη6 ρδου]αγ ἀιβησυ] 1165 οὗ ἢ15 
οὐ ἄαγ, ῬὍΤῃθ ρδορὶθς πανα ἰδίεὶγν τα- 
τὐγτηθὰ ἤοπὶ (ἢ6 σαρινν ὅ᾽ αὶ Πᾶνα 
Ταῦ] (6 τΘηλρ]6 ἡ θὰ τΠ6Ὺ πᾶνα Ὡοΐ 
γεῖ ραϊπογθαὰ ἀρ ἴπ6 (ἢγεδάς οἵ ἴπ6 οἱάὰ 
ἡδίομαὶ [π8, Ὀσοόκθὴ ὉΥ τῇ6 σαρινγ. 
ΤΏΘΥ τεαυῖϊγα ο Ὀ6 ται 66, τη ἴῃ6 το 
Ὀΐαδςθ, οὗ {πεὶγ δηεῖγα Ὠ]ϑίοσυ, οὗ [η6 ΠΟ] 
Ῥαβὶ οουτθα οὗ πιιηάλης ὄνθηΐβ, δηα οὗ 
[Π6 ροβιτίοη ῃΙοἢ (ΠΥ [Πδηλβεῖνος μο]α 
Διο ἴῃ6 παίϊοηβ οὗ [πΠ6 δαγίῃ. ΤῊ] 
15 ἄοῃο, συσΥ αηὰ ἀστιγ, Ὀὰϊ σα ΠΟΙ ΘΆΤΙΥ, 
ὮΥ τηθᾶῃβ οἵ ρεηραϊοσίθϑ," Ώ]Οἢ ᾶνδ 
αΑἴνναγβ Ῥοϑϑοϑβαὰ ἃ ρξοι  αγ δἰϊγασίοα 
ἴοσ Οτιθηῖαϊ. ὙΤΠΟΥ αν τΠδἢ ἰο Ὀ6 
ΠΊΟΤΘ ΘΒρΘΟΙαΠΥ τοὶ ἀθαὰ οὗ τποῖὶσγ ον 
Ρᾶβδί δἃ5 δὴ οὐραηϊβδαεα ηαλί]οῦ---α δεῖ θά 
ῬΘΟρΡΙῈ ἢ 4 τα σίοη ΏΊΟἢ Πᾶ5 ἃ ἤχοα 
Ποπῖα ἴῃ (6 σςηῖτα οὗ τῇ6 παϊ]οηΐβ 16. 
75 τὴ6 σἴτοὴσ σοηνϊοζίοη οὗ ἴπ6 ΓΙ ΘΥ 
οὗ (Ὠγοηῖο θ5 τπαϊ (16 νν ο]6 ἔπτυγα ΡΓοϑ- 
ῬΕΙ͂ οὗ ἢϊς σουη θη 15 Ὀου Πα ὉΡ 
ἢ τῆς ρῥταθοσναϊοη οἵ ἴΠ6 Τερ]8 
56 ΓΝ 6, ΜΙ [6 ῬτΟΡΘΓ τηαϊηϊθηδηςθ οὗ 
1η6 ῥγιθϑῖβ δῃὰ 1 ντῖ65, [η6 ταρ Αγ οϑιαὺὉ- 
᾿Ιϑῃπηδηῖ οὔ ([ῃ6 ““σοιγ565,᾿ Δῃηα {116 τσ] ἃ] 
αἰδκισιθυτΊ!οη οὗ {{ἰὲ βανθῦαὶ τ] ΙΒ ΓΔ ΟῺ ς 
οὔ τὴς ΤπΙρ]6 δπιοὴσ [ἢ6 1, Θνιςα] (Δηλ}: 
1165. Ης {Πεγείοσα ἄταν ἴπ6 αἰϊδης ἢ 
οὗ Πὶς σοιιηςγγηλθη ἴο {Π6 ραβδί Πιβίοτυ οἱ 
[πΠ6 Τοιρ]6, Ὀδριηηῖηρ αν! ὅ--- 
ΨὴΟῸ ἀσβιρηδα ττ, οοἸ Θοιοα τηδίθτια ὶβ ἴῸ ῦ 
1, δηά πιϑθ αὐγδηροιηθηῖβ ἴοσ 115 σΘΙδ 
ΤΩΟὨ]Α]----οὶηρ Οἡ ἴο ϑοϊοϊήοῃ, δηὰ ἀ6 

να Κὶ νι; δὰ 2 (ἢ. χχὶϊ. τὸ ἴο χχὶν. ὲ 
ψ ἢ 2 Κ'. χὶ. 

5. 66 1 (τ, ᾿χ᾿ 1-34; 2 (ἢγσ. χχχνί. 20-23. 
4 1 0 ἢν, ἰχ. 11,13, 19, ἄς. 
δ 1 (τ. οἢ5. ἱ. ἴο νι. 
9 Τῇ ροῃοδίορυ οὗ ὅδ] (1 (ἢγ. ἴχ. 395-44) δηὰ 

τὰς 5ῃοτγῖ οἰαρῖεσ οἡ 5 ἀδδίῃ (ςἢ. χ.) βεγνε ἴο οοῦ- 
ποςῖ ἴΠ 6 σεπροαϊορσίοδ) ροτίίοῃ οὔ τῆς ννοῦκ ψ ἢ τἰῺ 6 
.ϊϑίοτγὶςαὶ, δηὰ ἴο Ἰηϊγοίμος τἢς ᾿μδῖοτγ οὗ ανὶά, 



ΤῊΕ ΤΟ ΒΟΟΚΒΘ 

βου υἱηρ δἱ Ἰδηρτῃ 41} τμαΐ ἢὸ ἀϊὰ ἴοτ ἴῃ6 
τα σίου ἴῃ τῃ6 δοῖυα] σοηῃϑίγαστοη οὗ 
της Τερ]Ὲ δηα τῃ6 6ϑια ]Πϑῃχηθηϊ οὗ 115 
56 Ίν!Π65, Δηα {Π6ὴ (ΟἸ] ον η 5 οὐζ {116 ἢ]5- 
(ΟΥῪ οἵ [ῃ6 Κιησάοιῃ οὗ υἀδἢ, ψηθδτοῖο 
της Τειρὶς Ῥεοϊοηροά, ἴο τῃ6 πορίδοϊ οὗ 
ἴῃαἴ οὗ Ιδβγαθὶ, δῃὰ ϑβθεκίηρ ἴο 506} 
τγουρῃου μον (ἢ 6 ρτοαῖ δῆ ροοα ΚΙηρ5 
Ποῦ Ἔχοδροη ἀδνοϊεαὰ [Πδιηβοὶναϑ ἴο 
1ὴ6 Ρῥταβϑεγνδῖοη ΟΥ τοϑιογδίίοη οὗ ἴῃ6 
Τειρία Ὀυ]άϊηρσ, τ[ῆ6 πηαϊηίθηδηςα ἴῃ 
ῬαΠΙΥ οὗ 115 βϑύνιοθϑ, δηα ἴῃς δρο] ἸΟὴ 
οἵ ἴπ6 ἰάἀοϊαῖτοιι ου]15 νος 5οὲ {Π6πὶ- 
δεῖνδϑ ὉΡ 5 ὔΓινα 5 ἴο [Π6 ΤΟΏΡ]6 ΜΟΥΘΠΙΡ, 
ὙΠ16 τη6 Ὀδεὶ Κιηρϑ δοῖθα ἴῃ ἴῃ 6 σΟὨΓΓΑΓΥ 
γαγ. νῈ στοαῖ σατο Ὠδ ροΙηῖ5 οὐκ παῖ 
1 αἸηγχοβῖ Ἔν οσυ Ἰῃβίδησα [ε ΡΟΥΔ] Γογαγά 5 
ΔηΠ Ρυπιβῃτηδηῖβ [Ο] ον α 1ῃ Ἔχαςῖ δοοοῦ- 
ἄδηοθ ὑπ τῃ6 διὰὰθ ἴῃ νϊοἢ τῃ6 
Κιηρ ρῥἰδεδά Βιτηβοὶ ἐοννατὰς [6 ῃδιοηδὶ 
το στοη,Ἷ 5:54] νεηρόδηςσα [αἸ]ΠἸηρ ὕροη 
ἴποϑ6 ψῆο περ]δοιδα τπ6 δυο Ζαὰ τῖθ5, 
1η]ιγοὰ οὐ ἰπϑυϊ θα τῆς ῥτεϑῖθ, ργοίληβα 
ἴῃς ΤδΙΡΙΘ, ΟΥ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΜΑΥ ΘΧὨΙΟΙ 6 
σοηπίειηρι ἴοτ ἴπ6 ὙΨΟΥΒΠΡ 651 ]Π]5Πῃ6 6 
ὉΥ Ἰλανιὰ δηαὰ ϑοϊοπιοη, νι Ἰεωρτῃ 
οἵ ἀἄὰγϑ ἀῃὰ ὑγοβρεηϊν ΜΕ, [6 ροτγίοη οὗ 
ΒΟ, 45 βῃδινειὶ δὴ ὀρροϑίίθ βρι γι. ΤῊΘ 
88] εἰδϑιπιοιίοη οὗ ἴῃς ΤΕΠΊΡ]Ὲ δηά σαρ- 
νιν οὗ [Π6 ῬΘορΪ]δ ἰ5 5ῃοιννῃ ἴο πᾶνϑ [0]- 
Ἰοννεὰ ὕροη ἃ βυςοσοδϑβίοη οὗ ἴγεα νι Καὶ 
Κιηρϑ,} ὙΠῸ δ] ονεα τς σοπίπαοιϑ ΡΟ] ]ὰ- 
σὴ οὗ 1Π6 βαῃηοίθσδηΥ ὈΥ Ἰαο]αΐτοιι5 ῥῖδο- 
Ὠς65. ϑυςῇ ἃ ρίοΐυγα οὗ τῃ6 ραβδὶ, ἃ βοτῖ 
οὗ σοηάθηΞς6α νον οὗ ἴῃ 6 δητῖγα ὑγανιοι5 
Ὠικίοτγ, ντιτῖδῃ ἴῃ (6 Ιάϊοτὰ οὗ ἴΠ6 ἄἀαγ, 
ψ ἢ Πτεαυθηῖ Αἰ] υϑϊοη5 ἴο τοοδηὶ ἐνθηΐϑ, 
δηά ἰῇ ἃ ᾿Ἰῃασκεαϊν ἀϊάδςοςς ἴοηα, ἢ ἃ 
σοηδίδηϊ το  δγδῖοη οὗ [ῃ6 ποτα] Ἰηοηαεα 
ἴο ὃὉ6 ταυρῇϊ, ννὰβ σαϊουϊαῖοα ἴο δἴεοϊ ἴῃ 6 
ΠΘΝΪΥ τοϊυγηθα δη 511} πη δεῖς α ρΘΟΡ 6 
ἴδ ΤΟΥ͂Θ 5: ΓΟΉΡΙΥ δηά ἀδαρὶν τη [ἢ6 
οἱά παγγαΐϊνθϑ, τὴ ΜΙ Ποῦ ΤΟίΈγΘησ 6 

ΤΊΟΘΏὮτ.χ. 13,14; χχῖχ. 28; 2 (Ὦτγ. ἰχ. 11:28; 
χὶϊ. 2, 12; ΧΙ. 18. χὶν. 11,12; χν. 9; χνἱῦὐ ; 
ΧΥΙ. 4, ὅ ; ΧΧ. 327; Χχὶ. 10; χχίὶ. 7; χχὶν. 24; 
αχν. 20; χχνὶ. 16. χχνὶ!. 2, ὅ; ΧΧΥ. 10 ; 
ΧΧΧΙΪ. 22-30; ΧΧΧΙΙΙ. 10-132, 22-24; χχχίν, 2 ; 
ΧΧΧΥΪ. 5, 6, 9, 10, 12-20. 

8. Τεμβοϊακίω, 7εποϊδομη, δὰ Ζεάοκίδῃ. 
ἙἘοτ τῇς ἰάἀοϊαίγους Ῥγαςίίςεβ, 5ε6 2 (τσ. χχχνὶ. 
14, ἀπά οοιηραγε Εζεΐς. νἱ}. 10-16. 

1 866 ποῖο5 οἢ ἴῃ6 ρᾶββᾶγα. 
5.Α5 ΥΠΠ ον ΤΙΝ (1 (τ. χὶ, 25); ὙΠ ἴοσ 

ὙΝ (αΟΒν. χίϊι, 12); 3 2 τος 5230 (1 (Ἀγ. 
χν, 27); ΓΦΌΥΊ ἴον ΡΙ ΟῚ (1 ΟὨγ. χνὶϊ. 5); 
ἀξ Ὁ) ἴον ΠΟΣῚ (1 (Ἀγ, ἱ. 9); ἄς, Τα ἐς οὗ 
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ἴο ἴῃε οδχιϑιίηρ βίαία οἵ τπἰηρθ, ᾿ῃ ἴδῃς 
βυλρα [6855 ἔ Π147 δα νυ 1655 ροιηῖ αν 
αἀϊάιςῦς ἔοτοο. Τῆς Βοοκ οἵ (ἸὨγοηὶοὶςς 
Ὀτιαροά ονθσ, 50 19 5ρθᾶκ, ἴὴ6 συ] νὨΙς ἢ 
ϑεραγαῖθα ἴΠ6 πδίίοη δίϊθσ, τοῦ [6 
Βαίοη Ὀδίοσα, ἴῃ σαρτν, αηα πλιϑὶ ἢᾶνα 
ὨΘΙΡΘα ρσυθδίγ ἴο τοϑῖοσα ἴῃ6 δ οηδ] 1, 
ἴπ6 γαῆοιυς 5ιγαηὰς οἵ ψῃϊσ τ υπϊτδ 
ἢ (ΠΘῚΓ σοτγοϑροπάθηϊ τῃγελάβ ἢ (ῃ6 
Ῥαϑῖ, ν }]6 [ἴ τονϊνθα ἤορο δῃὰ βησουγαρσοὰ 
ὨΡἢ ἀρ γα! οἢ 5 ὈΥ͂ βδῃθνιησ ἴο ἴῃς ηδίοη 
ἰῃαϊ [15 αῖ6 ννγᾶβ ' 1185 ον ἢδηάϑ, ἴμαΐ 
Το] σίου αἰ 1] 655 νου Ὀ6 σετγίαϊη τὸ 
β6οιτα (ἢ Ὠινίηδ Ὀ]Θβϑίηρ, δηὰ τϊρῆϊ Ὀ6 
σουηϊαα οἡ ἴο Ὀτγίηρ Ὀδοκ τ[ῃ6 ρίοσιθ5. οὗ 
Αϑ3α δῃὰ Ηρζοκιδῇ, 

ῬΕΟΒΑΒΙΕ ΠὨΑΤΕ. 

ὃ 4. Τῆλι (ἢς Βοοϊκ οὗ ( Ἀγοη οἾ65 νγὰ8 
σομηροβϑα δίογ [6 τϑίυγῃ ἔτοπὶ [Π6 σαρ- 
ἘΝῚ 15 Ἔν! ἀθηῖ, ποῖ ΟἿΪΥ ἔτοτα [15 οἱοβίῃρ 
Ραβθϑαρθ, Ὀὰῖ [ΟΠ ΟἾΠΟΙ ῬοΥ ΟῚ 5 οἵὗὨ [ἴ, 
Α σομραγβοη οὗ σ (ἢγ, ᾿ἰχ. 1το-τό νιἢ 
ΝεΙιθιη. χὶ. 10-17 ΜῈ] 5ῆθνν ἴῃαϊ αἰπηοϑβῖ 
(ῃ6 νῃοΐς οὗ τ (στ. ἰχ. Ὀδεϊοηρο ἴο τῃ6 
Ρογιοὰ αἴοσ ἴῃ σαρτνιιγ, (ΟἹ, 1}. οὗ [6 
54Π16 ρατί οὗ ἴῃ6 ψοΥκΚ σοπίδ!ηϑ ἃ βρεῆ6- 
ΔΙοΡΎΥ οὗ τῆ6 ἀδϑοθηάδηῖβ οὐ Ζογυθυαθοὶ 
(νεῦβθβ 19-24), ἡ μΙ ἢ ἰ5 σοῃτππ6α ἀονα 
ἴο, αἵ Ἰεαςῖ, 1πΠ6 {πι|γ ρσοηθγαμοη. 

ΤῊΣ ενιάεξησε οὗὨ 5ῖγ]6 δοοοτἦβ ντἢ 
{Π6 ἐν ἄθησα διγη βῆθα Ὀγ ἴῃς σοηϊδηῖδ8. 
ΤῊΘ ΡῬΠγαβθΟΪοΟΎ 15. 5:0} Υ ἴο (ῃαὶ οὗ 
ἘΖτα, Νϑηδπλ ἢ, δηὰ Ἐϑίμου, 411 ὈοοΪκ5 
ττθη δἴτον ἴῃς Ἔχῖϊθ. [11 85 ΠυΙΆΘΓΙΟΙ 8 
Αταζηδὴ [Όγηλ5,2} δηα δἷἵ Ἰθλϑῖ ομδ ννοτὰ 
ἀοηνεα Πομὰ ἴἢ6 Ῥεχγϑβίδη. 
σδηηοῖ πογοίοτε ψγ6}}] δ6. δαγ!οῦ [ἴῃ ΔῈ 
Β.Ο, 5328, θυ την Ὀ6 Ἰαἴθσ, δῃὰ 15 Ἰηἀθϑά 
τπουρῆξ ὈΥ βΒοὴθ ἴο Ὀ6 ΝΘΙῪ σΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪ, 
ἰαῖθσ, Μονϑῖβ " βιρρϑϑῖβ ἴτῃαϊ [ῃς ψοτῖς 

ἴπς Με] νοντοὶ ἔοττωβ ἦ αῃὰ - ἴβ αἷϑο Αταπιαῖο : 

Ζ. σ. ΠΣ ἴοσ ὙΠ δασείνι; ΟΦ ἴοσ ὈΡΟν 
(2 (ἢγ. χχν. 1): 2[}'’.΄ ίοσ 2 (1 (ἢγσ. ἱν. 18). 
Οογηρασγο ΠῚ ἴον ὨἸΘῚ (1 (Ὦτ. νἱ. 72). 

8 ΤΏΠοΙα ϑθόπὶς ἴοὸ Ὀ6 ΠΟ Γεοδϑοηλῦθὶς ἀουδὲ 
παῖ ΠΩ ΠΝ (1 ΟἾγ. χχῖχ. 7) 15 α Ηεονγαϊζεὰ 
ἴοσπὶ οὗ ἔς Ῥοιςίδη ψννογά νῃϊοῦ (Π6 Οτοοκς 
τορτγοβοηϊεα ὈΥ δαρεικός, [πΠουρἢ Ἐννα]ὰ κυσγροκὶς 
ἴον ἰΐ5 τοοῖ (ἢ6 Οτεεῖὶς δραχμή. Τῆδ οἴποσ 5ὺρ- 
Ῥοβοά Ῥοσγβίδῃ νογάβ ἴῃ (Ὠτοηΐο]ος (2, 2 Οἶιν, 
ἢ, 14; 122, 2 ΟἾγτ. χχνί. 11; ΠῪ 3, 1 (Ὠι:. 
ΧΧΙΧ, 1) ἅτ βοιῃόναῖ ἀοιδί[ι]. 

4 866 ἢἰς ννοτῖς προὴ (Ὁ τοηϊςο]ος {᾿ Κα ΞΟ ἢ ἴἦπ- 
οσβυουηροη ἔρετ ἀἰς ΒΙΡ]5οε ΟὨγοηὶκ ᾽), Ρ. 28. 

ΤΏ6 ἀδῖα. 
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Ῥείοησς (ο αουΐ ΒιΟ. 400: Ἐννα]α ὃ 45- 
Β: 5 1 (ὁ τῆς τὸ οἵ Αἰεχαμάδθσ τΠ6 
Οτοαῖ, ΒΟ, 426-322; ΖιηΖ 5 {Π|ῚηὴΚ5 τῃαΐ 
1 νὰ5 ποΐ ψγτθη [}}} δρουΐ Β.Ο, 26ο. 
Βυϊ πιοσῖ υηρτο) άϊοθαὰ Ηῦταϊςῖθ (85 
74τοῆι, Οάγρζον, Κ εἰ], πὰ Βρ. Α. Ηεσνθυ) 
86 ἰὴ ἄνοιγ οὗ 4 ἀαἴθ δαυ!Πδῦ [ΠΔΠ ΔΗΥ͂ 
οἵ ἴπΠ656. ΤῆοΙδ 15 ἃ νΟΓΥ οἷοβδα σοηηθοΟ- 
τίοη οὗ 5ίγία Ὀεῖναθη ΟὨχοηῖοὶας δηά 
ἘΖτγα, βσἢ ἃ5 ἴο τῇακα 11 Ῥτοθαῦϊα (δαὶ 
ΤᾺΡΥ ννοῖθ σοϊηροβθα δὲ (ῃ6 βατὴδ ἴτη6, [ᾧ 
Ὡοῖ Ἔνθ ὈΥ [ἴῃ6 βαπῆθ ρεβοη. 1 ΕΖτγα 
νὰ ἴῃ6 δυίΐποτ, [6 ἀατα σουὰ ποὶ νΜν6]] 
6 πὴιοῇ ἰαῖογ [ΔῈ Β.Ο, 435, (οΓ ΕΖτιὰ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἀϊδα αρουῖ τμδῖ τη6. ὍὙΠΟΓα 15 
ποΙΠησ ἴῃ ἴῇ6 σοπίδηϊβ ΟΥ 5|}]6 οἵ τῇς 
ὙΟΓΚ ἴο ᾿θὰκα τη6 ἀαῖο 5.0, 450-425 1[τἢ- 

5 ἐΓ(δβοδίομῖα ἀ65 ΟΪΚος 5γβε],᾽ νοὶ]. ἱ. ΡΡ. 
231, 232. 

5.“ (σοϊ[654 6 η61], Ψοσίῖτγ. ἀον Τ᾿ ἀδη,᾽ ὃ 21. 
1 Βαρα Βαίῆγα, ἢ 15, ᾿ς. 1. Ημαοῖ, ἃ οοτηρείοηϊξ 

ΔΌΓΠΟΥΙΥ, βαγς : " Εογδηι ᾿ἰῦτος Ραγα!ροπιθηοη 
Ἰυσαῦγασθο Εἰ Ὀγοογαπιὶ οπγΐϊαπὶ οϑὶ ίδπια σοη- 

᾿ εὐοτν (΄ Βθϑεπιοηοίγαίίο Ενδηροὶ ςα,᾽ ἱν. 14, 

Ῥ. 3411). 
2 Ὡς ΧΝνεῖϊο, “ Εἰπϊειϊαησ ἴῃ ἃ. ΑΙι. Τεβῖ,, 

ᾷ τοῦ, ὁ. ὑρ. 261-2. 
δ᾽ Ἄνγμαῖ Ῥλ5 θθδη ΤΙ] οἃ “4 1 ον τς 4] ορὶ τις 

--α Πρὴ ναΐὰο, ὦ. Φ., ἔοτ ἴῃ6 οχίογηδὶς οὗ το]ὶ- 
δίοη, δη ἃ βίγοησ Ἴσοηνϊοϊίου οὗ ἴῃς ἱπιροτίδηςα 
οὗ τε ῥτγιοσιοοςΐ ἴῃ σοηποςίϊοι [ἢ [ἢ 6 τηδίη- 
ἴεηδηςς οὗ [Π6 ἴτας νγουβῃ!ρ, σπαγαοίεγιβες. Ὀοἢ 
Ἐ2γτὰ δηά (Ἰιτοπίοϊος (ὅθ 6 δϑρθοία!ν 1: (τ. 
ἾΧ. 10-34 ; χν. σοπηραγοά ΜΠ 2 ὅ4ηι. νἱ. 12-16 ; 
χνυὶ. σομηραγοὰ ψν}1}} 2 ὅ4πὶ. νἱ. 17-190.; ΧΧΙΪ].- 
ΧΧΥΪ.; 2 (ἼἬγ, ν. 4-15.; νἱῖ. 6; νἱϊ. 14, 15; χὶ. 
13, 14; ΧΥΊΪ, 8, ὁ; ΧΙχ. 8:-11; Χχ. 14, 19; ΧΧΙΠ], 
2-8 ; χχὶν. 5, 11; χχνΐ. 17-20 : Χχίχ. 4-34 ; ΧΧΧ. 
15, 21, 27; ΧΧΧΙ. 2.4, 12-10; ΧΧχίν, 9-13; ΧΧΧΥ. 
2-ἰ8ὃ. Απά, ἴῃ ἔζτγα, 566 ἷ, αὶ; 1ϊ. 70; 41. 8, 10, 
12; νὶ. τό, τ ; νἱϊ, 7; Υνἱ!. 29, 30; ἰχ. 1; χ, 5; 
185-44.) 

4 Απιοηρ πες Πὲ ἽΝ οἴΐα ἢας ποιἱςοα ἴῃ [Ὁ]]ονν- 

ἴπρ --- ΠΟ ΠΤ. 2129 πον νῦν ὐνηῦ, 
“ἰο οὔεσ Ὀπγηϊ-οἴδεσι ηρσθ ᾿Πόγθοη, ἃ5 νυτἴεπ ἴῃ 
ἴπε ἰαψν οὗ Μοκες ᾿" (ΕΖγ. 1. 2), ννῃῖο ἢ ποαγὶν 

τοβοπρ ες τ (ἢ. χνί. 40; ΠῚ Ὁ ΠᾺ Ἵ 2. ΠΌ, 
“ οἤεεγίησ ἃ ἔγοον}}} οἴεσιηρ ἴο [ ἐμονδὴ " (Ετγ. 
ΗΠ. 5}, ν Ι ἢ 45. ῥᾶγα! δὶς ἢ 1 ΟἾσ. χχῖχ, δ, 9, 

17, ὅο, ; ΠΊΤΥΣ ΠΗΝΟΟΟΡ ΠΥ, “το βοῖ 
(οτυνατά τῇς ννοῦκ οὗ ἴπη6 ἤουβα οὗ 7επονδῇ "ἢ 
(Εχε. 11. 8), ΠΟ ἰ5. Ἰάδητὶςα] ψἢ τ Ο(ἢγ. 

ΧΧΙΙ, 3; 4 5) ὄν, ““αἴζεοσ [6 ογάϊμδηοοβ οὗ 
Βανι" (τ. 11. 10), νος ἢ ἰ5. εἷοβθ ὑροῦ 

2 (Ἀγ. χχίχκ. 27, ΤΥῚ ὍΣ γἹὉ ὍΝ, “ αἴτοσ τὸ οἵὖ- 
ἀϊπαποοβ οὗ ἴπ6 ἰηϑίσυτηοηῖς οὗ Ὠανιὰ ;᾽ ὙΕΡ 

γοπ ὈΡῸΡ 3. 210 5 ΠΊΠ ΠΉΠΩῚ, “ἴῃ 
Ῥταϊϑίησ δηὰ σινὶηρ {πάη κΚϑ υπίοτῃα [οτά, ἴοσ ἢς ἰ5 
ζοοά, ίογ ἢἰδ5 ἸΏΘΓΟΥ πάτο ἔοσ ἀνογ᾽" (ΕΖτ. 
11).  ὭΙςἢ οηἷν αἰ Π|ετβ ἔσο 2 (τ. ν. 13 δπὰ νἱϊ. 
4 ὉΥ υπιρν τὰς νογὺ5 Μ]Οἢ ἴῃ ἴποθ6 ἴνο ρδ8- 

ΙΝΤΚΟΒΏΌΟσΤΙΟΝ ΤΟ 

Ῥτοραῦϊα ; (ῸΥ [η6 ρϑηθαίορυ ἴῃ Ἂἢ. Εἰ, 
23, 24, ΜΏΙΟὮ Δρροατα ἴο Ὀ6 ἰαιοῦ ἴδῃ 
115, ]αΥ Ὁ6 ἃ 5ιι5εαιπδηΐ δα ἀϊο:. 

ῬΕΟΒΑΒΙῈ ΑΥΤΗΟΝ. 

ὃ 4. Α νεϑῖγ ρϑηεσγαὶ ὠπεόρσς οὗ (ἢ 6 
7εν ἢ ΠΘΓ5. βου ῦε5. [ῃ6 σοπιροϑίτίοη 
οἵ (Βσγοῃιοίαϑβ ἴο ΕζΖτα ἢ Απιοηρ τού θΓῃ5, 
[Πο56 νῆο αϑϑίσῃ (ὨΤΟΉΙΟ] 65 ἃ ἰδίου ἀδῖα 
δά σοηθτα γ τἢατ τὲ ρῥτοσθθάθδιὶ ἔγοπὶ 
[16 βϑᾶπη6 δυῖμου ἂἋ5 [6 ΒοοΚ οὗ ΕΖτγα. 
ΤῊ οἷοβα οοηηδοίίου οὗ ἴῃ6 ἴγο ψουΚϑ 
15 ἰηἀεοα ἴο [ἢ6 σαγϑῖι] το οὺ υΟΥῪ Δρρᾶ 
τη. ΤΤῇδ 54Π16 βριγιῖ Ὀγεδῖῃαϑ τὨγοιρῆι 
Ὀοῖῃ,5 ἀηὰ υμλθσοιβ δέ ἜΧΡτΈβ5Ί 08, 
Ιάθητοαὶ ΟΥ ὩΘΑΤΙΥ 50 ἴῃ {Π6 ἴνο ψόοτῦκϑ," 

ΒΑΡῸ5 816 56 ΞΘΡΑΓΔΙΟΪΥ ; Ὑ ΑΝ ΠΠΌΣΣ, 
“ὁ βῃουϊίπρ δου (Ὠχοῦ ἸΟῪ" (Ε2Γ. 111. 12), 

ὙΠΙΟΝ ΟἸΟΘΟΙΥ ταβοιη 65 Σ (τ. χν. 16, ὈτπὉ 

πποΡ ΟῚΡᾺ ; ἀπά ΡΊΠΟΟ ἽΨ, “ἴο α ἀϊς- 
ἴαπος " (ΕΖγ. 1. 13), ψὨῖΟΒ οσσυτβ αἷ5ο ἰῃ 
2 ΟἾγ. χχν. 15. Τὸ ἴἢε86 τΊΔΥ ὃς δάάεά---Ἱ. 
ΤὨὮς ρῥ]θοηαςῖς σοροιτοη οἵ (᾿ς ρίιγαθς “" Κιὴρ 
οἵ Ῥειβὶα "" δίϊογ τῇς. πᾶπὶς οἵ (ὑὐγτγιβ (2 (τ. 
χχχνὶ. 22 απὰ 23; ΕΖγ. 1. 1,2, 8; 1. 7; ἷν, 2, 5). 
2. Τῆς Παῦῖῖ οὗ ἀεςιρσπαίηρ ἴῃς [εν Ῥθορὶα 
Ὁγ ἴπε ρῆγαςο “ 7} υἀδῇ δρὰ Βεη)αυιίη "(1 (ἢν, 
Χιὶϊ. 16; 2 Οδγ. χὶ. 3, 12; χν. 2, ὃ; χχν. 5; 
χχχὶ. 1; χχχίν. 9; Ε2σ. ἱ. δ; ἵν 1; χι 9. ΕἾ56- 
ὙΠεγε ἴῃ ἴπ6 ἡ Πο]ς οὐ δεπρίυτε ἴδ ρἤγαθθ 
οσσυγα ΠῚ ἴῃς φαῖς οτος οὔσδ ΟὨΪΥ, νἱΖ., 1 Κ. 
ΧΙΪ. 23). 3. ΠΕ οοπεοίδηϊ σουρ]ὶπρ ἱορεῖμπεῦ οὗ 
““Ῥηεοῖς δηά 1 ενιῖ65 (1 (τ, ἰχ, 2 ; χν. 4, 14; 
ΧΧΙΙΙ. 2; ΧΧΝΙΪ, 13, 21; 2 ΟἾγ. ν. ὅ, 11:12 ; ΥἹἱῖ. 
6; νἱῖϊ. 15; χνὶϊ]. 8; χίχ, 8; χχίϊ. 4, 6; χχίῖν. δ, 
ΧχΧΙχ. 4, 16, 26, 34; ΧΧΧ. 15, 21, 25, 27; ΧΧΧΙ. 
2, 4, 9, 17, 19; χχχὶν. 320; χχχν. 2-3, 8, 10, εἴ, 
14, 18; ΕΖτ, ἴ. 11, 70; 1, ὅ, 1ο, 12; νὶ. τό, 
18; νἱΐ. 7, 13,. 24; Υἱϊ!, 29, 20; ἰχ. 1; Χ. 16). 
1 ταῦκῖ Ὀ6 δἀπιιιιεά, Ὠοννόνογ, εἰαῖ 115 σοπὶ- 
Ῥιπαίίοη 15 αἷθϑο ἰγεσυθηΐ ἰῇ Νομομλῖαῃ. 4. 
Τῆς υδὲ οὗ [ῃς [Ο]]οννίησ δχργεβϑίοης ἴῃ ἴΠ6 
ὈοοκΞς οὗ (ἰὭτγοηϊςοϊεβ δαπὰ Εχγα οί ; (α) “τὴς 
568 οὐ 77 .}Ρ4" ---ἸῈ") ὯΝ οὐ ΕἾΘ") Ὁ"--(2 (τ. ἰἱ, 
16; ΕζΖτγα 111. 4). (ὁ) ““Ταῖκε ουυγαρο απὰ ἀο"-- 
ΠΩ ΡΊΠ, οὐ ἰῃ ἴΠ6 ρῥίυγαὶ 0} ἸῬΡῚΠ (1 (ἢγ. 
ΧΧΥΠ ΣΙ. ΙΟ, 20; 2 (ἢτγ. χίχ. 11; ΕζΖγ, χ 4). (ὦ 
“Ὁ απος ""---Ὡ 5 Ἵν (1 ΟΠτ, χχίχ. 7; ΕΖγ. ν}}}. 
27). 5. Τῆς υβς οὗ {πὰ (ΟἸ]ονν πη ἐχργεβϑί οῃϑ, 
ΨΒΙΟΝ ΓΘ γασγὰ ἴῃ ἴῃ6 ΟδεΓ ᾿ἰδιοτγίοαὶ ϑοσίρίαγοϑ: 
--(ἝἋα«) “ Μοβοβ ἴπ6 τηδη οἵ ἀοά " (1 (ἭὮσ, χχι, 
14; 2 (Ἰιτ᾿ χχχ. 16; ἘζΖγ. νῖ!. 10). ΤΠ ὀχργθϑ- 
βίοη ὁσσιγε ὑῖςς οἡἷγ ἴῃ ἴἢ6 ΨΠο]ς οὗ (ῃς τεοϑῖ 
οἱ ϑεπρίυσο, (6) “Νειιηῖμι " (1 (τ. ἰχ. 2; 
Ἐξε. 1Ϊ. 43; νυἱῖ. 7, ἃς.). Ετοαχιυςφηῖ πῃ ΝΕΠοιίδῃ; 
ποῖ υϑεα εἰδενμετε. (ἢ) 3, δὐοϑοϊυΐοὶγ, ἰοσ 

““ Ῥοββδβοίῃρ υηἀογθίδπαϊησ ἡ (1 ΟἾγ. χν 22; 
χχνυ, ὃ: χχνὶϊ. 22; ΕΖγ, νι. 16). ΤἼϊθ αϑς ἰς 
Τατγα ἴῃ ἢ Ὠἰκίογί αὶ Ὀοοῖκα, Ὀεὶησ ΟΥΪγν (οιιηά ἴῃ 
Νεμεῖλ, νἱῖ, 3, δηὰ χ, 29, ὑδϑί ες. (ῃσοη ο 68 

διὰ ΕΖτα. (α᾽ ὑπ», “ νγἰβάοιῃ " (1 (ἢγ, χχίὶϊ. 



ΤῊΗΕ ΤΟ ΒΟΟΚΘΒ 

Ἰηδιοαῖθ δἰπηοϑῖ σου ΠΥ [Π6 54π|6 ἢδηά, 
ΤἼΘ αὐτοι5 δεῖ, τηογθονθσ, {παῖ [ῃ6 οη6 
Βοοκ δηΐς δηὼ 16 οἴποὺ Ὀδριη5 ψΠ (ἢ 6 
ΒΑΤῚ6 ρᾶβϑθαρθ, βιρσοοῖς [6 5416 ΔΙΠΟΥ, 
δά ρῥτοραῦϊΥ ἱπαϊσαίθς {παῖ ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ 
τῆς ἴνο ὈοοκΚα γα ππηϊῖ6α ἀηα ἰογηγθα 
ὉυςΓ οὔδ νψοσγίς," νης ᾿ἴ νψὰ5 αἴοινασγας 
ΤὨουρῃς ὑεῖζοσ ἰο ἀϊνιάς ᾿ηῖο ἵνο. 1 
{Π15 θ6 δον, [Πθ [Π6 δυῖπουβηρ οὗ 
ΟΠ τοη οΪ6 5. τοϑοῖνοϑ 1156} Ἰηΐο ἴἢ6 ΄41ι65- 
ἄοηῃ οὗ νῇο ντοῖς ΕΖτα, ἃ Ῥοϊηϊ ᾿ψῃΟἢ 
1} ἢανα ἴο Ὀ6 σοῃϑιάογδα δ ἰδηρίῃ Π6γα- 
δίϊοσ. Αἱ ῥτδβοηΐ τ᾽ ν}}} 6 συβιοϊοηΐ ἴο 
ΒΑΥ ἴῃαὶ Ὧο ναϊὰ ρστουμᾶβ ἢανθ Ὀδθη 
ϑῆονῃ ἴοσ ἀουθίηρ τὴ6 πηΐϊνοτβαὶ {τγδα]- 
το ἴηαἱ τῃ6 ΒοΟΚ οὗ ΕΖτα νγὰ5 σομιρ δὰ 
Ὁγ ἴῃ6 τοῦ νἤοβ6 δτὴς 1 Ὀδαῖβ, δηά 
ὙΠΟ ἴῃ [}6 Ἰαΐθυ σμδρίθγθ ΟΡΘΏΪΥ οἶδ᾽ ΠῚ 5 
ἴῃ δι οΥ ἢ ρ. 

ΘΟΌΒΟΕΞ ὕφθῈῦ ΒΥ ΤῊΕ ΑΥΤΗΟΝ. 

δ ς. ΤῊς ντιΐοῦ οὗ (γοη!ϊο δβ οἰ65, ἃ5 
ΔΌΓΠΟΥ 65 [ΟΣ ἴῇ6 γεσγιοά οὐ ἢ 51ΟΤῪ 
ψῇῆσοτοοί ἢ6 ἰτϑαῖβ, ψοῦκα οὗ ὕνο ἀϊδαμοί 
οἶαβϑθθβ. ΗἹ]β τηοξῖ ἰτδαυδηΐ σοίθσθησα 15 
ἴο ἃ ρέπεγαί Ὠϊϑίοτγ---ἴης “Βοοῖ οὗ (Π6 
Κιηρβ οὗ ϑγδοὶ δπὰ [υ ἀκ] 1---- δ] οὶ ἴῃ 
οὔθ Ρίαςο ὈΥ̓͂ ΑΥ οὗὁἨ Ὀτανιῖγν, δηὰ ΘΓ 
ἴῃ τηδαηϊηρ σου ηοῖ Ὀ6 πϊδίακοϑη, ἴῃ 6 
“Βοοϊς οὗ ἴτῃῆ6 Κίηρβ οἵ [5γδθ]. 32 ΤῊ ]5 
ὙΟΥΚ ΟἹ ἈΡΡΘαΣ ἴοὸ πᾶν ὈδΘ ἃ σοτη- 
ῬΙ]ΔΌοη ἔτοηι [ἢ6 το ΠΙβίου 5 σοη ΒΔ ΕΥ̓ 
τηρητοποά 1ηὴ Κιηρς---ἰἣς “ Βοοῖκ οὗ [6 
ΟὨΒγοῃίοϊεβ οἵ τ1π6 Κίηρς οὗ [5γ86],᾽ δῃά 

12; Χχυΐὶ. 14; 2 (Ἶγ, 1. 11; Χχχ, 22: ΕΖΓ. 
ὙΣ. 18). Τὴ ΟΠ οἴποτ Ὠϊϑξίοσιςαὶ Ὀοοκ 
ΜὩΙΟΝ υθεὲ5. ἴῃς ψοιὰ ἰ5 ϑαπιῦθὶ ἴθ ομα οΪἷδοθ 
(1 5.π). χχν. 2). (τ) ΠΊΘΣ 122, ““ἘΧΡ γα σϑὶν 
τηοητοηδα ὈΥ̓ ἰΠ εἰν παιηδβ" (1 (τ, χὶϊ. 21; ΧΥ]. 
41; 2 (τσ. χχν 16; χχχὶ. 19; ΕΖγ, νυ}. 20). 
ΤΒϊ5 ΘΧρΓρβϑίοη Οὐσσυτα ΟὨΪΥ͂ οπςε Ὀεβίάδβ, ἰῇ 

ΝΕ, ἱ. 17η. ΟἹ "ΠΣ ΟὟΤΟΣ ἸὩΡ 32, “ ῥτε- 
Ῥαγοὰ ἢὶ5 Πεατγί ἴο 56εἰ ᾽" (2 (ἢγ, χὶϊ. 14; χίχ. 3; 
ΧΧΧ, 19; ΕΖγ. νἱὶ. 10). Οτουΐβ ἰῃ ἴῃ6 Ῥ5δ]π15, 
Ὀαῖ ἴῃ πο Ὠἰδίογὶςαὶ ὑοοῖς ἐχοορὶ (Ὁ Ὠγοηὶοὶος δπὰ 

Ἑετγὰα. (ς) ὈΌ» ἽΝ, “ρ ἴο πεάνδη" ---ὑβϑϑοά 
ΤΠ Δ ΠΟΥΟΔΙΥ (ῸΓ “ Ἔχοθβϑῖνθ, ὙΘΙΥ ρτεαὶ "ἢ 
(2 (τ. χχνι. 9; Εζγ. ἰχ, 6). 

8 Τηίῖς ἰ5 ἴῃς ορίπίοη οὗ Μονοῖς δηά (νἱἢ 
δος [π||6 τηοάϊβοαίίοη) οὗ Βίθῆορ Ασίπυς 
Ηξετγνου. 

Δ 866 2 (ἢ γ. χυΐ 11; χχυ. 26 ; χχυϊϊ. 7; χχνυ 
46: χχχγ. 27; Χχχνυϊ. 8. 

53 ὃδς 2 (ἢγτ, χχχιϊὶ. 18, βοσγο [6 ᾿οσάς οδῃ- 
γοῖ 6 τηδαρρτεπεοηάεα, 45 ἴδ6 “Κίηράοπι οὗ 
ἴεγαςὶ " Ῥγορεγ δὰ5 σϑαςεά ἴο Ὄχίϑῖ, ἤδη ἰΐ 15 
δαϊὰ (2 ΩΝ χχ. 34) ἰ(ῃδϊ [ἐἢυ ἴῃ6 5οῃ οἱ Ηδηδηὶ 

ΟΕ ΟἨΚΟΝΙΟΙΕΒ5. τδ9 

(ἢ “ Βοοῖ οὗ ἴῃ (ῃτοπίοϊες οἵ τς ΚΊηρβ 
οὗ Τά Δ}, 5. ννὨιϊοἢ 1{ Πδα Ὀδθη ἰοπηα σοι- 
νθηϊθηΐ ἴο ὑπ|16 Ἰηἴο Οοἢ6. [{ 15 ΟἰΘΑΤΥ 
Ὡοῖ ἴη6 “ Βοοῖς οὗ Κιηρς᾽ οἵ τῆς. ϑαςτγϑά 
᾿Οηοη, ϑιῆησθ 1 σοπτιηρά τῆο ἀδοας οἵ 
[6 πηοηαγοὶ5 “ γε μα ῥα: :," 4 “αὐ τηοῖγ 
ΨΑΤΒ, δηὰ αὐ {ΠΕ6ῚΓ νγαγϑ," ὅ δηά ϑοἰηῆςθ ᾿ΐ 
15 συοῖοα ἴον δος δηὰ υἱΐοτδηςσθβ ΠΟ ἢ 
816 ποΐ σοῃίδ᾽ηδα 1 ΟἿΓ ῥσγϑϑθηῖ " Βοοὶκ 
οὗ Κιηρ5.᾽ 9 

ΤὨΘ οἴποτ ψουῖκα οἱδα ὉΥ (6 τυυιΐοῦ 
οὗ (ΓΒ τοηῖοΐες γ γα Ρᾶγίϊαὶ Ὠϊβίοτιος, [6 
ψΟΥΚ5 οὗ Ῥτορῃδίβ ῆο ἀθα]ς ΨΠΏ ῥδΥ- 
ΠσυΪαΥ Ῥογίίοηβ οὗ [ἢ6 παίϊοηδὶ δηηαΐϑ. 
ΟΥἁ 118 οἶ485 οἵ ννοῦκβ ἢ6 τηδηιοῃβ, ἃ5 
οχίδηϊ ἢ ἢϊἰ5 ἀδύ, βϑοῖηθ ὕναῖὶνα ΟΥ̓ [ἢ]τ- 
ἴδδη. Τῆθθα δῖὸ “Τῆς ὈὨτοηϊοὶα οὗ 
Κιηρ ανιά᾽ (1 (τ, χχνῖϊ. 24), “"Τἢ6 
Αοῖἴβ οὗ ϑαίμυδὶ ἴῃς ὅθοσ,᾿ “Τῆς Αοῖβ οὗ 
Ναίῃδη (ἣ6 Ῥτορῇῃοῖ, “" ΤῊδ Αοῖβ οὗ δὰ 
ἴῃς ϑεογ᾽ (1 (τ. χχῖχ. 2090), “Τῇ6 
ῬτοΟΡὮΘΟΥ οὗ Αδαμ τὴ 6 ΘΠΠ]οηο,᾽ ὁ ΤῊΘ 
γιβίοηβ οὗ Ι΄Δἀο ἴῃ6 ϑεεγ᾽ (2 (τ. 
Ϊχ. 20), “ΤΠ Αςἰβ οἵ ϑῃογηδίδῃ [86 
Ῥτορδεί, “ΙΔἀἀο ἴ[ὴὩ6 566 ὺ οὐ Ορϑηθδαϊο- 
διεβ᾽ (2 (τ. χἱ!. 15), “ΤῊΘ Οοχηγηθηΐατν 
οἴ τὰς Ῥτορῆοῖ [ἀάο᾽ (10. ΧΙ. 22), “ΤῊΘ 
Αοἴβ οὗ 76ῆπ [ῃ6 βοὴ οἵ ΗἩδῃδη᾽ (Ὁ. 
ΧΧ, 34), "ΤὴΘ (Οοτηπιθηίδυυ οὗ ἰἢ6 Βοοϊκ 
οὔ τὰς ΚιΙηρο᾽ (Ὁ. χχίν. 27), “158414}}8 
Αςεῖςβ οἵ 0224 (10. χχνὶ. 22), “ΤῊΘ 
βίο οἵ ϑβαϊδῃῆ (10. χχχιὶ. 32), δηά 
“ΤῊ Αοςἴ5 οἵ Ηοβαι᾽ (10. ΧΧΧΙΪ, 19)--- 
1 τῃαῖ 6 τῃ6 ἵπι6 ἱπιθχργείδτοη οὗ 
ἴΠ6 Ῥαβϑαραῖ Οὗ ἤοπδ οὐ ἴΠπ656 ψοῦκϑς 
15 ἴΠ6 οχαοῖ σπδγαοίοσ Κηονῃ ἴο α5 , 

5 “τηλάς ἴο δϑοεπὰ ἰηΐο ἴῃς Βοοῖὶς οὗ ἴα 
Κίηρβ οἵ Ιβγαεὶ," [6 τϑίεγοησθ Δ ΡῈ ἴο [ἢ 6 
τοι] ““ Βοοΐς οὗ πες Κίηρς οἵὗ 7 :γαφὶ,᾽" αυοϊοά » 
{πε δυΐμοτν οὗ Κίηρϑ, ϑ'πος Τεῖα ννᾶ5 δὴ Ἰοταεῖμς 
Ῥτορπεῖ (5εε 1 Κ. χνὶ. 7). 

8. 866 “ Ιπιγτοάἀυοίίοη ἴο αϊηρς,᾽ ὃ 5. 
4 866 2 (τ. χνί. 11; χχυ. 26; χχνι!. 26 ; 

ΧΧχν. 27. 
5. 866 2 (ἢ γ, χχνυ]ϊ. 7. 
49 Ας ίογ ἴῃς ψδῖβ οἵ Τοίπαπι (ἰ14.,), αηὰ [8 

Ῥτᾶγεγ οἵ Μαπαββθὴ (2 (τ, χχχῆ. 28). 
7 Τῆς ἀουδὲὶ ψἱἢ τοβρεςῖ ἴο ἴπ 6 ᾿ηςεσρσοίδοη 

τεὺῖϊ5 οὐ πο στουπάϑ :---ἈἸ. 1ἴ ἰ5 ἀπυσυδὶ ἴοσ [86 
ποτ οὗ α 2γοῤἧεί ποί οἰλεγτοῖσο ξηεστον ἴο ὃς οἰϊοὰ 
ἃ5 Δη αὐ ΠΟΥ, ἀπά οὗ Ηοϑαὶ ἴπεγς 15 πὸ οἵδοσ 
τηθητίοη ; ἀπά, 2. ἴῃς ἐχργοβδίοη ὉἿΤΠΠ Δ 
ἴῃ (ἢς Ῥσγεοοάϊηρ νεγβα (νοῖβε 18) ἴσον ἀουδὲ 
οα ἴῃς "Π ΠΣ ἽἼ οὐ νεῖβα 19, σζαϊδίηρ ἃ 505- 
Ῥ᾽εἴοῃ ἴμαῖ ἴῃς 58Π16 ἜἼχργαϑϑίοῃ ννὰβ8 ΟΥΙ ΟΊ ΏΔΠΥ͂ 
δορά ἴῃ ὈοΟΙῺ γεῖθεβ, (πΠ6 σἤδηρε οἱ ὨΝΠΠ ᾿πῖο 
ΝΠ Ὀεϊηρσ πιαάς ὈΥ ἃ ςογτὶ δες ννῆο, βεείῃσ (ῃΠαῖ 8 
σοῦ ὰ5 αυοίςἀ, ἰπουρσῃῖ ἢ ς πδηλς οἵ δη ἱπάϊ- 
νἱάμα] αὐἴῆοτ οὐρσηϊ ἴο ὃὈ6 πιεπιϊοηεα (566 
Βογίδεδυ, “ ΕἸΒΙ]εἰ τα, ὃ 3, Ρ. Χχχνυ.). 



ἰδ 

ἴΠ6 ΤΔΠΠΘΙ ἴῃ ὨΙΟΝ [ΠῸΥ τα οἰϊθα ὉΥ 
([η6 ΠΟΥ οὗ (το  οΪ6 5. τα κο5 ἃ Ρῥτο- 
Ὀ4}}]6 τῃαῖϊ ἔοτ [6 τηοϑὲ ραγί {ΠῸγ τγραῖθα 
ΜΠ 5οπΊ6 ἔμ] 655 [ἢ 6 ᾿]5ΊΟΥΥ ---ϑρθο αν 
[ἢ6 τοὶ σίου Ὠἰσιοτγ---οῦ τῆς {1π|65 οὗ 
1Π6ῖγ δυΐϊῃοτθ. ΤῊΘ “ (Ὠγοηίοὶε οὗ Κιηρ 
1λανια,, 116 “Αοῖς οὗ ϑαηλιθὶ τἢ6 δον, 
δῃά τῆς “ Αςἴϑ οὗ δὰ ἴπ6 566γ, ἀρρθαῦ 
ἴο να Ὀδθὴ [ἰ᾿πλἰ6ἀ ἴο ἴῃ6 τεῖὶρῃ οὗ 
Πανιὰ ; [Π6 “Αοἷς οὗ Ναίμδῃ ἴῃ6 Ῥσορῇῃοι᾽ 
δθϑῃ ἴο ἤἢανα οονοτῖαά 4 ρογίοη οἵ τῃ6. 
Τεϊὶρῃ οὗ 1)αν!α δα ἃ ροχγίιοη οὗ τῃαΐϊ οὗ 
Θοϊοιηοῃ (1 Ο(Ὦγ, ΧΧΙχ. 29 ; 2 (τ. ἰχ. 29); 
τῃς “ Ῥγορῆθου οὗ Αἢ] Δ} τπ6 Β.Π]οηϊῖς; 
δηά {6 “ Νιϑοη5 οὗ [ἀἀο ἴπς6 ὅδογ, ννεῖα 
δοσουηίβ οὗ ἴῃς ταϑῖ οὗ ϑοϊοτηοηβ ΓεὶρᾺ 
οἷν ; ἴπΠ6 “ Αοἰβ οἵ ϑῃθηϊαϊδῃ [6 Ῥτο- 
Ῥῃετ᾽ δηὰ “1ἀἄάο ἴῃ 5ὅ6οῦ ὑροη Οδθηθ- 
δἰορίαϑ᾽ ἀδαϊο γἢ [Π6 τεῖσῃ οὗ ΚΘΠΟθοδμ; 
τῃ6 “Οοπιμδαῃίαγυ οὗ ἔῃ Ῥτορῆεὶ ΙΔαο᾽ 
ἰτοαϊθα οἔτῃς τοῖρῃ οὗ ΑὈ]] ἢ ; τῆς " Αςῖϑ 
οὗ οι τη6 δοὴ οὗ Ηδηδηϊ᾽ ραν ἴῃ6 
ὨΙβίοΙΥ οὗ 6 ῃοϑηδρμῃαῖ ; 5δ δ 5 " Αςῖβ 
οὗ ΤὕΖΖιαἢ ̓  ννὰ5. δον ἀθηι]Υ, ὈΥ 115 ὨδΠΊ6, 
ΔῊ δοοοιυηΐ οὗ {Π6 τεῖρῃ οὗ τπαϊ ῥσίηςα, 
ΨΏΠ6 τὴ6 τνοῦΐς ΚΟ 5. Π15 “" Δ Ἰδίοη 
σοπταϊηδα τἢ6 Ἀ1]}] Ὠιδίοτγ οὐ ΗδζΖεκίδλῇ ; 
δηα γ, [λ6 “ Αςἰϑ οὗ Ηοϑβαὶ᾿ 566 1η5 ἴο ῃανᾳ 
ὈδΘΘη δὴ δοοουηΐ οὗ [Π6 ταῖσῃ οὗ Μδῃηδϑ- 
56ἢ, ἮΥ̓́ΠΕΙΠΘΓ [Π6 “ (Ια πιθρΐατυ οἱ ἴῃ 6 
Βοοῖκ οἵ τῇς Κιηρβ᾽ (2 Ομσ. χχῖν. 27) 
ὙΔ5 ἃ ὈΆΓΤΓΑΙ ὨΙδίοτυ, σοηπηδά ἴο [6 
τεῖσῃ οὗ 7οαβῆ, ἰοσ νοῦ δἷομα ἴὑ 15 
αυοιοά, οὐ ΜνΠΘΙΠΕΓ ᾿ὰ νγὰ5 ἃ βΈΠ6ΓΑ] ΜΟΥΚ, 
σονοϑγηρς [86 ψῇο]α φραςα οὗ ἴῃ6 [6158 
Κιηρσάοῃηι ΟΥ ἃ σοῃϑι θα ]6 ροσίίοῃ οὗ 1ΐ, 
ἢας Ὀδοὴ ἀουδιοα.8 ΤΠδ δπρ] ογπηθηΐ 
οὗ ἴπΠ6 υπυϑιαὶ τνογά, ἰτδηϑίαϊθα " (οπ- 
ΤΉ ΤΑΥΥ,, τῆλ Κα5 1 σοτίδ!ηῃ ἴΠαἱ 4 ἀἸαγθηϊ 
ψοῦκ ο 106 “Βοοκ οἱ τῃ6 Κιηρθ᾽ 15 
Ἰητεηἀ64;9 δηά, οἡ ἴῃ6. ψΠο]6, ἃ νγοσκ οὗ 
ἃ ἰατροῦ δηά ἔμ }Π|6ῖ σμδγδοῖοσ ἡνοι]α ϑθοιὰ 
Ὀεβῖ ἴο ΔΏΒΜΘΙΓ ἴο ἴῃ6 {Ππ|6. Βιι 1 βυςῇ 
ἃ Μοῦ μαὰ οχί βίδα ἔοσ [Π6 δηῖσα ρογοά 

8 ες Μονοῖβ, "Και ἰϑοβα ᾿ὐηϊογθυοδβιηροη, 
8 τόο; Ὦς Νεῖϊε, " Εἰηϊεϊϊπηρσ ἰῃ ἀ. ΑἸ, Ταβῖ., 

102 ἐ. : 
9 9 Τῆε ψοζγὰ υβδοά, ΜίήίΖγαελ (Ὁ Ὑ7ἘΡῸ), οοςὰῖς Ὀυϊ 
ἴἔντοθ ἴῃ [6 οἷς οὗ {πὸ ΟἹὰ Τοβίαμηοηϊ, Ὀοϊὰ 
(1ηλ165 ἰπ ΟΠ ΣΟ 165 (2 (τ. χὶ. 22 δῃά χχίν. 27). 
711 15 σοπιπιοῦ, μοννόνογ, ἱη Καθ Όϊηὶς 4] ΗθΌτονν, 
Ψἤοτε τἴ Πα5 αἰνναγβ ἴῃ6 τηοδηΐηρ οὗ βοπιοίῃϊην 
κε δὴ δχροβιτοη οὐ ἰπἰεγργοίδξοη, ποί οὗ ἃ 
ῬΓΙΤΩΔΤΥ γοτΚ, 

190 Μονϑῖβ, ὃ 178 ; (αγρζον, " [πἰτοάυςίϊο,᾽ Ρ. 
213; ϑρδῃβείηι,, νοΐ. ἱ. Ρ. 267; Ηογχῃο, “ [πῖτο- 
ἀυςιϊοη,᾽ νο]. ν. Ρ. 48. 

1 Ὡς Υ εἴς, “" Εὐηεϊυδρ,᾽ ὃ 192 ὅ. 

ΙΝΤΚΟΌΌΠΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οἵ τὴς Το ν 5}. ΚΙησάοτῃ, 1 15 Ὑ ΕΤΥ ἱπιρτο- 
ὈαὉ]6 ταὶ νῈ βου ἃ ᾶνα ἢδα ΟὨΪΥ ΟἿ6 
Ταίθγθησς ἴο 1. Ὑμαῖὶ ““ σοΠΊΠἸΘῃΪΑΙ165 ἢ 
ΟἹ 5105]6 ΤΕΙρΡῺ5 ΘΟ ΤΙ ΙΘ 566Π15 ἴο 
Ὀ6 Ἰηα]σϑῖδα ὃὈν παῖ οἵ [πΠ6 ρσοόρῆει ἀἀο 
(2 (γ᾿. χι. 22), ν οἢ ῥτοῦδοὶγ ἐγθαϊθά 
οὗ τὰς 5ϊη5]6 τείσῃ οἵ Αη)αῃ. Οαἱ 86 
ΠοΟΪΘ, τΠεγοίοτθ, να πᾶν σοποίαθ τμαῖ 
[πΠ6 “Οοιλτηθηϊασγ᾽ οὗ 2 (τ. χχὶν. 27 
νγὰ8 ΡαΓΙΑΙ, [που σῇ Ψ ΠΘΙΠΘΥ τ 5. σοῃ- 
ἢηθὰ ἴο οὔβ σϑὶρῃ οὐ δχίθηἀθὰ ονοῦ 
ΒΘ ΘΙΔ] 15 ὈΠΟΘΥΙΑΙ. 

1 ἢαὰ5. Ὀξδὴ συδϑιομθα ον ἴατ τῆς 
ὍΟΥΚΒΕ ΠΕΙΘ ΒΡοΚθὴ οὗ νει ΥΘΆ}]Ὺ 56 ρᾶ- 
ταῖς δηὰ αἀἰϊδιιηοῖ ἔτοπὶ οὐ ργαβθηῖ Ηἰ5- 
τουοδὶ Βοοῖκβ οἵ Ηοὶγ ϑογιρίυσε. Μδηγ 
ΓΙ ΟΓΘ ἀγ6 οὗ ορίπίοη τῃαϊ ἢ “ Δεῖς οὗ 
ϑαηι6), δα, δηὰ Νδίῃδη, πηθητὶ πο ἢ 
1 ΟἼΓ. ΧΧΙΧ. 20, ΔΓΘ 510 ΪΥ ΟὟΤ ὑγθηθηῖ 
ἴννο ΒοοΚϑ οὗ ϑαηλιθὶ, που ἃ ὠιῆετγθηῖ 
[1|6; 10 δηά ἴο ἴἢ]5 ΠΥΡΟΙ 6515 1Π6ΥΘ 15 
ῬΟΙΠ ΑΓ 5 ὯΟ ΥΘΓΥ͂ 56 τοι 5 Οὐ] δος Οη, 9016 
δο ἔυσίῃου αηὰ δ ρροβ6 {παῖ Δ]}, ΟΥ τηοϑῖ, 
οὗ τῆ6 οἴποι ννοσκα αιιοῖδιϊ ἃτ6 ΠΊΘΓΟΙΥ 
ὨΔΠΊ65 [ΟΓ ΟΓΓΟῺ 5 οὗ ΟὟΤ ὑγθδθηΐῖ ΒΟΟΚΒ 
οἵ Κιηρσϑ. Βα [ἢ ]5 νον 15 σοηϊγδά!οῖϊοα 
Ὀοῖὰ Ὀγ ἴῃ Θο5 θη] ἈΔΙΓ οὗ τηαῖ ᾿νοΥΚ, 
1 ὙΠΙΟΝ 6 ΠλαῪ ἴτᾶσα ἔγοὴ ἢγϑδὶ ἴο ἰαϑῖ 
[ἢ 56 παηὰ,1}2 δηὰ ὈὉγ (ῃς ίδοϊ τῃδῖ 
“Κιησς᾽ οἴϊδη ἄοθϑς ποΐ σοηίδίη [ἢ6 ἰῃ- 
[ογηϊαϊοῃ ἴοσ ν]οἢ τῆς τιῖογ οὗ (ῆτο- 
ΠΙΟ]Ὸ5 τοίου 15 τοδάθιβ ἴο τἴῃ6 ψΌΥΚΒ ἴῃ 
αιυσϑίοη. 5. ΤἬΏΘΓΕ 15 ΤΠ 15 5 ΕΠ οΙ ἢ τοΆβο 
ἴοτ γθσασάτηρ [Π6 στεαῖ π855 οὗ ἴῃ 6 νου 8, 
ψνϊοἢ τ[ῃ6 δυῖποσ οἵ (ῃγσγοηίο θα οἰΐθϑ, 45 
Ἱπἀδροηάςδῃηϊ σοΟΙΏΡΟΞΙΟΏ5---ΠΟΠΟΡΤΑΡἢ8 
Ὄροη ἴῃς δνϑηΐς οἵ [Π6ῚΓ {1Ππ165, νυττ6 ἢ 
ὈΥ ἱπάϊνάπα] ῥτορῃεῖς, οὐ νης ἢ οσοᾶ- 
ΒΟ ΠΔΙΪΥ ΟἿΘ ννὰς ἰταηϑίοσγθα, 6 ποῖ ἰηῖο 
ΟἿΓ “Βοοκξ οὗ Κιηρβ, ὕι τηἴο [Π6 “ Βοοὶς 
οἵ ἴλ6 Κιηρϑβ οὗ ἰϑσγαϑὶ δηά [πάλῃ . ν ἢ }]6 
[6 Ταπλδιη6γ δχιϑιθα [ΟΥ̓ δοῖὴθ σθηΐυ 168 
5116 ὈΥ͂ 5146 ψ ἢ τῆς “ ΒοοΙϊκ οὗ ἴῃς ΚΊησς;, 
δηὰ διση!]ϑη6α ἴο ἴη6 νΙΙΘῚ οἵ Ὁ ΓΟΙΙΟΪ65 

13. 66 φῦονα, “ [πἰτοάυοιίου ἴο Κίπρο,᾽ ξ 1. 
12 Τῃε Βοοϊς οἵ Κίηρϑ σοηίαίης πὸ δοοουηὶ οὗ. 

τῆς ““Ξοηϑβ᾽᾽ οἱ ̓ οαξῇ, οσ οὔτε “Ὀυγάεηβ᾽" υἱϊετοὰ 
δραϊηδῖ Ὠἶπι,  Ὠ]Οἢ γα γι ἢ ἰπ ἴἰ6 “ (Οἱ- 
ΤΩΘΏΪΑΓΥ οὗ ἴπε Βοοΐκς οἵ ἴδε Κίπρο᾽ (2 (τ. 
χχίν. 7). Νὸογ ἀοε5 ἰἴ οοπίδ! ἢ δὴν τοσοτγά οἵ ἴῃς 
“ἐῬγϑγοσ ᾽ οἵ Μδηλϑϑςῆ,οῦ (Π6 “ῥ]δοθβ᾽" ᾿νΠογεὶη 
ἣς Βυϊῖ Βἰσῃ ρῥ]δοεβ δηὰ 8εἴῖ ἃρ στονεβ δηὰ 
δτάνθη ἱπιᾶρεθ, Μ ὨΙΟ νογα τεοογαάεα ἴῃ ἴδ6 
“ βαυγϊηρβ οἱ Ηοβαὶ᾽ οἵ " οἵ ἴπ6 5εεγβ᾽ (15. Χχχρ, 

'4 Ας (π6 νοτίκ οἵ Τοῦ τπ6 φοη οὔ Ἡαπαπὶ 
(2 (ἢ. χχ. 34), ἀπιὰ [5614]}5 δοοουῃῖ οἵ ΗΠ οζοϊ 
(10. χχχ!ὶ, 322). 



ΤΗΕ ὙἷΟὋ0Ὸ ΒΟΟΚΒ Οἷ' ΟΗΚΟΝΙΟΙΒ5. 

τους ἢ οἵ [ἢ 5ρεθοῖδὶ ᾿ηΐοττωδίοη Ὠ]Οἢ ἢς 
ΠΟΏνΕΥΒ ἴο 15. 

[1 15 αϑο ῥτόρϑὺ ἴο στη θητΊοΏ, ΔΠΊΟῺ; 
(ὴ6 οουτοος οὗ ἴῃ6 νψτιῖογ οὐ (Ὠτοη!οΪ65, 
16 οἷα οἵἩ τῆς δαυ] δῖ ἢἸβίοτιοα] ΒΟ ΠρΡ- 
ἴσΓ65, Δη ἃ ΘσρΘΟ ΙΑ Πγ [6 ΒοΟΚβΚ οὗ δαιμμοὶ 
δηὰ Κίηρϑβ, δυσἢ 45 6 ἢανε ἴπθπη. ΗἸἰ5 
ψνοῦκ ννὰ5 ἴο ἃ σοτίαϊη δχίεηϊ ἃ τανίον οὗ 
ἴῆ6 εηττα ρεποα οἵ τηυπμάδῃς ΠΙβίοτΥ ; 
δηά τπϑγὰ ἰ5. διηρίθ ρτοοῖ {παὶ ἢθ πηδεὶβ 
"156 οἵ ΘνΟΤΥ οηδ οὗ [Π6 ρῥτανίοιι5 Ὠϊδϊογιοαὶ 
τοσοτάβ. “ΓΠ6 τη βουγοθϑ οὗ ἡ (ὮΓ. 1.- 1}, 
αἴθ ἴῃ6 ϑαγ θτ ϑοπρίαγες ἔτοιη (θη 6515 
ἴο Ευιῃ ;}5 4 πιαϊῃ βουτοθ οὔ 1 ζἢγ. 
ΧΙ-ΧΧΝῚ. 15 ϑαῖηθεὶ ; δηά ἃ βουτςδ. [Ποιρἢ 
βοδυ οἷν ἃ τπηλ]ῃ 5οῦγοα, οὗὨ 2 (ἬΓ. 1.-ΧΧΧΥῚ. 
5 Κιίηρς. ΤῊ πο οἵὨ (Ὠτοηιοΐθ5 ἢ5 
ϑαιηθοὶ δὰ Κίηρα Ὀείοτε ἢ ἃ5 ἢδ 
ΜΓ ας, δη ἀο65 ποῖ 5οΥρ]6 ἴο 86 οἴζϊδη 
ἴῆ6 Ἔχαςῖ νοτάβ ννῃ]οἢ ἢ6 5665 ἴῃ {Π6ῃ.}5 
Βυῖϊ ΠῈ δᾶ δἰννᾶγϑβ 50η16 ἔὩΓΙΠΘΥ Δα ΠΟΤ Υ 
Ὀδϑιά6ς5 ἴΠ656:; δηὰ τπουρῇ ΠΕ 15 5οπ)θ- 
(ἰπ)65 σοηϊοηῖ, ῸΓ 56 ν τ] νϑῦβθ5 ᾿ορϑί ΠΟΥ, 
ΤΩΘΙΓΟΙΥ ἴο τορϑαΐῖ οὐ ἴο δοῦτγανιαία (ἢ 6 
ΘΑΤΙΙΟΣ ΠΑτγδ να, 6 56 615 Ια 5 ἴο πᾶν 
ἴΠ6 τηϑδῃϑ οἱ δῃ]δυρίησ ᾿ἴ, αηὰ ἴΠ6τ 15 
ὯΟ βθοῖίοῃ οὗ ἴῃ 7 Θν 5 ΠΙΒΊΟΥΥ, ἰγοτὴ 
τῆς ἀδαϑῖῃ οἵ ὅαὺ] ἴο ἴῃς [1]] οὗ Γ Θγι546Π], 
ΠΟ ἢ Π6 μας ποῖ ΠΠπ|ϑ5ἰταῖϊοαὰ ψ ΠΟΝ 
λεῖ5, ἀταῖνῃ ἴσοι βοῖὴβ δοισοα ΜΏΙΟἢ ὨΔ5 
ῬεΣΙΞῃ6α, 

Το 5ι1πὶ ὉΡ, ἔοσ ἴῃ6 ρεγοά ἔτοτῃ ϑαιυ] 
ἴο Ζοάδκιδῃ, νη οἢ ἰοσπὶβ ἴῃ σὨϊο 5υὉ- 
͵εςΐϊ οἵ ἢϊ5 ΜΟΥ, τπ6 δυῖμοτ οὗ (ζῆτοῃ!ο 68 
566 15 ἴο ἤᾶνξ ροβϑθϑβθα δηᾶ ι564--- 

Ι. Α ραδηετγαὶ Ὠίβῖοτυ, ο8]]6α “τη 6 Βοοκ 
οἵ τὴς Κίηρϑ οἵ 5ταε] δπά 7υἀαδ᾽ (οΥ 
“Τυάδῃ δηὰ [5146], ἢ Παὰ γτο-. 
ῬαΌΪγ "δδθῃ σοιῃρι]δα Ὀοίοτα ἢ15 ἀδΥ ἔγτοπὶ 
16 ὕγο ΘΑ ΠΟΥ βεραγαῖθ γουκ5 υϑεα Ὀγ ἴῃ 6 
δυῖμον οὗ Κιηρβ 1 --ηῃς “ΒοοκΚ οὗ ἴῃ6 
ΟὨσοηῖς]ο5 οὗ τς Κιηρβ οὗ Τυάδῃ, δηά 
{Π6 “ Βοοκ οἵ (ες (τομιοΐοϑ οὔ ἴῃς Κιηρϑ 
οἵ [5τδ6]. 

2. Ουΐ ῥτγεβθῃΐ Ὀοοκϑ οὗ ϑατηποὶ δηά 
Κιηρϑ ; δῃὰ 

24. ΑὄὕΠυπΊ  Υ οἵ ψοῦκβ, τροτα {111 δηὰ 
διηρὶς ἴῃ τπ6ῖγ ἀσίαιὶς [ἢΔῃ ΔΩΥ οὗ ἴ[ῃ658 

16. 66 [ἢ (οοἵ-ποῖοβ οῃ 1 (ἢγ, ἱ.-Ὑὴ], 
16. 86 [6 τοιθασκβ οὗ ἴπ6 Ήοη. Ε. Τυ 5] εἴοη 

ἴῃ Ὦγ. δ᾽ 5.  ΒΙΌ]1 41 ὨὈϊοιοηαγγ,᾽ νοὶ. 11}. Ὁ. 
1133; δῃὰ σοτήρασο ἴδε ργεβεηῖ ὙγίῖοΓ᾽5 ὁ ἐπα ει 
1, δεῖυγοβ '---οῖς 10 οὐ 1 ,δοΐυγα ἰγ. 

1 ὃὲς “Ιπιτοἀυςοη Ὃ Κίηρπ, 1 5. 
6 366 οὐδέβι ἐς 16ο 
19 ὅς ρασίὶ Υ «ἃ, ἦν. 39.423, δηὰ οὗ, ν. 

18-22. 
νοι, 11, 

τόιϊ 

ἴῃτεα, ἰγεδιίϊηρ οὗ σογίαϊη ρογιοάβ, ἀβυ δ! 
οὗ ἴῃς ταὶσῃϑ οὗ ραγίσυ !αῦ πποηάγοῇβ, [Π6 
σοπιροϑιτοη οὗ ἃ βϑυςςδϑϑίοη οἱ Ῥγορῃοῖβ, 
δηὰ [6 τα] υἱΠπλαῖδ σουγοοϑ ἔγοση ϑνΠ]Οἢ 
(86 ραηθταὶ Πιβίογι ες δα υδϑη σοιῃμρι δα 
Ὀγ {Πεῖγ ψντιῖουθ. ΟΥ̓ [ἢ656, βδοῖὴξ ἱνψεῖνα 
οὐ {Πισγίθθη δῦρ πηθητοηθδὰ Ὁν τὴ6 Δα ΠΟΥ 
οἵ ὉἸῃσοῃίοδβ ἴῃ [η6 σουγτθ6 οὗἉ 15 ψόσκ ..8 
Ὀυΐ 1ἴ 15 4υϊῖα Ῥοϑβϑβίθ!θ, ΟΥ ταῖ! δ ΘΙ 
Ῥτγουαῦϊα, ταὶ 6 ροϑββθδϑε οἴμεῖβ ὃδ6- 
βἰή46ς ἴῃοβε ᾿νῃ]οἢ ἢ6 ἢα5 παιηβα. 

Εοτ τη6 ρογιοὰ ἔγσγουῃη ἴῃς (γθαίίοη ἴο 
ἴ6 ἀδαῖῃ οὗ ὅδ, νι ς ἢ ἔογπις 6 ουὺῦ- 
]θςῖ οὗ τ τ. 10-νὴ}., τὴ 6 τυτιῖοτ οὗ ΟἾΤΟ: 
Ὡ1ΟΪΘ 5 ροςϑθϑοθα ἘΠ ι.566---- 

ι. Το Ηἰβἴοτιοδὶ Βοοῖκϑ οἴ ουγ ΤΕ 
δογιρίαγας, οι θηθ515 ἀονῃ ἴο πιὰ; 
δηα 

2. δατίοιιβ οἵἴπεῦγ ἀοσιιπιεηῖς, σ6ῃ6Α- 
Ἰορίοδὶ αηὰ Πιδίοτιςαὶ, οὗ νῃϊςῃ [ἢ6 ὀχαοῖ 
ηαΐυτα σαηηοῖ ὃ6 5ἰδίοα, δῖ ΠΟ ἢ ΔΡΡΘΑΥ 
ἴο να Ὀδθη ἴῃ ΤΊΔΩΥ οᾶ865 ἜΧΟΘ ΘΟ ΠΡ}Ὺ 
ἀποϊεηῖ δηα εὐτιου5.}} ΓΓΏΘΙΘΟ 15 ΓΕΔ 508 
ἴο θοῖίθνα ται ἴῃς σοηδαϊοσίαβ οὔ [Δ 1165, 
Δηα ΠυΠΊΘΓοι 5 ἱπιροτίδηϊ ροϊηῖς οὗ (ἈΠΊΠΥ͂ 
Ὠιβίοτυ, ετα σαγοίι ἰγ ργοϑογνθα ὃν [Π6 
“ οἸγϊοίς οὗ τῃ6 δῖος" τη αἰπγοϑβί 4] ἴῃ 6 
Ιϑσδϑὶῖα ΕΠ Ό65, Δηἃ ψΕΙΘ ὄνθὴ σαΙτὶθα᾿ 
τῆτουρῇ τῆ6 ἰτγιὴρ {6 οὗ (6 σαριινΥ, 
50 ἴμαϊ ἴῃ 6 νΠίοΥ οἱ (ΟὨγοηϊοϊα5. σου]ὰ 
τᾶκα 56 οὗ ἴθ. Α ἰαγρα ρογίίοῃ οὗ 
ἢ15 Ἰηϊτοάιοῖοτσυ βθοϊίοη (1 ΟΠγ, 1.-ν}}}.) 
σοῃϑὶϑῖβ οἵ ϑἰαϊθιηδηῖθ ἘΠϑῸρροτίοα ὈΥ͂ 
16 δαυογ δουρίυτες 329 δηα ἴΠ656 [ἴἢ6 
δυῖῃοΥ τηυβίὶ ἤανα ἄγάννη [ΤῸΠπΠὶ δι οἢ (σΟΠη]- 
ῬΑΓΔΙΊΝΕΙΥ σροακΚΙη 5) 2γέναϊό βουτοθϑ, ἃ5 
Ὦανα ὈδΘὴ ᾿ηαϊοαίαα, 

ὌΝΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΟΕΚ. 

δ6. Τῆς υπιῖγ οὗ (τοη οἶθ5 15 ηοΐ 50 
Δρραγθηῖ ἃ5 [πδῖ οἵ πχοϑί οἵἴποὺ Βοοῖκβ οὗ 
ϑοπρίυτο. Αἱ ἢγθὶ ϑἱσῃξ 1 πρῆϊ 566 πῃ 
ἰῃαϊ [6 τ6 νγὰ5 βοιῃθίῃιηρ᾽ Ἰπσοηρταοιβ ἴῃ 
[)6 σοπιθηδίίοη οὗ ἃ Πυ ΠῚ ΘΓ οὗ ροηδαϊ]ο- 
δ165, 5 ἢ ἃ5 ΟσσυρΥ ἢ ἢγϑι ἰη6 σπδρ- 
(6Γ5 οὗ ἴῃ6 ἤτοι Βοοκ, νι ἢ δὴ Ὠϊδίοτοδὶ 

29 Ας (ἢ ἰἰκῖ οἵ ἴῃ 6 ἀδδοοπάδηίς οἵ (ζα]οῦ {Π6 
5οῃ οὗ Ἡεζτγοη (ἰΐ. 18-24, 42-55) ; οἵ Πεγδμπιεεὶ, 
ἢϊ5 Ὀτοῖπογ (ἰὺ. 25-41); οὗ [ἐς Πποπιδἢ (11. 17-24); 
τηῦςῖ οὐ 1||6 ᾿ἰσῖ οἵ τῆς ἀοβδοοπάδηϊς οἵ 1,ονὶ 
(ςἢ. νἱ.), Ι5βαςμαγ (νὶ]. 1-3), Μαπδςφϑεῇ (10. 14-10), 
ἘρΡἨγαῖπι (10. 20-29); Αϑϑεγ (10. 30-39), Βεῶ- 
ἡαπλῖῃ (νιϊ. 6-12; νἱϊῖϊ. 1.32); ἀπά 5648] (ν}}}. 33. 

39; ἰχ. 235-44). 

μ 
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ὨΔΙΤΆΤΙν 6, 500 ἢ ἃ5 [Ότη}5 [Π6 τησῖη συ] ες 
οὗ επ|6 δητῖτα γοιηα μετ οὗ ῃ6 νοσκ. ΤῊΘ 
δομραίοριίθβ, ἴοο, τϊρῆις δεεὰ ἴο ἢανα 
Ὀδοη ἤτον τοσοίογ Ὀγ ἀϊιαγεηι ἤδηαϑ, 
Β'ῃ δ 50ΠΊ6 ἅτ6 σαγηδα ἀοιν Ὠλ ἢ ἸΔῖοΥ 
τὴ οἸΠΘτα, 16 βοιηδ γα τορϑαῖθα 
ψ ἢ 5Πσῃς δαἀαϊιοηϑ, αἂ5. που σῇ ἔτοπὶ ἃ 
Ἰαῖογ γυτῖτοῦ, ν ῆΟ ννὰ5 τοῖς {ΠΥ Ἰηἰογηγθα 
οὐ ἴῃ βιιῦ)εοι Ὁ Βυῖ, οα (6 ννῃο]ο, ἴῃ 6 
Ἱπαϊοατοὴ5. οὐ ὉΠΙῪ ἴῃ τῃ6 Δυϊπουβῃ!ρ 
ῬΓδροπάετγαϊα ονοῦ ἴμο56 οὗ αἀἰνοτϑιγ, δηᾶ 
1ῃς διίδηῖνο δα θηῖ νν}}} ῬγΟΌΔΌΪΥ σΟΠΊΕ 
ἴο ἴῃς σοπο]υβίοη ἴῃατ τ[ἢ6 ΘΉΓΓΘ νΟσΚ 15 
[το οὔθ δηᾶ (ῃ6 ϑ4πὴς Ψτῖετ. ὙΠ6 
δδηδαϊορίοαὶ ἰδράθησγυ, νὨ]οἢ 5]γονν5 1[56] 
80 5(ΤΟΠΡῚῪ ἴῃ τῇδ ΓΟ ποίου δθοίίοη 
(ι Οἢγ. 1.-1Χ.}, 15 Τϑιμ γΚΆΌΪ ομαγδοίοι- 

1 Τῆς ᾿ἰΞκῖ οὔὐ ἴῃς Πσῃ-Ρεςῖς σἴορθ νι ἢ 
7. ποζαάακ, νῆο ὕοσγε οἴϊες αἵ τῆς {πὶ οὗἁ {16 
Οδρινιγ (νὶ. 15), ΜΏΠῸ τῆς ἔλπλν οἵ Πανὶ 15 
ςαγγιθά, αἵ δὴν ταῖς, ἴο {ἰὸ {πἰγὰ σοπεγαί οι 
δίϊεσ Ζογαθραῦοὶ (1. 21). ὅϑοπὶς νδῃραϊορίαϑ 
σομα ἴο δἃῃ 6πὰ 858 δαὐὶῖν ἃς ἴῃς γσοσῃ οὗ [οἰ πατὴ 
(ν. 1-1}7). 

5 (ζοπιραζγα οὗ. νἱϊ!. 29-38 νυν τῇ οἢ. 1Χ. 235-44. 
8 566 λεῖον, ποῖς "", αἰγὶ σοπηρατςε ᾿. 167. 
4 ΤῊς 1 ον! τἰςα] βρίγιῖ, α5. 1ἴ ᾿ὰ5 ἤσθη ςα]]οά ; 

(ἢ 56η56, 2. 6. οὗ τῆς πηροτίαπος οὗ ἰῃς [,εντῖςδὶ 
ογοσ δηὰ [15 ναγίοι5 εἰϊνιπίοης, οἤϊοοβ, δμὰ 
Διγαησειηδηῖβ, ἢ] ἢ 50 πιαγκΚ  ]γ σΠαγαοίθγβεβ 
τε Ὠιδιογὶςαὶ ρογίίοη οὐ (ἤγοις!ε5 (1 (ἼἜγ, χε, 
2; Χν. 2-27; ΧΥ]. 4-42; ΧΧΙΙΙ. 2-32 ; χχίν-ΧΧΥῚ.; 
Χχν. 21; 2 ΟἾτσ, ν. 4-7; 111-14; νι! 6 ; νι]. 
114-15; χὶ. 13:14; ΧΙ. 9-11; χνιῇ. δὅ:-9; χίῖχ.' 
8-11; Χχ, 14-19; ΧΧΙΙ. 2-ὃ, 18-10; Χχίν, 5-11; 
ΧΧΙΧ, 12-18, 21-35; ΧΧΧ, 156-27; χχχί. 2-10; 
χχχὶν. 9-132, 30; ΧΧΧΝν, 2-18) ΔΡΡΟΑΙα. ἴῃ 1ῃς 
φσεηφαϊορίοι!} σθοϊίου ὈΥ τῆς ἰᾶτσο σρᾶςς αβοϊσηςά 
ἴο ἴῃς αοοουηῖ οὗ τ 50ι)5 οἱ 1Ἁ,ονὶ, ῈΟ ΟΟΟΌΡΥ 
ποῖ οὐΪγ ἴπς ννῃοὶς οἱ οἰναρίογ νἱ. θὰ αἰδὸ ἴῃς 
στεαΐου ρατῖ οὗ Ἑπαρίογ ἰχ. (ν 6 ῖβθοβ 10-34). ΤΠ 
βίγοησ ἰθο παρ νι} τοοροςῖ ἴο 1) ίν6. Βτονί- 
ἄδηςς, δη πὰ νειν υἷα απ ἀϊγοςῖ ἰελοδιην 
οἷ [πὸ δ] οῖ, νι ἢ 15 τῆς ποῖ στ Κιὴρ [δδ- 
ἴατγο οὗ τ μεέπογαὶ παγγαῖΐνο (56. Ὀδίονν, ποὶς 6) 
ΔΡΡΟΔΓΘ αἶσὸ ᾽1 {πΠ6 σοποι]υμίςαὶ σΠαρίεγθ, ἃ5. ἰὴ 
οὗ. 'ν. 10, ν. 20, 22, 25-20, ἀη ᾿χ. 1. Τ|ις 
Θχρτοβδίου ἴῃ οἢ, ν, 22---"" οΥ ἵετο 161} ἄοννη 
ΤἸΩΔΏΥ 5ἰαίῃ, ὀέζαμσν Δ τὰν τας οΥ Ονοά "---ὶβ 
ἐχᾶςῖγ ἴῃ ἴῃς πιάπποτῖ οἵ τὸ Ὠἰδιοτγιςαϊ οἰαρίοτγο, 

5. Αιοὰν Πυ5ὲ πγαὰν Ὀ6 506. 14}}νν ποίϊσεα {16 
[ο]οννίηρ : (1) δ Μοβο5. ἐἐἀ4ὲ “ογυαπέ οὐ (ὐα᾽ " 
(1 (μγ. νὶ. 49); σοιῆρατε 2 (τ. 1. 3; χχίν. 6 
αι 9. (2) “ σαι! ἐἔ[δᾳφς σὠγ᾽ (1 (ἢτ, 1χ. 22) 
---᾿οοιιρᾶτε χχνὶ. 28 δἀπὰὶ χχῖχ. 29. (3) “ μωμἀ 
αὐ σεσαίω δ (τ (ἢγτ, νὶ. 15) -- σοι ραγα 
2 (υ. χχ. 1δ; χυὶ 132; χχίν, 18, 23; χχίχ. 8; 
ΧΧΧΊΙΠ, 9; χχχὶν. 3, 5, 29, ἄς. (4) 1116ὸ ρῆγαβο 
“ἢοδο. τηθηϊοπεὶ ὈΥ ἰπαὶγ πδιηο5" (δ 21 
ΤΊΣ 3) απ ἀραΐίη “τἢεθε νυτιτῖθη ὈΥ πδηλα "ἢ 
(ΠἸΦ ὨΝΔῚΠ3Π), ννῃ ἢ ατὸ ἰουπὰ ἴῃ 1 (ὮΓ, 
ἷν. 38 ἀπά 41: οσοπρατοά ὙΠ ὁ 1πΠ6 πηθη δχ- 
Ῥτοβδθα ὈΥ πὰπιο᾿ (ΠΟ Ὡ 1292) νναἱοὶι ὁσοὺτϑ 
'ὰ 2 Ο(Ἴἶδγ. ΧΧΝΙΪ, 15 δηὰ χχχὶ. 19. (5) Τῆς 

ΙΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἰϑῖῖὶς οὔ ([Π6 ντιζοτ, ἀμα σομτ πα αν {Πτι5ῖ8 
1156 1{ Ἰηἴο ποῖίςα ἴῃ [Π6 τῆοτγα ρυγαὶν ἢ15- 
ἴοτῖοαὶ ρογοης οὗ ἢ15 πατγαῖῖνε (οη- 
γΘΓβ6Ιν, [Π6 ΤΘΓΟ βΘΠΘΔΙΟρΡΊΟΔ] μοτίοη οὗ 
ἴῃς ψνόοτκ ἰ5 ρθηδίγαϊθι ὉΥ τῃ6 βαπὴ6 5ρ  γϊ 
85 Δηϊπηδῖαβ [ῃ6 ἢϊδίογίοαὶ σῃαρίετγβ," ἀπά 
ΤΩΟΓΘΟν Υ δρουηβ ἢ Ῥἤγαβθς, οἢὰ- 
Τασίθ γι βίο οὗ [Π6 υυτιῖοτῦ 

Ὑπαῖ τῃ6 ΠιΙβίοτισαὶ πατγαῖνα ([τῸΠὶ 
1 (γ, χ. ἴο 2 (τ, χχχνὶ.) 15 Το ΟἿΘ 
Πδηά, σαῇ βοδιοαὶγ Ὀ6 ἀοιυυτοεά. Τηδ 
ῬΡοϊηϊθαϊγ αἸάδοιϊς ἴοηθ μεναθα τῃ6 
γνΠ0]6---Θα ἢ 5ἰσηδ] σα]ατ Υ δη βυσσα55 
Ὀεϊηρσ᾽ ἀϑογι δα 1ῃ ἴῃ 6 πιοϑῖ ἀἰσγθοῖ ΔηηΘΥ 
ἴο [ῃ6 δοίίοη οἱ Ὠινῖμα γον άθηοθδ, Γ6- 
γνΑΓαΙησ ἴῃς τρσῃΐδοιι5 ηα ρα σὴν τῆ6 
δν]]-ἀοετβ. 5 ὙΠε οἰταϊοη οἵ σῥέεωα αὐιῃο- 

ῬΕΠΡἢγαβίβ ίοσ Ηἰρῃ Ῥηεβῖ, “τς σωίγ 7 1ἠξ 
ἤἄομδε οὐ Οοα," Τουὐπὰ ἰπ 1 ΟἾγ. ἰχ. 11, δῃπὰ 
2 (τ. χχχὶ. 13, δηὰ ΟὨΪῪ ἴῃ οπςα οἴ εν ράββαρε οὗ 
ϑογρίαγε. ([ἢ 2 Οἢγ. χχχν. 8, ἴῃς Ηιγρῇ Ρτιοϑῖ, 
πε βεοοῃά, δπὰ ἴμε (πιγὰ ρῥγίεβὶ αγὲ Ἴδε 
“«σχυϊοτο οἵ ἴῃ δου ὍΓ σοὐ,᾽ 

6 (οπιρᾶτγτε ἴῃς (οἸ]ονηρ ρᾶβϑαροδ :---- ’ 58] 
ἀϊεά (ογ ἣὶς ἰγαῃϑρσταϑθίοη ἢ] οἢ Ὡς σοπιπιιοὰ 
ἀραϊηδῖ ἴΠ6 ΤΙ ογὰ "(1 (τ. χ. 13); “αν 
ϑιαχοά στοαῖε ἂηὰ ργτγεαΐοσ, οσ ἴτε [οτὰ οὗ 
Ἐ]οκῖς νὰ δῖ "ἢ (χὶ. 9); “Απὰ (σὰ ννᾶς 
ἀἰπριθαδεὰ ἢ [15 (Ὠϊησ ; τποτγείογε ἤξ βηϊοῖς 
1κτδς] " (χχὶ. 7); “Ἴδε Κιίῃγ ποαγκεπθά ποῖ 
αὐῖο {6 Ρεορὶς, ἔοσ ἴῃς Ἴαυβθε ννὰ5 οὗ σοα" 
(2 (τ. χ. 15); “ΘΠ Ί5ηακ. , . σα υρ ἀραϊησῖ 
7θγαβαίειη, θδοαυβα [ἸοῪ δα ἰγαμορτοβθοα ἀρδϊηβῖ 
τῆς Ιοτγὰ "ἢ (χιῖ. 2); ““1ὰ6 “δ άγο οἵ [πάλἢῃ 
Ῥιονα]εα, Ὀδοδιιβα ΠΟῪ το] εα ἀροι ἴῃς Ἰοτὰ 
οὐ οὗ τοῖν [Δἰ]Ποτβ "ἢ (ΧΗ. 18); “ΛΑ54. οτἱ δᾶ 
ὑπο ἴπε Τιογτά.. .. 50 ἴπ6 Ἰιοστὰ βδηοῖς ἴἰπ 
ΕἸΠΙοΡΙ απ 5 ̓ἢ (χῖν. 111-12}; “Βεσαιδε ἴμοι Παβῖ 
ποῖ σεϊ θά ἀροη {πε 1,οτὰ, ἐπετγοΐοτγο ἰ5 ἴῃς μοὶ οὗ 
τῆς Κιίηρ οἱ ϑ'γτία φβοαρεὰά οιἱοοῦ τῃν παπὰ ἢ" 
(χνι. 72); “ἼΤΠς Ἰογὰ νὰ ΜΠ ᾿ΟΠουπαρμδῖ, 
Ὀδσαυδο ἢ6 νναϊκοὰ ἴῃ ἴῃς τοὶ νὰν οἱ Ἰιὶ8 
(λιμοῦ ανιὰ... Ὑπβετγοίοσς τῃ6 [ογά 65ἴα)"- 
᾿Ι5η 6 τῆς Κιησάοπι οἷὐ [}1ῖ5 απ α ̓ἢ (χνι, 2, 5): 
“4 [ἐποβηδρμαῖ οὐδε οὐ, απὶ (ῃς [τὰ Περι 
πὶ; δηὰ οι τπονοὰ ποιὰ (ἡ. ὁ. ἰΠο ιν σία πη») ἴο 
ἀσρατγῖ ἴσοι ἰτὰ ᾽᾽ (χνη. 31); “ὙΠῸ τόλπ οὗ 
7. Βοοδαρ)αῖ νὰ. υϊοῖ, ἰοῦ [15 (οα σανο διὰ, 
τοῦ του δρουΐῖ"" (χχ. 30); “16 βαθὴθ την6 
αἶθο ἀϊὰ ΤΡηαἢ τενοὶῖ ἔτοπι ἀπᾶάθγ Ὦϊ5. (68 ο- 
ται 5) παηά, Ὀδοαῦθβα πα αὶ ἰογξακοη ἴδ 
Ι,οτὰ (οὐ οἵ Πὶς ἰαιθοῦβ ἡ (χχὶ. 10): “Τα 
ἀοκιγαοτίοη οἵ ΑἸιαΖίδῃ 'νὰβ οἵ οά ὈΥ σοιπίην ἴὸ 
ἐν) Ἢ (χχι!. 7); “ΒΥ Ἰες ἀπὸ μοῦ οἱ τὰς 

οτὰὶ Οοΐ οὗ τοῖν ἰαἴδοῖο, δῃὰ δογνθὰὶ σιονι8 
δης 1άο]5; δηα νυγαῖῃ οαπλα ὑροη Ἰυάδῇ διὰ [ἐτὰ- 
δαϊοιη ἴον (15 1ΏΘΙῚΓ ἴγοϑραβο᾽ (χχίν. 18); “ Τὴ 6 
ΔΙΤΩΥ οὗ ἴῃς ϑγτγίδῃβ σης νυ 11} ἃ 5Π14}} ΟΠ ΔΗ͂ 
οἵ πῆθη, ἀπὰ τῆς [οτὰ ἀεϊινεγοὰ ἃ νόγὺ γψτοαῖ 
οί ἱπῖο {πεῖς παπᾶ, Ὀδοαιβο Ἀπὸ γ Ὠδα ἰοτκακοι 
{πὸ οτὰ οὰ οἵ τῃΠςεὶν αι μογϑ ὅ (Ὁ. 24); “ΑἸὰ- 
ταῦ νου ποῖ ἢεδγ; ἰοῦ 1ἴ σαπιὸ οἱ οἱ, τμὰῖ 
Ὦς πισῃϊς ἀδ]νεσ ἴπεπὶ ἱπῖο ἴπὸ Βαπά οἵ τἰκοὶν 
δμθηλίος, ὑξοαυβα ἴΠ6Ὺ βουρῆϊ αἰϊοσ τα μοάς οὗ 



ΤΗΕ ΤΟ ΒΟΟΚΘ 

ΤΙΓ165 οΥ τῆς αἰβδγθης ροτγίοης οὗ ἢ 6 
ἘἸβίοσυ, θθϑιάαβ [Π6 ρϑησγαὶ ὁ Βοοκ οἵ [π6 
Κιηρβ᾽ 15 ποία Ὁ]6 [πγουρμουῖ. ΓΓΠΘΙΘ 
15 σνθύυνῇοτα τῆ 6 5ᾶτὴ6 τηθτῃοα οὗ σολμ- 
Ῥοϑιτοη---ἃ ὈΠΙΏΔΤΥ 56 οὗ ϑαγαμοὶ δπή 
Κιηρβ ἂἃ5 ὑαβθς οὗ ἴΠ6 ῃαγταῖϊνε, ψ ἢ ἃ 
θοηογαὶ ἰοηάθηου ἴο Αυρτανίαῖίοη οὗ ἡνῃαϊ 
845 ὈδΘῺ παιταϊθα Ὀεδίογθ, ἀπα ὄνθὴ δῇ 
οτηϊϑϑίοη οὗ ἱιηροτίδηϊ αοῖ5, ψΠ]Οἢ ΔΥΘ 
αἰϊουνναγαάς ἱπ]0}16 4, ἃ5. του ρἢ οἴου ῖδο 
Κηαονη ἴο [ἢ6 τϑδύου :8 ἀπά δἵ {π6 βαπλα 
{ἰτὴ6 Δῃ δηϊαγρειηθηΐ οὗ ἴῃ6 παγγαῖῖνα ὑγ 
ἐῃ6 δηάιιο οὗ εν ἰδοῖβ, ἀγανψῃ το 
ΒΟΌΓΟΘ5 ἴῃΠαἴ ἤανθ ποῖ σοπλα ἀονῃ ἴο 0.5, 

Ἑάοιι "ἢ (χχν. 20); ““Ας Ἰοῃγς ἃς ἢς (2 :ἴ8}8) 
δουρμῆὶ τῆς [ογὰ, ἀοα πιδάς ἰΐτὰ ἴο ῥγόβροσ᾽" 
(χχνὶ. 5); ““Οοά πεϊροά πὶ ἀραϊηδὶ ἴῃς Ρἢ1]15- 
τἰπ6 5 (10. γ)}; “Ηὀε ννᾶβ5 ἰδργοιϑ ἰπ ἢϊ5 ογοῃεδά, 
Ὀεςαυβε ἴπ6 Ιογτὰ πδὰ ςποη Πιπὶ᾽ἢ (1ἢ. 20); 
“4 Ἰοϊματη Ὀεσαπια πλίρσῃγ, Ὀδοαιθα 6 ργεραγοὰ 
Ὧι ψψαγς Ὀοίοτε ἴῃς [Ιοτὰ "ἢ (χχνὶ. 6); “Ηδ 
(ΑἸ αΖ) βαςσιβοοά δπὰ δυγηΐ ἱποοηϑβο ἰὴ ἴδ Ὠἰσὴ 
ἴδλοθβ.. .. Ὑῃεγείογα τῆς Ἰογὰ ἢὶς ἀοὰ 4ε- 
ἱνετοά δϊπι ἰηἴο ἴῃς αηά οἵ ἴῃς Κὶηρ οἵ ϑυτία "ἢ 
(χχν"!. 4-5); “ῬΕΚδὴ 5ἷενν ἰπ [υὐδῇ δῇ πυπάτεά 
δηὰ ἴνουτ ἰπουβαηα ἴῃ οἣς εἶν, Ὀέσδιϑς ἴμεν 
δὰ ἰογβαίκεπ ἴπε [ογὰ Οοα οἱ ἔδεῖς ἰδίμοτϑ "ἢ 
(10. 6); “Ἴδε Ινοτὰ Ὀγοιρῆῖ [δῇ Ἰοὺ Ὀεδοδιι56 
οἵ ΑΠαζ, Κίηρ οὗ βγδδβὶ ; ίογ ἢδ πηδάς ἀπ 
παϊκεοά, δηὰ ἰγαπδρτεβδεὰ βοτὲ ἀραϊηςς ἴῃς ἱοσὰ ἢ 
(10. 19); “ὁ Ηεζοκιδῆ ψγουρσῃς μα νης γᾶς 
σοοὰ απὰ τίριιϊ δπὰ ἴγυϊῃ Ὀείοτε της Τογὰ ἢὶς 
(οά.... δπηά ρῥτοβρεγεά ᾿" (χχχὲ. 20-21); “Ηε- 
Ζοκίδῃ τοηάογεὰ ποῖ δραΐῃ δοςογάϊηρ - ἴο ἴῃς 
Ῥεποδὶ ἀἄομπο υπῖο ἰἰπὶ ; ἴογ ἢὶ5 πεαγί νναϑ [πο 
ὑρ ; τπετείοτο ἴῃδτς τνὰ5 γαίῃ ὑροὴ πίπι δη] 
ρου [υἀδὴ ἀπά Τεγυβα]θ πὶ (χχχίϊ. 25); “Τῆς 
Ιοτὰ οά βρᾶκε ἴο Μαμπαββοὴ δηά ἴο ἢϊς ρθβορὶε, 
Ὀυΐϊ ΤΠῸΥ νουϊὰ ποὶ ᾿ιδαγίεῃ: 

δοκί οὗ ἴῃς Κίπγρ οὗ Αϑςϑουτγα" (ΧΧΧΙΪ. 10-11); 
4“ ὙΥΏ6η πὸ (Μδηαββθὴ) ννὰς ἴῃ αῇϊοεϊοη ἣς Ὀ6- 
δουρσεῖ ἴῃς Τοτγά, απ πὶ Ὁ] εἀ Ὠἰπις6} ρτεαι]ν 
«νον. δηὲ ἢε νᾶς ἱηἰγοαῖεα οὗ ἢϊπιὶ. ,. διὰ 
Ὀτουσης Πὶπὶ ἀραίη ἴο [οΘγιβαίθπι" (100. 12-13}; 
““Απιοῇ ἴγοθραβθοθ ποῦς δηα τῆοσγα ; δηὰ ἢὶ5 
βεγνδηΐϊθ σοιδρίγοαὰ ἀσαϊπεῖ Πἰπὶ δηα [εν πίη" 
(10. 23:4); “ΤΠΟΥ τ᾿ποςκεὰ ἴμε πιεοβοηρεῖς οὗ 
Οοα «Απιὶ ἀεβριβοῦ ἢϊ5. ννογιὶς. δηὰ τιϊσυβοῦ ἢἷ5 
Ρτορῃοῖβ, π|}} τῇς ννγδῖ οἵ ἴ(ἢῈ 1 ογὰ ἄγοβα 
διραϊπϑῖ ἢἶσ ρεορὶς, 11] ἴπεγα τνὰς πο τειηεαν : 
{πετγείοτε ἢς Ὀγουσῃϊ ἀροη ἴποαι ἴῃς Κιηρ οἵ {ἰὶς 
ΟΒα]άθος,᾽" ἄς, (χχχνί. 16-17). 
δες. Οἢγ. χχνὶ, 24; χχίχ. 29; 2 (τ. ἰχ. 

29; Χίϊ. 15; ΧΙΪ, 22; χχ. 34; χχὶν. 27; χχνὶ. 
22; χχχὶϊ. 32; ΧΧΧΙΙ. 10; δηὰ χχχίν. 25. 

δ᾽ ἃς τῇς Ρυπηπρ οἵ 8αυ]"ς ροάγ, τεϊαϊθὰ ἴῃ 
1 ὅλῃ). χχίχ' 12, οπηϊοϑά ἴῃ τ (τ. χ., γεῖ ἱπιρ]εά 
ἵπ ἴῃς Ρἤγαβα ἐρφηὰ Ὀυτίοά ἐλείν ὀσηός " (νοτπα 
12); ἰῃε ςεββίοῃ οὗ σεγίδ!η οἰ[65 ἴο Η γαπὶ ὈΥ 
Θοϊοτηοῃ, Τοϊαιοά 1 Κι. ἰχ. 12, οἠλ δα ἴῃ (ἢτο- 
Ὠΐοΐα5, Ὀμζ ἱπιρ] 164 ἴῃ ἴῃΠ6 ρῆταθε “τῆς οἰτ6 5 
πο Ηυτγαπι δά γεογαΐ ἴὸ ϑοϊοιμοη ᾽ (2 (γ. 
αἰ. .2); (86 πιαιγίαρο οὐ δοϊοιιοη ψιἢ ἃ 
ἀδλυρηϊος οἵ Ῥῃαγδοῖ, τγεϊαϊεά στ Κα. 1,1, ἱπιρ] 164 

ὙΠ ογείοσε ἴῃς 
Τοτὰ Ὀτγουρῆς ἀροὴ ἴπεπὶ ἴἢς6 Τοαρίαϊη5. οὗ (ἢ 6. 

ΟΕ ΟΗΒΟΝΙΟΙ,Ε5. 

ὙΠΟ ἅτ ϑοπγθίϊπηθ5 τηϊηπῖθ, δηα 1θςς 
᾿πηροτίδης (ἤδη συτγίοι5," νν}}116 δὲ ΟἿΠΘΥ 
{Ἰπ|6ς ΤΟΥ ΓΘ βίπΚιηὴρ δνεηΐς ἰὴ [ἢ6 αἰν]] 
ΟΥ̓ ΤΟΙ" σΊΟυ 5. ὨΙδίοτυ, ν ΠΙΟἢ 1 15 ΘΌΓΡΤΙΒΙ ΠΡ; 
ἴ[ηδὶ ἴὴ6. δαῦ!θῦ Πιβίοσιὴ5. μου ἤδνα 
Ραβοθα ονοτ.θ Αραΐη, ἴΠ6 σεηδαϊορίοδὶ 
ὑϊαβ, ΨΏΙΟΗ Πὰ5 Ὀδθ ποιίϊςδα ἃ5 ρινίη 
ὉΠΙῪ ἴο (ῃ6 ἔνο ρογίίοῃβ οὗ ἴῃ6 νοτὶκς 
(τ ΟἸγ. 1.-|ἰχ. δὰ τ (ἢν. χ. ἴο 2 (ἸΥ. 
ΧΧΧΝ].) 15 Οὔβογνδῦϊα ρεηθγα Υ τὨγουρἢ- 
ουξ (ῃ6 Πιβίογιοαὶ βθοΐοη, τηοϑί 5 ΓΟΏΡΙΥ 
πα δδα 1ῃ [6 τεῖρῃ οἵ αν, Ὀυϊ ποῖϊς6- 
ΔΌΪΥ αἷςο τῇ ἴποβα οἵ Κθῃοθοδπι, [ΘΠ ϑῃδ- 
ῬΠαῖ, ]΄οα5ἢ, Ηθζοκίαῃ, δηὰ 7οϑίδῃ. ̓ὶ 
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ἴῃ 2 (τ. ν. 11; [ἢ ῥσγορμεῖὶς αϑοὶρπτηθηΐ οἵ (ἢ ς 
σονετγητησηῖ ονεῦ ἴῃς Τεη Τσιῦθ5 ἴο ᾿ογουοδπηι ὈΥ͂ 
ΔὨΙ)α}ν, τοϊαϊεὰ τ Κὶ χὶ, 29-39, ἱπηρ] δα ἴῃ 2 (τ, 
ΧΟΙΡ ; ἴῃ ἀδβίσιςίοη οὔἢς Κίησάοπι οἵ [5γ86] ὈΥ͂ 
ἴῃς Αϑουγίαης, σεϊδίεα 2 Κ. χνιὶ. 2-6, οηνἰεἀ 
ίτοπι (πγομίοϊεβ, ὑθαϊ ἱτηρ]! οα ἱπ ἴη6 Ψογάς οὗ 
Ἡεφζοκίδῃ (2 (ἢγσ. χχχ. 6-7); ἴῃς βίη οὗ Ἠεζοκίδῃ 
ἴῃ οβἰθηιαι οι] 5Βῃον Πρ Π15 ἰγόδϑυγαβ ἴο {Π|6 ἃ ΠΊ- 
Ὀαςοδάοιβ οἵ Μοιοάδοῃ- βαϊδάδη, σοϊαϊεα .2 Κ. 
Χχ. 123-19, οὐγϊτεἀ Ὁγ ἴῃς δυΐποσγ οἱ (ἢ γοη ς 65, 
Ὀαῖ παρ] εἀ ἴῃ 2 (τ, χχχὶὶ. 25 δηά 21; ἄς. 

9 Ας ἴῃ δάαϊτοη ἴο ἴῃς παγγαῖΐϊνο οἵ Πανὶ!" 8 
σαρίυτγε οὗ Τεγυβα]ετη, {παῖ [15 ΓΟΥΛΘΓ ΠαΔΠΊ6 νγᾶς 
]εθυ5 (χὶ. 4); [Π6 ἰουςῃ ἴῃ (ἢ βίοτυ οὐ Ατγαυηαὶ 
(Οτηδη) ἴμαὶ ““τὴρ Ιοτὰ σοπιιηδηςοά πὸ δηρεὶ,. 
δηὰ ἢ6 ρα ὉΡ ἢῚ5 ϑυνογὰ δσαΐῃ ἰηΐο ἴ1 6 5] ει 
(Ὠεγοοῦ"" (1 (ἴιγ, χχι. 27); (6 ποῖϊοθ ἴπαὶ ἤθη 
Το οἵ [5γαϑὶ ἴοοὸκ Το πιβαίειῃ, [πε ϑδογοά νϑ556}5 
Ὑνπὶς ἢ ̓ς ςατγγίοα οὐ νοῦς ““ἰοαμα ἴῃ τμ6 πουθα 
οὗ οὐ τοὐὰ Οὐεΐ-  ἄον,᾽" ἃς. 

10. Α5 ἴπ6 βοϊδοιπῃ δά άγοεθος οὗ ᾿ανια, σοπὶ- 
τηοπάϊῃσ ϑοϊοπιοη, ἃ5 [5 ϑδιισοθθθουῦ, ἴο ἰῇῃς 
Δϑβειῃ ὈΪεα ποίλ᾽]ο5 δηά σοησγαὶ οοῃ στορσαϊίοη οὗ 
ἴῃ6 Ῥοορὶα οἵ ϑγδθὶ (1 (ἢγ. χχνὶη, δηα χχίχ. 
1-20); [πε Ἰοιϊοτο ν ΠΙ ἢ πο γὰ βοηΐϊ ἴτοπὶ ΘΟ] Οἢ 
ἴο Ηἰταῖλ ἀδηὰ ἔγομῃ Η!ίγαπὶ ἰο δοϊοσηοη (2 (ὮΓ. 
τ, 3:-16); τῆς ἐχροάϊιίοη οἵ Ζεγαῃ ἴπ6 Ετπορίαη 
(10. χὶν. 9-15.; χνὶ. 8); ἴῃς το κοβ δ γοβθοα ἴο 
Αβϑ4Α ὈΥ Αζαγδρ ἴΠ6 96οὴ οἵ Οάεα (χν. 1-2)}» 
ἴο 6 ποβηδρῃδὶ ὈγΥ [ἐδπ ἴῃς βοη οἵ Ηδηδηὶ ἐχίχ. 
2-3), ἅπα ἴο ἴΠ6 βάτὴς Κίῃρ ὈγΥ ΕἸΊοΖοσ τΠ 6 βοὴ οὗ 
Ιοάκαναμ (χχ. 37); ἰ6 τοὶ σίους μὰ οἴμεῦ 
τείογιης οἵ [εμοσῃαρῃαϊὶ (χν]!. “δ.ο; ΧΙΧ. 4-11), 
πη 5 γαγ αραϊηϑὶ Μοῦ, Απιπιοη, διὰ Ἰ ἄοια 
(χχ. 1-30); ἴπε Ἰεῖίοτ οὗ ΕἸ) ἴο [ὁπογδῖὴ (χχὶ. 
12-15); ἴπ6 σδρίυτε οἵ Τεγυξαϊοια Ὀγ ἴῃς Ῥ]}}15- 
[1πη65 αηα Αταθίδης ἴῃ Τ᾿ οογαπι᾿5 τείσῃ (10. 16-17); 
1Π6 τἸυτάοσ οὐ Ζεομαγδῇ ὉΥ ]οαϑῃ (χχῖν. 20-22); 
1Π6 πλ Πατν δυοςοβοοβ οὐ ἰ2ΖὶΔ (χχνὶ. 6-8) ἀπά 
15 ἱπναβίοπ οἵ ἴῃς ρῥγίεϑι ̓β οδῖοςς (10. 16-20); 
πε ννατ οὗ [οίῃπαπι ἀραϊησδὶ ΑἸηπιου (χχνυ!. 5); χὰ 
ἴογτῖ ]ς ον ἰπῆϊοῖϊςα ὃν Ῥεκαῖ ἀρὸρ ΔἢΔΖ 
(Χχχν. 6-8) ἀπά ἴῃς Ξςιισοθθςος οἵ ἴπ 6 ΡΒ Ποῖ πος 
ἰῃ ΑΠαζ᾽β τείρῃ (Ὁ. 18); τη τα]! ρου τοίουτηᾶ- 
τἰοη οὗ ΗἩεζΖεκιαῇ (χχίχ.-χχχὶ); [6 σαρηνιν οὗἁ 
Μδηδϑηθῆ, ἢ15 τοροηΐδηςς, πα ἢ]5 γεβιογδαίοη ἴο 
᾿ὶς. Κιηρσάοπι (χχχὶϊ!. 11-13}; ἀπά [Π6 654} }5ἢ- 
τηδῖ ΟΥ̓ [οβίαι οὐ ἢϊ5 δυϊμουν ἴῃ ἴπε οἱά 
Κιπράοπι οἵἉ ἴξσγδεὶ (χχχίν. 6-7, 9; χχχν. 17-18). 

"866 2 (ἢγ, χὶ. 18-20 ; χχ, 14: χχὶ. 2; χχιιὶ, 
1; χχίχ, 112-14; δῃὰ χχχίν, 12. 
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154. 

Τα 0{Πε. ρου] τ 6 5. τῇ [Π6 ΘΙ ΟΠΙΟῚ ΠΊΑΥ 
αἶθο Ὀ6 ποίϊςδα 85 ᾿παϊσδίηρ [6 σοτηρο- 
βι!οἡ οὗ ἴλ6 μος οὐ (ῃγοηιοὶθς ὮὈΥ ΟΠ 6 
διυῖμοτ. Αἰηοηρ ἴῃ 656 1Π6 πηοβῖ Β: ΠΚΊΗΣ 
Δγ6 : (σα) ἴῃς γεαυθηῖ πε οὔ [ἢ 6 ρτοβίμϑῖιο 
ἐανιφαΐ "νι ϑυϑίδητνθϑ, ἴο ρὶνα ἴῃ ἴοτοβ 
οὗ ἃ ροπιᾶνς σα56 : (ὁ) τῆς υα86 οἵ [Π6 
Βα Γγοὴῖχ ψ ἢ Ἰηβην65, ἴο ΘΧΡΓΕ55 
ψΠΔῖ πηυϑῖ 6, ΟΥ̓ 15 ατγαηρεὰ ἴο "ὲ ;} 
(ὁ τῆς υπϊοττῃ Μμ 5ρε! προ οὗ [πΠ6 ἡδηηα 
οἵ Παν!ά :}" (ὦ) τῃ6 ρεουλαγ Πταγαῖίοῃ οὗ 
(Π6 ὩΔΠῚ6 ΘΟΙΏΙΏΟΠΪΥ ρίνοη 845 Τιρίδιῃ- 
ΡΙΙΘβογ ́  ΜδῺΥ 5 πη}|ὰγ ροϊηῖ5 πη ρῆϊ Ὀς 
δἀάπςορά ; Ὀαϊΐ, 85 [πΠ6 πη} οἵ [6 νγουκ 15 
ποῖ ἀϊδρυϊαά, [656 56δίὴ ἴο ὕὉ6 βυίΠοιΘηΐ, 

ΟΥΈΒΤΙΟΝ ΟΕ Ι15 ΟΟΜΡΙΕΤΕΝΕΒΒ. 

δ η. ΤῊΕε δρπιρὶ ἱειπηϊηδίοη οὗ (ῇτο- 
Ὡΐς]ος, 1ῃ ἴΠπ6 τά ]δ οὗ ἃ βεηΐθηςρ, 15 ΔῺ 
ὈΠΔΉΒ ΘΓ] ἀγραηηδηΐ ἀραϊηϑῖ 115 Ὠαν]ηρ 
σοῖς ἀον ἴο τ15 ἴῃ ἴπε ἴοιπῃ ἴῃ ἡ ὨΙΟἢ 1Ὦ 
νγὰ5 ΟΥΙΡΊΏΔΙΥ τς. δῆ πκυδὶ 50ρ- 
Ροβ6, εἰμεγ. [πὰς δὴ δάαϊοη μὰ5 Ὀδεη 
τηδάς ἴο [ἴ, οὐ τῃδῖ [{ ἰ5 Ἰησοιῃρ]εῖθ, ΤῊΘ 
Ὠἰβίοτυ ψουἹὰ δηαᾶ, 1 ποῖ ας βαξ5ίδο- 
(ΟΥΪγ, γοῖ ψιπουϊ ΔΥ ν]οϊεηΐ αὐὑτυρί- 
11655, αἱ ἴῃ6 εἷοδα οἱ ἴῃς 2ιϑῖ νϑῖβε οὗ 
τῆς ἰαϑῖ σμαρῖεῦ ; δηα ἤδγθ, δοσοσαιργ, 
ΙΏΔῺΥ τὨιηἶς ἰπαΐ ΟΥΙΡΊΠΔΙΥ τ ἀἸὰ Θπά, 
ἢ ἰαϑὲ ἴνο νϑῦβθϑ (2 ΟΠ γ. ΧΧΧν], 22-23) 
ΠΟΥ ΘΌΡΡοΟΘΘ νοτα δοοι δηλ }}ν δἴίδσθα 
ἴο ΟὨτγοηῖοϊας ὈΓΥ 4 δῖε, πο αἰ ποῖ 
οὔδοτνα παῖ ἢς πδὰ δηιθδῆθα τῃ6 ὈΟΟΚ, 
Δα 50 οορὶθα οἡ ϑοπὶα οὗ ἴτε ορεηϊηνς 
νοῖβ65 οἵ ΕΖτα," 1ἴ 15 δὴ οὐὔ)δαοιοη ἴο {1115 
νίθνν, [μας ΟΠ γοηΐοϊθ5. 15. ηοΐ ἰοἰονεα ὈΥῪ 
Ἐζίὰ ἴθ ἴῃ6 Ηδῦτονν (δηοῃ, ὑυϊ 15 16 
ἰαβί δοόοοῖϊκ οὗ 41}, νν 116 ΕΖτα [οἱ]ονν5. ὕροὴ 
δηῖ6,, [15 ἃ ΠγῖΠοῚ ΟὈ] οι ἀραϊηϑῖ 
δ τῆθοτυ πᾶς (Ὠτγοηΐοϊος οὔσα δηήδα 
1η 16 ρῥίαςα ϑῃρροβεά, ἴῃδὶ 1 ψου]ά τς η 

12 Τῆς υ;86 5 50 ἰγεαυοηΐ ἴπαϊ (45 Βεγίδεδα 
οὔϑβογνοβϑ) ἱἴ ἰ5 πϑεά]οβθ ἴο ριοάυοθς Θχδῃ 0 ]65 
οὔ ἴἰ. 

18 ὅ66. 1 (ἢγ, ν. 1; ἰχ. 25; χι, 4; χν, 2; 
χχίϊὶ. 5, 12; 2 Οἢγ. ἰἰ. 8; νἱῖϊ. 13; χὶ. 22 ; Χὶϊ. 
(2; ΧΙ. ς ; χῖχ. 2; χχθ; ἄς. 

14 Ἡανϊὰ ἰ5 ἜἌχργοβοοά Ὁγ ἽΝ ἽἼ, ̓ ποιεδλά οἵ (ῃς 
Ὠογα οτάϊμδγυ ἼἸἽ, ἀπ ογπιὶν τὨγουσπουῖ 186 
Ὠγα πνοῦκ (1 ΟἸιγ, 11. 15; 0.1.9; Χ. 14; ἃς. 
ἢ ΟἾγ, ἰἰν 3} ν᾿ 2; Χ. 16; χνίϊ. 2; χΧΧΙ. 2; 
ΧΥ 1; ΧΧΙΧ, 20; ΧΧΧΙΪΙ. 7; Χχχν, [δ ; ἄς). 

15 Τῆς παπὸ 15 το ὉΠ} ΓΟστΪγ ΓΓΙΠραΙἢ- 
ἰηοθοσ ἰπ (Πτγοηΐυϊδϑ (566 }1 (τ. ν. 6 ἀπὰ 26; 
: (ἢγ. χχνη!. 20). 

1 ΤῺς (1]} βοιΐθηςς οὗ ΕζΖγα 1. 3--ἡ ΠΟ 15 
(δεῖα δπιοηρ γου οὗ 411 δϊ5 ρεορὶε ἢ Ηἰ95 ἀοὰ 

ΙἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἤανα βορρθα βῃοτί οὗ (ἢ6 τϑίμγῃ ἴτῸΠῈ 
ῖἴῃ6 σαρτνιγ, ΠΟ. τῆ6 δυῖθοῦ τηϊρμὶ 
αν ὑὕὑδόη δχρεοϊεα ἴοὸ τοϊαῖθ, ϑιῆςθ 6 
σοτιαϊην ᾿ἰνεὰ αἴθ 1, δηὰ τῆς δι]: 
ἄξπῖ ρυγροβα οἵ ἢϊ5 ἢΠΙΒίΟΥΥ γραυϊγας 115 
τηθητοη. ὃ 

ΤῆΘδ τϑοουτγθηςς οὗ [Π6 ἤπαϊ ράβϑαρα οὗ 
ΟΥΤ ῥγθϑθηΐ σορὶεβ οἵ (γοηιο ας δὲ τΠ6 
σοπὴπ]Θησοιηθηΐ οὗ ΕΖγα, ἵακϑη ἰπ σοῃ- 
Ἰυησοη ψ τ[ὰ6 απαἀουθῖοδα ἴδοῖ, (ῃδῖ 
ἴΠΕΥ6 15 ἃ ΝΘΥῪ Οἷοβα γΓαβθυ ὈΪδηςςα οὗ 5ι}]6 
δῃηὰὶ ἴοηθ Ὀδίννθθη ἴῃ6 ἴννο ΒοΟΟΙ5, βξυρραϑῖϑ 
Πδίυτα γ τη6 Θχρ]δηδίίοη, νηϊοἢ Πα5 Ὀθ θη 
δοσορῖεα ὈΥ βῥογης οἵ τἢ6 Ὀεςὲ οπτςσ," 
παῖ [Π6 τνο νογκϑ, (το ΣΟ]65 δμα ΕΖτα, 
ὙγΘΓΘ ΟΥΡΊΏΔΙΥ οὔ, δα ᾿νεγα δίδγναγαϑβ 
βδραταῖθα, ΤΤ|6Ὲ ϑϑραγδίίου ργοῦδυ 
ΔΙΟΒ6 ουὔξἽ͵ οὗ ἃ ἄδϑθιγα ἴο δύᾶηρα [6 
Πιβίοτν οἵ τῆς ροπ-σαρινιιν ροποά ἰῃ 
ΟΠγομοΪοριςαὶ βεαθησο,. Αἴδῦ τῆς 80- 
σουηΐ οὔ τα (αριενιῖγ ρα Ποα 156 10 νν ἢϊΟ] 
γγὰβ5 σοηϊδιηδα ἴῃ Π)..η16), ἢ δοσουηΐ ἵν85 
Ὠδοαρά οὗ τῃ6 τοΐυστῃ ὑπ δὺ ΖογαὈΔΡΕΙ, 
οὗ ἴῃ6 Ὀυ]άϊηρ οὗὁὨ τῆς ἰδ} ]ς, δηᾶ {116 
ΠΙΒίΟΥΥ ρϑηθγα! Υ Ὀδίνεεη ΖΕεπιθΌαΡοΙ 
δρὰ Νεβοιλδῇ, Α'5 {Π]15 {Ἰπ|6 νγὰβ (τϑαϊθὰ 
οὗ ἴῃ [ἴῃς αἰοβίηρ βδοίοῃ οὗ τὴ6 Βοοκ οὗ 
ΟὨσοΏ οΪ 65, (ἢαἰ βοοῦοη νᾶ ἀείδοῃθα, 
τηδάδ ἰηἴο ἃ βαεραζαῖθ Ὀοοΐς, ᾿μ|6ὰ ΕΖγα, 
δηα ρῥἰαςεα Ὠείνθοι Πδηϊθὶ δηὰ Νοἢ6- 
τη." “6 σϑυλδι ποὺ οὗ (γοηιο 65 ννὰβ5 
{πθ ρας α αἰτοῦ Νεμοηγδῆ, δηὰ πιαάθ 
ἴο σοποϊπάα (6 βδσγθα νο]ηλ6, ἃ5 Ὀδὶης 
ἃ 5οτῖ οὗ γόγμριξ οἵ ἴῃς επτγα Ὠἰϑίοτγγ. 
ΤΗς ταρευτποη οὗ [6 ραβϑᾶρθ αἰγεδαγ 
δινθὴ ἴῃ ΕΖγα, δηὰ ἴπ6 δῦτσγιυρίὶ τογπληᾶ- 
το, την ἤν Ὀδθη ἰμιθηπεδα ἴο βυρροϑὶ 
1ῃ6 6556} [14] σομηθοῦοῃ Ὀεῖνθθη ἴῃ ἴννο 
ὈοΟΚΘ5 ; πα 11 πᾶν ἢᾶνε ὕδθη {ῃοὶσ Κπον- 
Ἰεάρε οὗ τῃ15 σοηηῃδοίίοη νηὶ ἢ ἰδ (6 
ΘαριυδρΊηϊ [Γαηϑ᾽αἴογα ἴο Ὀτηρ (6 ὈοοΚΒ 
ΟὔΟΘ ΙΏΟΓΘ ἰηἴο }πχιΔροϑιτοη. 

θὲ ἢ Ὠϊπι, ἀπὰ Ἰεῖ ἢἰπι ρὸ Ὁρ ἴο 76γαβαϊθτι 
ὙΒΙΟΝΒ ἰ5 ἴῃ [υὐἀδῇ, δηά Ὀυ}1 4 τλ6 οῦβο οἵ (δα 
Γογτὰ Οοά οἵ ἴϑΞγϑαεὶ, ψϊςοἢ ἰ5 ἰῇ [6γαϑα οπι,"" 
Ὀδοοῖπα5 ἰῇ 2 (τ, χχχνὶ. 22, “ ὟἾΟ ἰ5 ἴπογὸ 
διποησ γου οὗ 1}}] ἢἰ5 ρεορὶε ἢ [ΤῊς ,ογὰ] ἢἰς 
Οοάὰ ὑεὲ ἢ Πίπι, ἀπ ἰεὶ πὶ μγὸ ὕὑρ -τς" 
Ενθγυ τοδάθυ παΐυγα!!γ 5 Κβ, νηὸν ἢ 

5 56ε6ὲ ρ. Κοιμίοοις᾽5. σοπιτηθηΐ οἡ ἴδε ρᾶ5- 
βᾶρο, δληΐ σοιῆραγε ἴῃς τγεπλᾶσκς οὗ (α]ιμεῖ, 
ὕδπιιοτ, απὰ Ὁζγ. Α. ΟἸαγκο. 

5. ϑδᾳ Δῦοναο, 8 2. 
4 Α9 Ενναϊα, Μονεγβ, δπὰ ὮὈς δγεῖϊε, ννῆο, 

ἤθη ποῖ ρῥγε)υάίςεα ΌΥῪ ἢ]5 ταϊὶ οηα] ςῖς [Ὠςοτίςεδ, 
ἰ5 ἀοραῖς δη 56 5:0 16. ; 

5. ΤῊΪ5 15 ἴῃς ροϑβιοη οὗ Εζγα ἰῃ ἴῃ 6. Ιοῦτγενν 
Οδηοη, 



ΤΗΕ ΤΟ ΒΟΟΚΒ 

ΟΟΝΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΤΈΧΤ. 

ὃ 8, Τῇε οοῃάϊπίοη οὗ ἴΠ6 ἰοχί οὗ (ἢτο- 
Ὠίοϊες 15 ἴασ ἴτοιγλ βα[ἰϑίαοϊουυ. δυο 5 
τοδήϊηρς τα ἰγτθαιδηῖ, ρατισυ τὶν ἴῃ ἴῃ 6 
ὨΔΙῺ65 Οἱ ρείβοηβ απα ρίαςσδϑβ, ὙΠ]Οἢ 
οσςὰγ αἶἰδοὸ ἴῃ αἰῆδτγεηϊ ἰογηβ, μοῦ ΠΚΟΙγῪ 
ἴο ανῈ Ὀδδὴ 564 ὈΥ ἴπ6 βατὴς ψχιίοτ ἢ 
Ναυμχλοίοιβ Οπιἰβϑί ἢ 5 ἀγα ἰυυσηα, ΕΘ ρΘΟΙΆ]Υ 
ἴῃ τῃ6 φδηθα]οριθα,  ΠΘΊΘ 5ΟΠΊΘΠ165 1Π1- 
Ροτίδῃϊ ἢδιηθ5 μάνα ἀτορί ουἱ," δοπλε- 
Ἐπι65 ([ῃ6 παῖδ ΠΙοἢ τοιηδϊη ἀο ποῖ 
Αστθα νἱτἢ τῃ6 ΠυπΊοτο δὶ ϑἰαϊθηθηΐϊ δἵ- 
ἰδ Π6α το [δ ηλ. Βαϊ Π6 τηοϑβῖ ᾿πηροτίδηϊ 
σοτγιρίοηβ ἅ1τ6 ἴῃ ἴΠ6 πππλῦθγβ, Ψ ΏΙΟἢ 
ΔΥΘ 5ΟΠΊΘΙΙΠι65 56Ι σοη Γδα! οἴ ΟΥΥ, δοτηθ- 
(Ἰ16 5 σοΠΙΓΔαΙΟΙΟΥΥ οὗ τοῖα ρῥτοῦδ 
ὨΠΠ. τα ἸῺ ϑαιηπδὶ Οὐ ΚΊηρϑ, 5ΟΠΊΘ[]Π165 
ὈΠΙΘΑΒΟΏΔΟΌΪ ἰάγρα, δηὰ πογοίογα 7051} } 
βιϑρθοῖθα.5 Οἰμεγ ἀείεοϊβ ἃτὰ ἃ ἀεγδηρο- 
τηθηῖ ἰη [Π6 ογάοτ οὗ ἴῃ6 ννοτά5," δηὰ ἴῃ 6 
51 ὈϑιτἸῸ ἢ Οὗ ἃ ΠΊΟΓΟ ἰΔΠλ ΔΓ ἴθυηὶ [ῸΓ 
ΟΘ 655 Κποννῃ.ἷ 

Αἱ τπ6 5άπὶ6 {{π|6 1ξ 15 ἴο Ὀ6 ποῖεξαά [Παῖ 
[Π6 ννόουκ 15 ἴγεε. ἔγοιὴ ἀδίεοϊς οὗ ἃ ποτα 
ΒΟΤΙΟῸ 5 ΟΠῃαγδςοίετ, Τῆδτα ἰς ὩῸ Τεᾶϑοὴ 
ἴο Ὀδίϊανα τῃαἴ ΔηγΥ οὗ τΠ6 ἀχωωιδ δχιθπα 
Ὀσογοπὰ ἃ ίδνν 'νοτάβ, οὐ βεπουσὶν αβδοὶ 
ἴΠ6 πατγαῖινθ. ΤΠΘΙΕ 15, δ τΠ6 υἱηλοϑῖ, 
οὔθ ἰηϊεγροϊδιίοη ἰπῖο τῃ6 ἰεχί '-- πῃ 

1 ΤΟ ἰπβίδηοςς ἴτομη ἃ οἰπρὶε Ἴσπαρίοσ :-οὶἷι 
1 ΟΙυγ. 1., τὴ. Μϑϑ. αν, ἴῃ νεῖθς 6, Ὀοϊῃ 
Ἐϊρῃαιῃ απὰ Ὀιρμαιῖῃ, Ὀοτῃ Ἐσοάαπιπι δπὰ ἢ)ο- 
ἄδηίηι; ἴἢ νόῦβθα ΣῚ, Ὀοἢ 1 υὐγὶπι αηα [κιάϊτ; ἴῃ 
νέῖςς 46, ὈοΪΒ Ανι ἢ ἀπὰ Αἰοίῃ ; ἴἢ νοῦθθ 50 
Ὀοι "αὶ δῃὰ Ραΐὺ; ἰπ νοῖθς 51 Ὀοϊῃ ΑἸ Δἢ δηά 
ΑἸναῇ. 

Ὁ Ας (Βοῖσθαὶ (1 Οἢγ. τ᾿. 9) απὰ Οδ]ον (Ὁ. 
γεῦθο 18) ; Ερῃγαιῃ (10. νεγβθ 190) δῃὰ Ἐρῆγαϊδῃ 
(νογες 50); Ηασγοςε (1 (ἶγγ. 11. 52) διὰ Κβαίδῃ 
(1 ΟὨγ. ἵν. 2); δηά τπε κε. 

δ Α-ς {ἰῖ οὗ Νοῖ ἴῃ ἴῃς βτεῖ οὗ ἴῃς ροηθα]ο- 
δὶες οἵ ὅ4.] (1. (Ὦγ. νι. 29-32), δηὰ παὶ οὗ 
ΑἾᾺΣ ἱπ (᾿ς ςεςοπά ᾿ϊ5ῖ οὗ [ἰ9 ἀσεορσιάδηϊς (Ὁ. 
ἦχ. 41). 

4 866 1 (ἢγ. ἰἰ- 22, ψ βεγα, τποὰρὴ οΖ 
δος ΟὨΪγ οὗ ΠοιηδΔ ἢ Πᾶνα δε δηιιπιογαῖοά, 
{πὸ σοῦ ἰ5 και αἵ ἴῃς οηά οὗ ἴῃς νεῖβε ἴο 
Ὀς “«ἱχ. ((οπιρᾶτα 1 (ΟἾὮτ, νἱῖ]. 3, δῃὰ ρεγῃδρ5 
ε (τ. νὶ!!. 418.) 

6 ΥΠεη Πεπογᾶπι ἰς βαϊά ἴο να ὕδοῃ {Π|σγ- 
ἔννο γεᾶτς οἱ δἱ 5 δοσδιβϑίοῃ δηά ἴὸ ἤᾶνδ 
τεϊρπεά πὸ ποτὰ ἴμδη εἰσῃϊ γεᾶγε (2 (Ἤτ. ΧΧΙ. 5), 
γε: ἴο ἢάνε ἰείς ἃ 5οὴ -- ἢὶς. γομη σέεές--ονν ἢ ννᾶϑ5 
ἐοτίγ-ῖννο δὲ ἢὶς ἀφαῖῃ (10. χχὶ!. 2), ποτε ἰβ. ἃ 
ςοηιγδαϊοϊίοη ἢ ΐοἢ σαημοῖ Ὀ6 ὀβοαρεά. ἌΒεη 
7εΠοϊδομίη 15 βαϊὰ ἴο ἢανε Ῥεσιῃ ἴο τε ση δὲ {Π|Ὲ 
ἃσὲ οὗ εἰρά (10. χχχνὶ. 9) γεῖ ἴο ἢᾶνε ἄοπε βυοὴ 
ἐνὶ ἰὴ ἴῃς 5ίρῃϊ οὗ [εποναῆ ἴπαὶ νη ΤΟΣ 
ΣΩΟΠΙΏ5 Βὸ 5 ζειηονοά ; δηὰ ἤθη ἴῃ. ἰςσϑο]- 

ΟΕ ΟἨΗἨΚΟΝΕΟΙΕ ΚΝ. 16ς 

δ ΠοΥ Σοὶ δά το, ργοραῦϊν, ὈΥ 4 Ἰδῖοθῦ 
ΤΟΥ, νη0 τὴλν ἤανα Ὀδθη ἴῃ ργορῃεῖ 
Μαΐϊαςῃ. ἀραγί ποστῃ τἢϊς [ῃ6 ὉΠΕῪ 15 
ὈΠΌΤΟΚΘΩ, δης τΠ6τῸ 15 ἜΝΘΥΥ γοάϑοη ἴο 
Ὀεῖθνα ταὶ νὰ ἤανα {16 ννοτΐ, ἴῃ αἰπχοϑῖ 
Α}} ταϑρεοῖβ, Ἔχαςῖν ἃς 1ἴ σαπη6 ἔγοπὶ [ἢ6 
Βαηΐς οἵ τ6 δυῖηοσ. Νειῖῆοσ της ϑερῖμα- 
δὶς, ΠΟΥ ΔῺΥ ΟἴΠ6Γ δησιθῃϊ νουβίοη, α Κ65 
ΔΩΥ ἱπηροτίαηϊ δας οη5 ἴο ἴῃ6 Ηθῦτονν 
ἰοχῖ ; δῃά τὴ6 ἔδνν ψνῃ]οἢ γα ἑουπηὰ ἢανα 
{Π6 σμαγαςῖογ οὗ Σἰογρο ας οηϑβ." 

ΓΟΠΗΑΒΑΟΤΕΕΙΒΤΙΟΘ ΟΕ ΤΗΕ ἽΟΕΚ. 

δ9. ΑΚ5 οοηραῖοά ἢ τΠ6 ῥάγα]]αὶ 
Ὠδίογιθϑ οἵ ϑαπγιαὶ δηὰ Κίηρϑ, [ῃ6 ὨΙΞΓΟΥΥ͂ 
οἵ (ἸὨγοηίοϊαβ 15 σμαγασιθυιζθοα ὃν ἴῃτθα 
ῬΓΙΊΟΙΡΑΙ ἰδαΐαγες : (4) Α ργθαῖθσ ἴθη- 
ἄθηουν ἴο ἀννεὶὶ οἡ ἴῃ6 δχίδγηα]ὶβ οἵ τε- 
ἰισιο, οἡ ἴῃ6 ἀεῖδ:}5 οὗ τὴ6 Τρ] 6 νοῦ- 
51}}0, [{ὲ νά τίου! (ππος]Οἢ 5 οὗ τἴῃ6 Ῥτιθϑῖβ 
δΔηὰ ] ον ῖθϑ, ἴἢ6 διγδηροιηθηΐῖ οὔ τῃ6 
ΟΟυΥ565, δηὰ τη6 'ἰκ6. (ὁ) Α τῃαγκεὰ 
δεηθα]ορίοαὶ Ὀϊα5, ἀηὰ ἤδϑια ἴο ρυΐ οἡ 
Τοοοτά τῃ6 Ὡδηλ65 οὗ ρθΊβοῦβ δηραρδά ἴῃ 
ΔΩΥ͂ οὗ τῇς δνθηῖϊβ παγγαῖϊθα.: δὰ (Ὁ) αὶ 
Ιηοτα Τοηῃϑίδῃϊ, Ορδη, δῃηα ἀἰγαοῖ ΔϑοΠρ- 
τἰοη οὗ 4}} τῆς ἐνθηΐβ οὗ ἴῃς Πιἰβίοτυ ἴο 
(η6 Πινῖηθ ἀρθηοΥ, δηα Θϑρθο αν ἃ ΤΟΥ 
Ρἰαῖῃ τείθγεηοθα οἵ δύϑῦγ ρτεαΐ σα] ΕΥ̓ 
ΟΥ ἀδ]ινοτδηςσθ ἴο ἴῃ6 βοοά οἵ ἐνὶ] ἐξθάς 

165 πυπιυεγεὰ ὉΥ Ὠανιὰ ἀγα καἰ ἴο ἤανε Ὀδοῃ 
1,1ο0Ο0.000 (1 (Ὠγ. χχὶ. 5), βίδιϊδιηθηῖς τὸ τηδὰς 
ὙΠ Ιοἢ σαηποῖ Ὀ6 γοσοης!]οᾶ ψ ἢ ἴῃοϑς οἵ Κίησς 
δηὰ ϑδπιαεὶ, {παὶ [Ποίας πη νναβ εἰσ ῃΐθοη αἱ ἢϊ5 
δοςοϑβϑίοῃ (2 Κὶ. χχὶν. 8); δηά ἰδαΐῖ ἴῃς ἰβγδοὶ τος 
ΕΘ δὅοο,οοο (2 5. χχὶν. 9), δπά ψ οὶ τὰ 
ἸΠΕΓΙΠΒΙΟΑΠῪ 1685 ργοῦδ]Ὲ. Αἰποὴρ πυϊα Ποῖα τἢ- 
ΓΟΔΘΟΠΔΌΪΥ ἰάγσα πᾶν Ὀ6 πχεητομεα (ῃς ἀπο οὗ 
τὴς ἉΙΙΩΥ οὗ [ἘΠοϑπαρῃαὶ (1,12Ο0,ΟΟΟ, 2 (ἢτγ. 
χνὶ. 14-18), ἴῃ 6 ῥγιοθ ρίνεηῃ ίοσ Ασϑυηδὴῃ} 8 
1Πτοβῃϊηρ-ἴοοῦ (1 ΟἾτγ. χχὶ. 25), ἀπά ἴῃ δπιουηΐῖ 
οὗ τὶς ροϊά δηὰ νοῦ ργεραγεά Ὀγ [αν ἃ ἴο ὃὈς 
υϑεὰ οἡ ἴῃς Τοπρ]ς (ΙΟο,ΟοΟ ἰα]εηί5 οἵ ρο]ά, 
δηὰ 1,οοο,Ο000 ἰΔ4]εη(5 οἵ ειἴνεγ, 1 Ομ γ, χχὶϊ, 14). 

“δὲς Δααϊιοηαὶ ποῖς ἴο 2 (ἢτ, εἰ. 1. 
7 866 δααϊιομδὶ ποῖεβ ἴο 1 (Ἤτγ, χὶ. 13 ; χίχ, 

17; ἃς. 
86 ΤΠ ράββαγε δἱ]υάοφα ἴο ἰ5 παῖ αἱ (᾿π6 οἷοβο οὗ 

1 (ἢγ. 1|., ψσοῇ Τοπῖαϊπς ἴἢ6 δοςσουηῖ οὗ ἴδ 
Ἰαῖογ ἀοβοςπάδηϊς οἱ Ζεγυρθαῦ οὶ (νογϑες 22-24). 

" Τῆδθε ἃγὰ Ἑδιεῆγυ ἰη τς δοριυαρὶπῖ νεγϑιοῃ 
οἵ ἴῃς Ἰαῖογ ομαρίετθ οἵ ἴῃς ϑεςοῃὴ Βοοκ (χχχν. 
δηά χχχυῖ.), δῃά σοηβὶςὶ οἵ ραββᾶροα ἰγαῃδίογγες, 
νυ 5Πσῃς αἰζογδί!υμβ ἴτοιῃ Κίηρθ. (Ομραγα 
116 ᾿Ἰηϑογιοῃ ἰῃ 2 (ἢγ, χχχν, (αἰ6Γ νοῦθο 10) ψ ὨᾺ 
2 Κ΄. χχῖϊ!, 24-27; ἴἰἰ ἢγϑὶ Ἰηβογιίίοη ἴῃ οἷ. ΧΧΧΥῚ. 
(αἴϊεγ νεῦβα 2) ἢ 2 Κ. χχὶϊ!. 21-22.; (ῃς 5κεςοπά 
(αἴϊοτ νοῦβα 4) ἢ 2 Κ, χχιῖ. 34; δηὰ ἴῃς 
τηϊγτὰ (αἴτεσ νεῦϑε 5) 1} 2 Κ. χχίὶὶ. 36-37, δῃὰ 
χχὶν. ἴ-4. 
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οὔὁὨ τῆ6 πιοηλτοῆ, οὐ {1π6 παίίοη, ψηϊοῇἢ 
Πινης Ῥτγονιάθηςσθ 50 ρυηιϑηθα ΟΥ Γ6- 
γνατο δή. 

(σα) ΤῊς Ὠιβίοσυ οὐ (Ὥτοη!ο]65 μα5 "6 θη 
οαἰ 6] ““ Θοο]Θβιαβίςα,," ταὶ οὐ ϑαπλοὶ 
αηα Κιίηρϑ “Ῥο ποι)" [Ιἢ τ πη οὗ 
16 νυ Υ οὗἩ (ἸὨσοη ο 65, 2.4. τὴ6 το] σου 5 
6514 0} 15} 6 ηἴ 15 Οὗ Ὀτιπαγυ, [η6 δίαιτα οὗ 
56σοηάατγυ πηροτγίλῃησθ, ΟΥ̓ ἴῃ6 πίηθδ 1ῃ- 
(τοἀυςίοιυ οπαρίθγθ, οὔ ἰ5 σοῃοθτηθα 
Θητ γον, δηὰ δηοῖηοσ πιαϊηΐγ, ἢ [Π6 
5005 οὗ [,ονι,Ϊ 6 οἰχ δυβῆσα ἰοῦ ἴῃ 6 
016 οὔ τἢ8 τοπγαϊηϊηρ 1065. [ἢ [ἢ6 ἢ15- 
ΤΟΤΥ οἵ 1)αν!ἃ, ψῃϊο ἢ ΟσΟΙΡΙ65 ΘΗΙΥ 
σμαρίοτα (1 (τ. χ.-Χχῖχ.) δἰθνεη ἴγολὶ οὗ 
{π6 τε! σίου5 Ὠϊδῖοτγ.---ἰῇ6 τεπλοναὶ οὗ [ἢ 6 
ΑΥΚ, τ[Π 6 Ργαρασατοηβ ἰοσ ἴῃ6 ὈυΠά]ηρ οὗ 
ἴῃς το ρ]ο, δηὰ 1ῃ6 αὐτδηρεπιθηῖβ πηδαὰὸ 
ἴοτ τῇς. σοηϊραηιρίαῖθα το] ρου β. 5οῦνιοθ5, 
ΜΠΠ6 ἢ ποτὸ ἤδη Ὠΐης ἴτοαῖ ἴῃ6 οἰν!] 
ὨΙβίοτυΥ οὗ ἰμ6 ρογιοά. [Ιἡ τῆς δοσοουηῖ 
οὗ ϑοϊοιηοῃ, δχῖθηάϊηρ ἴο ἢϊη6 σῃαρίθγϑ 
(2 (γ᾿ 1.-1χ.), 5:1Χ σμαρίδγϑ ἀῦὸ ὁσουριθα 
ΠΟΙ ἢ τα] ρίοιιβ πηαῖῖθτβ, 6116 ἴνο 
οὗ ἴῃς τοιηηδιηϊηρ ἴγοα ἀγα ἀἰνι δα Ὀ6- 
ἔνδθη ἴῆ6 το]ιρίοι5 δηα ἴΠ6. 5δοι τ ἢ15- 
τοτγ. ὃ [Ι (ῆς δοοοιηΐ οὗ ἴῃ οὐτίδι] δα 
Κιησάοπι οὗ Τπἀλἢ ΨΏΙΟἢ ἰοίϊοννβ, ἴΠ16 
ΟἠΪν ΓΕΙΡῺ 5 [Γοαϊοα δὲ ΔΎ ᾿δησίῃ τὸ ἴῃο56 
οὗ τῃ6 τα] ρίοι5 ΓοίΟγηΊ 5, 4536, [6 ῃοϑῃα- 
ῬΠῃαῖ, ΗΘζεκιδῃ, δηα [οϑίδῃ. [[ηἰϊθα [ἢ 656 
ΤΕΙΡῊ 5 ΟΟΟΙΡΥ 85 πλιιοἢ 5ρᾶςε 5 ἴΠο86 οὗ 
4}} τὴ6. οἴμαῦ Κίηρβ μι τορείῃοτ,. ΤῊ 
ΤΟΙ οὗ ΗδΖζΖακίδῃ ταν ὕὉε ἴάΚθὴ ἃ5 ἃ 
οτιςοϊα] ἰηφίδηςς οὗ [Π6 αἀἸἤετγοηςα Ὀδίννθθη 
[6 πιοάδς οὗ [τραϊηθηΐ ρυτϑιθα ὈΥ 1ῃ6 
ὙΓΠΘΓ5 οἵ (Ὠτοηιοΐας δὴ Κίηρθ. Τῇ 
ὙΓΠΟΙ οὗ ΚΊίηρβ ἀδνοῖθϑ ἴἤτϑο, [Π6 νυτιῖοῦ 
οἵ (τοηο] 65 ἰουγ, σμαρῖδγϑ ο [ἢ 6 5.0] 6ςῖ. 
Βοίἢ τερτγοβοηῖ ἴΠ6 τοὶ 45 σοατκαῦίθ : 
Ι. (οσ ἃ γϑ᾽ σἹοι 5 τϑίοτγλλτ οι ; δηα 2. ἴοσ 
5 ΚῚΠΡ αν ηῖβ οὐ β6ου ΑΓ ΠΙΒΙΟΥΥ, Ἰῃ ΠΟ ἢ 
Τυάςξα νας Ὀὑτουρῃῖ Ἰηῖο σοηηρδοίζίοη Δ ἢ 
6 ργδαΐ πο άγΟ ἢ 65 οὗ τῃ6 {π͵6, Βα γ- 
Ἰοηϊα δηᾶ Αϑογτῖα. Βιιΐῖ  Ἐ6 τἴῃ6 νυτιῖοτ 
οἵ Κιηρδ {[Π1ηΚ5 1 Θηουρἢ ἴο τείαῖα [ἢ 6 

. ἢ (ἿᾺ, νὶ, ἀπά οὗ. ἰχ. 1ο0-34. (Ὦ. Ι., ττεδιηρ οὗ 
πὸ τἰπὶὸ δηϊογίογ ἴο ἴῃς ἰηςτ ατίοη οἵὨ ἴῃ 1 ονὶ- 
Ὀς4] μτίθβδιῃορά, 15 δὌχοϊυάςά ἔτοπι ἴῃς δοχ- 
γᾶγίβοῃ. 

3 ΤΠς τεϊσίουβ ἰπίοτυ 5 ἰγεαϊθα ἴῃ σπαρίους 
ΧΙΪ!., ΧΥ,, χνὶ., ΧΥΙΪ., ΧΧῚΙΟΧΧΝ,,, ΧΧΥΤ., ΔΠ6 ΧΧΙΧ.; 
τῆς εἶν! ἴῃ ςὨδρίεγβ χ., χὶ., χὶϊ,, χὶν., χν ] Χχχὶς, 
δηὰ χχνυιΐ. ι 

3 Τῇὸ κἰχ σπαρίετϑ ΠΟ ἢ ἰγοαῖ Ἔχοϊαβίνεν οὗ 
τε]!ρίουβ πηαϊζοτβ ἅγα σμαρίεγϑ 1]., 1Π|., 1ν, νὸν νὼ 
διὰ υἱί, ἴῃ ομαρίοεγϑβ ἱ. διὰ υἱἱ]. το! σίουβ πιδῖῖοτβ 

ΙΝΤΕΚΟΌΌΟσΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΟΙ]ΙΡΊΟΙ 5 ΓΟ ΟΥΤΩΔΊΟΙ ἴῃ ἴὮΓΘΘ νϑυβ65 (1 Κὶ 
ΧΡ. 4-6), ἀπα ἀδνοῖος ἴο ἴῇθ ϑΘου ΑΓ 
᾿ιϑίοΥυγν, ττοαιθὰ Ἰη θθά ἔγοῖ ἃ γα] σου 
Ροϊηῖΐ οἵ νῖθιν, [6 νΠΟΪ6 σοιμαϊπήθυ οἵ ἢ]5 
ἴτεα σῃαρίοτγϑ, τ[ὴ6 νυ ῖογ οὗ (ἸΠγοη ο 65 
δῖνος ἴη6 Πεδάς οὗ [ῃς βϑουϊαῦγ Ὠιϑῖοῦυ ἴῃ 
Οἱβ σπαρῖθοτ, Ώ16 ἢ ἀδνοίεβ ἴο ἴῃ6 
ΤΟΙ σοι 5 Το ου τη {πὸ ΓΘΙΏΔΙΠ]ηΡ᾽ ΓΕΘ 
σμαρίοτϑ οἱ ἢϊ5 ἰουΓ. 

ΤῊΝ τΘηάδηοΥ οὗ ἴῃ6 ψτῖογ οὗ (ῆτο- 
Ὡ]ΟΪ6 5 ἢΔ5 ὈδΘη τορατά δα ΟΥ̓ 5ΒοΏ.6 ΟΥ65, 
ΠοΟΙΔΟΪγ ὉΥ Ὡς δ ύειϊθα, δ8 ἀείσδοϊηρ 
ἴτοπὶ ἢ15 οὐδ! Ὁ} ΠΥ, ἀηα ᾿παἀθοά 5 γθη- 
ἀδγησ Ὧ15 ὨΙϑίοτυ δι οσθίῃου πη Θϑογνην 
οὗ οἵἦ σοηβάξησθ. Ηξς 15 βδοοιβεά οἵ δὴ 
46 ΡατΌδ! ἐν ἔογ τΠ6 1,δνιῖ σαὶ οτγάσυ, 
ΠΟ ἢ 1Ἰ6δας. ἢϊπὶ ἴῃ ρ]ά 65 ἴο Ἔχαρσογαίθ 
δηα πειρῃίθη, Ἰὼ ο᾽άςθβ ἴο ἴοηθ ἤοννῃ ἴῃ 6 
ΤΘΑΪ ἢΙβἴοΥΥ, ἴῃ ὈΪδοθ5 ροϑι νον ἴο [Α]5 1 
1.5 Ομδῖρεβ οἵ τῃϊ5 Κιπα σϑραυγα ἴο Ὀ6 
Θχαπλ θα ροϊηΐ ὈΥ ροϊηΐ, δηὰ δυο οὗ 
ΤΠΘΠὴ ἃ5 ἀΥ6 δνεὴ ὉΪΔι51016 νν}}} θῈ σοη- 
βι(δγο ἴῃ [Π6 ἐἰοοϊ-ποῖθ5, ἃ5 [6 ραβϑαρδϑβ 
ὙΠ θγοῖο ἴΠ6Υ δἰζασῇ σοϊθ αν γα ν ὑἀ6 Γ 
ΟἿΓ Ὡοῖσθ. ἴη [6 ῥτγοβθηῖΐῖ ρ]δοα, ον-᾿ 
ἜΝΘ, 1ἴ ΤΥ Ὀ6 ρΡοϊηϊεα οἱ τὶ [ῃ6 
“ ργβαπδαοζίοη οὗ [λ6 νυιον οὗ (τοηιο 68 
ἴογ ἴ1π6 Ῥτιθϑῖβ δῃηά 1 νιῖ65,,5 οὐ νῆδῖ 
ΟΠατιοΙοΓ 5ΟΟν Υ 1ἴ 15, 4ο65 ποῖ ῥτανθηΐ 
Ὦ]πὰ ἔτοπὶ 56 6}, ΟΥ Ἔνθ ἰτο αἸ5Έ ΠΟΥ 
ποίησ, ΤΉΘΙΙ 5ῃοτγί-σοπηηρθ δῃὰ 5105. 
ΤῊΘ του 55η 655 οὗ ἴΠ6 1,ονιῖδς ἴο Το] ]θοῖ 
ΓΠΏΟΏΘΥ ἴοσγ ἴῃ γδρδὶτα οὗ ἴῃς Τοπιρΐςδ, 
γἤ6η σομητηδηἀδα ὑγ } οαϑἢ, 15 ποϊθά δηὰ 
Ταρτονθα ἴῃ 2 (ἢγ. χχῖν, αὶ ; [06 σβιῃ!55- 
655 οἱ Τεῃοϊαήα, (ἢ6 ΠΙΡΉ-Ρ τι σῖ, ἴο δη- 
ἴίοτοβ ἴῃ6 οοἸ]δοϊοη, 15 σουκοά ἴῃ ἴῃ6 
νοῖβ6 (ο]] ον ηρ ; ἴΠ6 ἀπο]δαηηαβς οὗ Ὀοιἢ 
ῬΠΘϑῖβ δηᾶ 1,ονιῖθβ, ἴῃ (η6 δατὶγ ραᾶτὶ οὗ 
(86 ταῖρτι οὗ Ηδζεκίαῃ, 15 βθθὴ αἰϑΈΌΠΟΕΪ 
τὨγουρπουΐ ἴ[η6 Ὠαγγαῖνα οὗ 2 (τ, χχὶχ.- 
ΧΧχ. ; Δηα [Π6 ταϊποΐδησα οὗ 50η16 οὗ Ὀοϊἢ 
οτάθις ἴο ρὰϊ ἀνα (ΠΥ ὑπο] θη 655 δηά 
“ΘΔ ΠΟΤ {ΠΙΆ βαν 9," 15 πηδ6 ἀρραγδηΐ 
ἴη “ἢ. ΧΧΙΧ, 34, δης οἢ, χχχ. 15. [{{{ῃ6 
Ἰῃτἰρλαῖθ σοηπηθοίίοη οὗ Εζγα ἢ Οτγο- 

(5.6. 1 (ἢγ. ἃ, 
ΟΒαρίογ ἰχ. ἰβ Ὑ ΔΟΙΥ 56- 

ΟΟΟΌΡΥ 8 οοηβί ἀογ  Ὁ]ς 5ρδοα. 
3:12; νἱϊ, 12-16). 
ΟὈΪΑΓ. 

4 Τῆς τεῖρτ οὗ Αβᾶ ὁσουρὶεβ γος οπαρίοτς ; 
(ῃδι οἱ Ἐῃοσμαρδδῖ, ίουγ: παῖ οἵ Ηδζεκιϑῃ, 
ἴουγ ; ἴῃαϊ οἵ 7οβίδῃ, ἴννο---ἰῇ 411 τὨϊτίδοη 
οπαρίοτβ. ΤῊΕ γοιηαϊηὶηρ σοὶ σὴ ἢ εν 56 ΟΟΟΟΡΥ͂ 
κηἰγίδεη ςπαρίετβ. 

δ. δες ὃὈὲε Νειϊεἰ5 “ ΕἸπ]εἰταηρ,᾽ ὃ 1900, ὦ. 
5.“ Ψογοῦο ἢἰγ ἄδη Ἰον τἰβοῦθα (Ἰὰς πὰ ἀκ 

ϑιώηπὶ [5 υ]. ([Ὀϊα,) 



᾿ ΤῊΗΕΒ ΤΟ ΒΟΟΚΡ5 

Ὠΐϊο]65 ὕ6 δ] οννθά, 1ἃ ψ1}} Ὀ6 τοὶ οναηΐ ἴο 
δα, ἴηι 1[ῃ6 5η οὗ [ὴ6 ῥηδϑῖβ δηὰ 1,6- 
ν]Γ65 ἸΏ ἸητΕττΩδυτυηρ ΜΠ της 1Δο]αἴτου 
(ὐαμδδη 65 15 ΡΟ πίεα]γν ποίβα ἰὰ {16 πᾶτ- 
Ταῖϊνα οἱ ΕΖΓ. Ιχ.-χ. 

(ὁ) ΤἼῊΘ τηαυκοοϊγ ρεηθαϊορίοαὶ οδα- 
Τασῖου οὗ (ΤΟΠΙΟ]65 15 ἴοο ρα]ρδὺ]ο ἃ ίδοϊ 
ἴο ἡδδ6ἀ Δγ 1Ππ5τταῖίοη Ὠογοπα νμδῖ Πᾶς 
ὈδΘη δἰγοδαγν ρίνθη ;7 Ὀμΐ [Π6 πο! παϊίοη 

ΟΕ ΟἨΗΒΟΝΙΟΙΕ5. 

οὗ ἴῆ6 ΤΟΙ, ἢ σᾶ565 πησοηποοίοά τῇ 
δοηθαίοσγ, ἴο ἔΓη]5ἢ [5815 οὐ οβ[ῆςοϊαὶ 
ΡΘΙβΘΟη5, δη ρσϑσγα! ν ἴοὸ ρὰϊ Οοἡ τὸ- 
σοτάὰ τῆς πϑηλεὲ5 οἵ ἴῇοϑθβα ψῆο δά 
ΡΪαγθα ΔὴΥ ἱμπιρογίαηϊ ρατέξ ἴῃ ἴἢ6 
Πιβίογγ, 5 ὑὈθθὴ [685 ῃοί!σβα, δηὰ ταν 
[Πδγοίοσα τϑαιῖγα ἴὸ 6 {Ππϑιταιεα ὈΓ 
ΤΟίογθησθθ. [},εἴ, ἴπδη, τῃ6 [Ο]]ον Ως 
Ῥαβϑᾶροϑ ὕὉ6 ηοίθ6 :--- 

167 

26-47, ῬὮΙΟΒ σοπίδιῃς ἃ 1ἰσῖ οὗ ἴῃς να]ϊαπὶ τηθη οἵ [λαν! ἀ᾽ς ΔΥΤΏΥ. 
{Π|ο56 ννῆο οπλς ἴο Πανὶ αἵ ΖΙκΙαρ. 
αν 5 Φοῃ8. 
Ἰλανιά᾽ 5 οἢϊεί 1,ονϊέας, 
᾿ανιἰς οἰπογ 1 νι ςαἱὶ ΟΗ͂οΪα]ς. 
᾿λανιἀ᾽ 5 ῥτιηοὶραὶ βἴαϊα οβῆοογϑ. 
(ἢς Πεαιΐς οἵ [6 ῥσιθϑε]Υ σοιγθ65. 
1πε πεαάϑ᾽ οἵ 1ῃιμ6 πιιιϑῖςαὶ σουγοεβ. 
πη ΤοιΡ]6 μογίογϑ. 
ἴῃ σαρίαϊηβ οἵ ᾿αντά᾽ς Ὀοάγ-ρσυατγά, 
(ἢς Περες οἵ πε {Π|0 65 οἵ [5Ξγαςὶ, 
᾿υαν  ἀ᾽β οἰοινατάς δηὰ Ρ41}}}{. 
ἴῃς οἰτίο5 Ἰ»υλε ΕΥ̓ ἘΘΠοθοδπι. 

οἵ Ι΄ ποβμαρμαῖβ ργίποθβ, ομιεῦ [,ονϊε5 δηα σϑησγαῖξ, 
ἃ 1ἰΞὶ οὗ ̓ εποϊαάα᾽ 5 σαρίδ)π5. 

[η6 δας 5 οὗ Ερ)ιγαῖπι ἴῃ ἴΠπ6 τἰτης οὗ Ρεΐκλῃ. 
ἴῃς οπ!εῖ [,ονιΐος ἴῃ τῆς ἴπῆς οὗ ΗεΖεοκίδῇῃ. 
ἴῃς ονειβθοῖς οὗ [6 οἤεγιπσθ ἰῃ ἴῃς τεῖσῃ οὗ 

Ἡ Ζοκίδῃ. 
τΠ ονεγβθοῦϑ οἴῃ οἤτίηγρϑ ἴῃ ἴῃς ταῖρπ οἵ [οϑἰ ἢ, 
7οϑιαῃ᾿β οἢιεί ἐνὶ ῖςοϑ. 

18-20, νι ϊοἢ οοηίδίης |ἰςἰ5 οὗ δ Ποοδπ)Κ)ς ννῖνο5 αηὰ οὨ] ἄγῃ, 
ΙΙ, ἤδγα (Π6 “ οἰΐδ Ρτίοϑὶ ἢ δηὰ τὸ ““συϊοσ οὗ ἴτε ἤουβε οὗ [υ Δ} ᾽ υηάετ 

2, Ὦεγα γε ἢανο ἴῃ 6 ΠΔη165 οἵ 81] ἰῃς 5οη5 οἵἉ [Ὁ ποϑῃδρβαί. 

τ (ἢσ. χὶ. 
».» ΧΙ. 1-14, ᾽" ᾽" 
.ν; Χιν. 4-7, 93 3 
»νἬ Χν. 511, ᾽} ᾽ 
» ἴδ. 17:24, " »» 
"» ΧΙΧ. [15-17, ᾽3 ᾽»ὔ 
,.) ΚΧΧΙΥ͂ γ-1ὃ, 3 ᾽} 
[Σ] ΧΧΥ͂ 9.21, γ} 33 

,.γ» Χχνι. 14-10, γ) ᾽» 
37 ΧΧΥῚ 2-|ὅ, 39 ν} 

» ἰδ. 116-22, Ἧ Ρ᾿ 
4} 1Ό. 25-31, ν᾽. Φ᾽ 

2 (ἢ -ς. χὶ. 5-10, Ἢ ᾿ 
,.,| ΚΧνὶϊ. γ-18, τ Ἰϊςῖς 
,»» ΚΧΧΙΠ. Ι, ὶ 
.,Ὠ, ΚΧχνιΐ. 12, ;» .: 

39) ΧΧΙΧ, 12-14, ᾽} 23 
,.)2Δ ΧΧΧΙ. 12-10, 39 4 

,4.92.Ἅ Χχχίν. 12, ε τ 

"» ΚΧχχν, 09, 33 ᾽} 

ΑΙΞο 2 (ζῆν. χὶ. 
,.» ΧΙχ, 

᾿ ΕΒ οβδδρῆαϊ ἀγα πιεπεοηεα. 
,, ΚΧχι. 
,,|Ὠ ἅΚΧχνὶ. 11. δετα ἴΠπ6 πᾶπιθ5 οἵ ἴῃς Ἑοἢϊ εἴ οσογς οἵ {Π2Σ ἢ ἀγα ραΐ οὔ τεοοσγὰ, 
.» ΦΧχνη!. 7, ννῇοτα [ΟΌΓ πᾶπιοϑ ἢοὶ τηδηϊ οποά ἴῃ Κίηρβ ΟσΟΌΓ, 
,»,. ΚΧχχίὶν. 8, ὑῇεογε ἴννο πᾶπηθϑ ποῖ τπιδηϊὶοποα ἰῃ Κίηρϑ ἀγὲ βεῖ ἄονῃ. 
»» ΦζΧχχνυ. 

(ῶ Τῆς (Ὠἰτὰ σπαγασίογβεῖς, γὩ]Οἢ τ ΔΎ 
Ὅδ οαἸ δα {π6 Καγ- ποῖα οὗ (ὨτγοΟ,!Ο]65, 15 
δίγιος δἰπγοϑῖ 8ἃ5 5ΟΟὴ δἃ5 ΔΗΥ͂ ΠΑΙΤΑῖν6 
19 δηϊετεα ὑροῃ, δηα {ποησδίοσίῃ τθουῦϑ, 
1|κ6 τὴς τοίταϊη οὗ ἃ βοῃᾷ, ἴῃ: σοῃῃξοῖοὴ 
ΜΠ} δἰπιοϑί Ἔν ΘΥΥ ροτίίοῃ οὗ ἴῃ6 Ὡατῖαᾶ- 
Ἐν6. “7062 ς4]16ἀ οἡ ἴῃς αοά οἵὨ ΙΞτγαοὶ 
ον νν 8π6 Οοά ρταηϊίδα ἢϊπὶ [αἴ ψΠΙΟΝ 
᾿6 τεαυδοῖεα " (1 Οἢγ. ἴν. το). Ἐδυθθῃ, 
(δά, δηὰ Μδῃδϑβθῇ “τηδλάθ ννασ ἢ (ἢ 6 
Ἡαρατῖθβ, αηα {ΠΕΥ οτα μεῖραα ἀραϊηϑβῖ 
1Ποὰ..... ἴογ (Π6ν οπδα ἰο σοάἢ (1 
Οἢγ. ν. 18-20). “ὙΠΟ ἰτδηϑρταϑβοά 
δραϊηκξί (ῃ6 Οοἀά οἵὨ (Πεῖν ἰδίῃοτς... ἅπα 
ἴῃς Οοὰά οὗὨ 5τ86] ΞΕἰγγοα τρ [ἢ6 ϑριτι οὗ 
Ῥὰ] δραϊηϑδὶ τη" (10. νϑῦβεβ 25, 26). 
“ΤΠΟΥ νοῖθ σαθὰ αὐγαν σαρῖϊνα ἴο 
Βαργίοῃ ,“ο»γ ἡλεῖὶνγ ἐγαπϑρυ ες είοης " (τ (τ. 
χ, 1. ὍΤΠαδ6 ράϑϑαμζαβ 4}} οσσυγ ἴῃ (ἢ 6 

8, ὙὙΒΟΣΕ ἰὰς βεοοπά δηὰ (Ὠἰγά ρῥγίεϑὶβ ἀσὲ πδπιεᾶ Ὀεβϑίἀεβ ἴῃς βγεῖ, 

αἀτν ρεηθαϊορῖςαὶ Τηἰτοάϊυοίοη, δηα 50}Ε- 
αἰθητγ ᾿πάϊοαῖα {Π6 5ριΓϊ οὗ τῃ6 ψτιῖοσ--- 
16 6ϑβοὴ μαϊ 15 Ὠϊδίοτιοαὶ βἴυαιθ5 ἤν 
᾿αργαβ86 ἃ ἀροῦ Πίηι, αηα τῃαΐ 6 ν ϑῃ 65 
ἴο ἱπῖργαβς Ὡρο 5 ταδάθτθ. ὙνΏδη [ἢ 6 
ἈΙϑίοτοα] ρουίοη οὔ [6 νου σοπητήθης 65, 
[6 Καγ- ποῖα 19 Οὔσα ποτα ϑίγιοκ ΜΠ 
ἃ δου αῦ Θμρἢδβῖθ, ἴμαϊ 1πΠ6 νυ το β 
ΟὈ]δοῖ ΤΏΔΥ Ὀ6. υητηϊϑία κα ]6. “ 541] 
ἀϊοὰ ,» λἐς ἐγαπεργέσείοη νν ] ἢ Ὧδ σοτῃ-' 
Τα 64 ἀραϊηκὶ ἴῆ6 [οτά, ἀνθ ἁραϊηβῖ [ἢ 6 
ψοτα οὗ ἴῃς [οτά, ψῃϊοἢ ἢς Κορὶ ποῖ, δὰ 
450 ἴου δδκίηὴρ σοῦη56]ὶ οἵ οηδ ἴῃλι δὰ ἃ 
γα ΠΑΥ σριγιῖ, ἴο δηαυῖγα οὗ τ᾿ ; δηά δη- 
αυϊτοα ποῖ οὗ ἴῃς Ἰιοτά": τῃδτγείοσθ ἢδ 
δον ᾿ἶγα, ἀπαὰ τὐτηθα ([η6 Κιηρσάοηι πηϊοὸ 
Πανιά " (1 (Ὦτγ. χ. 13, 14. Ηεπηοοίοπῃ, 
(Π6 δητγα παγγδίνα ἀο65 Ὀυΐ τερεαΐ δηά 
ἄδερϑη ἴῃ15 οὔθ Ἱπηρσγεϑϑίοη, Τῆχα ὨΙΟΥ͂ 

; 8ες δῦονό, ἐὶ 6. 
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οὗ ανιά, ϑδοϊοπηίοη, Ἐδηῃοθοδπι), Αϑ58, 
76 οσπάρθαῖ, Πεἤογασῃ, Αμαζίαῇ, [Γοαϑβῇ, 
ΑπιαΖιαῇ, δα τς οἴ Υ Κίηρϑ, 15 [τοῦ ρ}- 
ουἕξ Θχῃ δὰ ἴο 5 ἃ5 δὴ δἰ πϑιγαςτίοη οὗ 
186 ταιτι αι νε ᾿υ50ςς6 οὗ σοί, ννῇο αδἰῆιοιϊβ 
ΘΑΟἢ ἀπ] σῃϊδουβ. τποηδτοὴ δηα τονναγαϑ8 
ΘΔΟἢ τιριίθουβ οὐς νυ τοπηροταὶ ΡΓγοϑ- 
Ρεγγ.ὃ ἘΡΘΟΙΔΠΥ ποισθαῦϊα 15. τῇς 
ῬΘΟλΠ τ δἰ] ον δηὰ αἰγθοΐηθδϑ ἢ 
ΨΏΙΓΙ {15 ΠΟΤᾺ] οασἢηρ᾽ 15 Ἰηου]οδίθα, 
([ῃ6 τολάθυ Ὀδίηρ πδνοσ ἰεῖς ἴο ἀγᾶνν ἢ]5 
ον ἢ σοποϊυκίοη ἔγοῦλ ἴπ πατγγαῖϊνο, Ὀαϊ 
Ὀδηρ Ροϊηῖθαν δαμπλοη βῃθα οἡ 686]1 
βόνογαὶ οσζαβίοη, δηὰ ἰοτοθα ἴο τοραγὰ 
ἴῇῆς δηῖτα βθτῖθ5 οὐ δνθηΐίβ ἴἢ [Π|5᾽ 
Ἰισῃῖ. 

ΤῊδ κΞἔγ]ε οὗ (τγοηΐοϊος 15 ονθῇ 5 ΡΪ ΘΓ 
δηα 655 οἰθναϊθβὰ τὴ τμαὶ οἵ ΚΙίηρβ. 
Μέοτα ἰιϑδῖϑ οἵ Ὡδ65 ΟΟΟΙΡΥ ἃ ἰδῖρα ροῖ- 
(οι οὗ τῇς. νόοτκ. δηα (ἢ6 τουηδιηήθυ οὗ 
[6 πατγαῖῖνα 15 ΘΙ ΡΊΪΑΥΪΥ Ἰηαττῆς 4] δηά 
ὙΠ Πουὺΐ οτπαῖηθηῖ. Εχοθρίης ἴῃ6 ρ54]Ππὶ 
οἵ αν ἴῃ τ (ἢγ, χνὶ., δὰ 1ῃ6 ὈΤαυοσ 
οἵ ϑοϊοσηοῃ ἴἢ 2 (ῇἢγ. νὶ., ἴῆς. ψῇο]6 15 
Ῥτόϑαϊς, ἰθνεὶ, δῃὰ υηϊοόση. ὙΠΟΙΘ ἃτα 
ΠΟ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ δ κιηρ οΠπαρίειθ, 85. [ἢ 
Κίῃησς, Οὐχ τῃ6 οἴποῦ ἢδηά, ἴΠ6τα 15 ἃ 
ΤΟΙ 4}1-ρετναάιηρ αἀἸάδοις 5ρὶ τ, μα 50 
ἃ ΤΔΟΓΟ δια ηδα ἀΙρηΥ, ἢ ἴὰ6 σομρο- 
βοὴ. [{ἰἴ δ πὸ ἔθ Γ565 Ἰηΐο οἷο- 
4 θῆςΕ6 ΟΥ̓ ΡΟΘΙΓΥ, 1 ΔΘΥΕΙ 51ηΚ5 Ἰηΐο 16 
σοΙμοη-ῬΙασα οὐ ἴΠ6 απ ατ. ὙΠπουρῇ 
β' Πρ] 6, 18 15 [Ὠγουρῆουϊ 5οϊθιηῃ. [5 
ἴοηθ5 ἃῦθ ἴποβε οἵ δαἀτϊηοηϊποι πα δη- 
σουταροηθηῖ, [τ 15 655 ρου [Π|Ὰἢ 
Κιησς, Ὀδιηρ δα ἀγεοθθά ἴοὸ ἴπ6 τϑϑίογοα 
Ὡδίίοη, ΨΠΙΟΝ 1ἴ 566 Κ5 ἴο δηϊπηαῖθ δηά 
15ρ16 τ, ΤῊ σαρίϊνα. ΡΘΟρΡΙΪΘ, ΨνΘΘρΙηΡ 
Ὀγ ἴῃς ψαΐοτβ οἵ Βαυγυ]οῃ, Π]γῪ τοδα 15 
τηουτηζι] Ὠϊπίοτγ ᾿ῃὰ Κίηρς : ἴῃς ᾿Ιρεταϊεὰ 
ὩΔτΟΏ, δηΐογιησ ΠΟΡΟΙΪΥ ὕροῦ ἃ ἢθνν 
μἴ6, ἰουμὰ ἴῃ (ΠὨγοηῖοϊος ἃ γονιον οὗὨ (5 
Ῥαϑῖ, οαἱσι]αῖοα ἴο Πεὶρ ἰξ ἑογνναγὰ οἡ 16 
ῬΡαϊῃ οὗ ρῥίορτεβϑ, ὕὑροὴ ΨΏΙΟἢ ἰζ νγᾶ5 
δητοτηρ. 

8. 366 ποῖο 5 ἴο ὃ 6. 
Ὁ Τῆς ρῥτγίποῖραὶ 49541]Δτἴς οὐ (Ὠγοη ο 68 τς 

Οταπιῦογρ, ἰθὰ ἢἰς ψόογκ, “Π16 ΟΠ γοηὶκ πδοὴ 
ἴδτα ρσοβοδιο Ποπς Ομαγακίογ᾽᾿ (Η 4116, 1820) ; 
ες ΝΥεῖϊς, ἴῃ ἢὶ5 “ Βεϊιγτάρε᾽ (Η 4116, 1806), ἀπά 
σαΐῃ ἴῃ ἢ15 "1,εγθι ἢ ἀογ ἢ σἴογ 5. ἢ- τ ΕἰἸΒο οἢ 
Ετηϊείϊμηρ, ἴῃ αἷς Βιίϊοἢο, 65. αἰΐδῃ Ταϑίδ- 
τιδυῖοϑ᾽ (Βεγη, 1852, 71 φαἀ ΟΠ) ; Οσδβοηΐασ, 
ἢ Εἰς. “ (ΟΟπιηδηΐαγ ὑρεῦ ἄθη 765αϊα᾽" (1 εἰρζὶρ, 
1820, 1821); «δηὰ Ὑποοάύογο Ῥασκοσγ, ἴῃ δὶς 
δη]αγρεά τγαποϊδτίοη οὗ θὲ ΝΥ εἰἴε᾿Ξ " ΕἸη]ε σ᾽ 
(Βοείοη, 1843. Απιοὴρ ἰΐἰ5 ἀείεπάεις ἃγέε, 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΕ ΤῊΕ ΗΙΞΤΟΧΥ, 

δ το. Α5 (ῃσοηῖοῖεϑ 15, 1 τ 6 παῖ, ἃ 
Ταρϑετοη οὗ τλ6 δατ!οῦ Ἡ!Ἰβϑιογιοδὶ Βοοκϑ, 
Δὴ6 6506 Ο 1 } } ν οὗ ϑαμεὶ αηὦ Κίῃ:5, 
(6 αὐτῇ θη! ον οὐ τῃ6 σοηθγαὶ μαγγαῖιν 8 
15 Ἰηνοϊνθϑά ἰὴ [δι οὔ τῇο56 ΘαΎΠ 6 Γ ψτιτησς, 
δηὰ εἐοε5 ποῖ πθεὰ ἴο ὕὈὲ ϑβεραγαῖεὶ Υ 
ΡῬτονεὰ ἤθσθ. ὙΠ γοϑρεοῖ, ἤοινενοσ, ἴὸ 
δῖ 15 ὈΘΟΊΪΑΙ ἴο (ΙἸἾΤΟΠΙΟΪα5, 50 η16 
ΤΟΠΊΑΥΚΒ ἃΓ6 τααιγθα ; δηχὶ [Π6 ΤΠΟΓΕ 50, 
ἃ5 Οἡ ἴῃε56 ροϊηΐβ [6 {Γ  1]η 655 οὗ τῆ 6 
ὨδΙγαῖϊνο, δηὰ ὄνθὴ ἴἢ6 Πποηδϑίυ οὐ 18 
Τοῦ, μάνα Ὀδαη οδ θὰ ἴῃ παεβίοῃ. 
Ὡς νγεῖί τεραγὰς ἴῆ6 ψῃοΐα ὨΙ ΒΟΥ 45 
οοἰουτοα δηα [α]ϑιῆθα ᾿ηςο ΠΏ ΔΙ ὮΥ 
τῃ6 δυτῃοτ, νἤοβα “1, αν σα] 5ριγιε τα κα5 
ὨῖτῚ 455] σὴ δὴ ὑπάϊθ ῥτοπλπθηος ἴο ἴῃ 6 
ῬΓΙΘΒΕΥ οτγάθυ, οχαρσεγαῖθ ἴΠ6 ρίογιεβ δηΐ 
σοηςσδ]ὶ [Π6 51η5 οὗ [ῃ6 Θν 5} Κιηρβ ψΠῸ 
ὈΡΠ6Ιὰ 16 ἴδρ]6 ΨΟΥΘΏΙΡ, σδ᾽ πη δΐθ 
της δηϊ-5δοοσγάοίαὶ } οὐ ϑἢ τοηδύοἢ5, αηὰ 
ὉΠΙΟΥΔΪΥ τα σγαρτγόδθηΐ τῆσουρῃ Παῖγαὰ 
οὗ ἴθ [6 Κίηρϑ Ὧπα ῥβορὶδ οὗ [ϑτδο]. 3 
Ἠξδ «ἶϑο δοσιι565 ἢ]πὶ οὗ ἃ “τ γίΠο]οσὶοδὶ ἢ" 
ΒΡΙΣ, οὐ ἴονα οὗ [6 τῃηᾶγνο]ίουβ, ν ὨιΟἢ 
᾿ρμάυσες ἢϊτα, εἴπ ῈΥ ΠΟΙ ἴὸ ἰηνεηῖ 
ΓΆΙΓΔΟ]65, ΟΥ̓ Το δαα ἴο ἃ τηϊτασιο1}5 ΠΔΥΓα- 
ἔνα ΔΓ ΠΘΙ δυρθγηδίασαὶ ἰουο 65.323 Ηδ 
{πι5 ἀδρτῖνο5 ΟὨγοηῖοΪθ5 οἵ αἱἱ ναΐῃθ, 
ταρατγάϊηρ 1 8Ἃ5 δας ΠΘητς ΟὨΪΥ ἡ ηδτο 1ἱ 
Ταρθαῖς ἴὴ6 πἰαϊθιηθδηῖβ οὔ Ἃἢ6 δατ]ετ 
ΘΟΙΡίυΓΘΟΚ, ἀηα νιν Ίησ 41} 1Π6 δηϊ ΠἸτἰοῇ ] 
ΓλαΓΊΟΥ ἃ5 ρυΓα δοιοη---ἰῆς Ἰηνδητςτοη οὗ 
τὴῆ6. ὙΠΙΘΓ, ΟΥ οὗ βοὴ ὑγόγίῃ 655 δῖ Ποτι- 
[165 ὙΏΙΟΝ Πα ἐοἰϊοννοα. 6. ον ἴῃς [δὺννς 
σδ6 ἴο δήορῖ 50 παπαῖ δι] ἃ Ῥγοκ( ποῖοι 
Ἰηῖο ἴ[ῆ6 (αῃοη, ἢ ἄοθϑ ποῖ δχρίδίῃ ; 
ΠΟΙ ἀοδβς ἢς {Π|}Κ ᾿ἴ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΟΠΘΥ 
ΔῺΥ ΔΡΟΪΟΡῪ ἴογ το]θοῖηρ ἃ ψοτκ ΜΏΙΟΝ 
ας μαὰ [Π6 5βδηςτίοη οὗ ἴῃς Οἤυτοῇ, Ὀοϊἢ 
75 ἀπά (γι βιίδη, ἴῃ 411 ἀρ65. 

ἴῃ ΔιγίῃοΥ ἀοτοραῖοη οὗ ἴμ6 νοῦ ἴῃ 
αιυδδίίοῃ, 115 455411Δῃηῖ5 566 ἴο ρτονα (“) 

ΤὉΔΉΪοΣ (΄ 6 Ἰἰργογαπὶ ῬΑγα!  ροσθθποη δυςίοτὶ- 
ἰαϊς δἴαυθς ἤάς πΠιειοτιςβ,, ϑιγανθαισ, 1810) ; 
Ε, (, Μονεῖς (’ Καὶ ἰποῆο Οὐ τογθυσπιηρσοη {6 Ὁ 
ἄϊς ΒιΡ] πο ἢ ΟὨγοηῖκ,᾽ Βοπη, 1834); διὰ ΚΟΙὶ 
(΄ Αροϊομεῖίοῆς Μόγις ἀροῦ αἴο ΓΟ γοηῖκ,᾽ 
Βογὶη, 1822), ϑοηια σορε τριπα 5 πανα ὈΘοῃ 
τοδάς αἷθϑο οὐ (6 βαπὶς κἰίβς Ὁγ Βιβϑἢ0Ρ ΑΔ. 
Ἡδῖνου, ἱπ ΘΠ 5 " ΒΙΌ] 1 αὶ ὨΙςς ομᾶτγ,᾽ ἀπά ὉΥ͂ 
τ. Ἡανιάβοῃ ἴῃ Κιϊο᾽ 5 " ΒΙΡ]1ςαὶ Ογοϊοραάϊα, 

5.4 Ἐϊη]εἰταηρ,᾽ ὃ 190 ὦ, Ρ. 246, εἰ Ξη4. 
δ Ιρϊά, 
4 γνἰά., ὃ 192, ἀ, ποῖς ἀ᾽, Ρ. 256. 



ΤΗΕ ΤΟ ΒΟΟΚΒ 

ἴ[Πδἰ 1ἴῖ5 δυῖῃου σοηίτγαά!οῖα. ΠιπηβαῖΓ, (ὁ) 
ἴῆαϊ ἢ6 σοπίτασ!οῖϊα ΟἴμοΥ ϑετγρίυτγαὶ 
ΤΙ ΘΓ ; δη (0) ἴ[ῃαἴ 6 15 σι! ΠΥ οἱὁἨ π|15- 
ἴαῖκες [τ] ἸρΡΏΠΟΤΔΉΟΘ. ΟΥ Ὠλδυ πη ἀογβίδῃ- 
ἀἰηρ οὗ 15 δι Ποῦ 165. 

(α.) η6 ομᾶγρεβ οἵ βε! σομιγαάιοῖοι 
ἸῺΔΥ Ὁ6 αἰξβροβοα οὐ νουΐ ΟΠ συ] γ. 
ἼΏΘΥ 56θηλ ἴο ἀπιοιηΐ ἴο ἔουτ, Αϑ8 15 
βαϊά ἴο αν “᾿ἴΚοὴ ἄγαν ἴῇ6 Πἢιρῃ- 
Ῥίδοες οὖἵ οὗ 41} τῃ6 οἰἴἰ65 οὗ Τυάδῇῃ ᾿ 
(2 ΟἿ. χίν. 5); γεῖ νε δἵς τοϊὰ ῃαϊ 1η 
ἢ15 (τ 6 “1116 Πρ -ὈΡ] σα 5 νεσα ποῖ ἰάθη 
ΔΝΑΥ" (2 (τ. χν. 17). Θιμλ ΠΑ γ οὗ 
Πεμοϑμαρῃας ᾿ξ 15 οδια ἴπδὶ “ἢδ ἴοοκ 
ΔΆΔΥ ἴπε ΠΙρ-οἴασος δα στοναβ οι οὗ 
764 }}" (10. χνὶ. 6); γεῖ “16 δρῃ- 
ῬΙ τοθς ΕΓ ηοΐ ἴα κθὴ ἀνγᾶν ἡ (10. χχ. 32). 
ἩδζΖοκια δηὰ 7οϑαῆ Ὀοΐῃ οο]εῦχαϊα 
Ῥαβϑονεῖβ, ἴῃ6 κ οὗ ψῃϊοῃ Ὠαὰ ποῖ 
Ὀδοη Κηοννῃ ἴῃ Τυάδῃ ἴου ἂρθς (10. Χχχ. 
26 δῃὰ χχχν. 18). 1,45[}ν, ννὰ ἤδαγ οὗ ἃ 
Κιηρβ. βοὴ ϑἰαίηῃ ὈΥ ΖΙΟ τὶ, Θαυγ, 845 ἰΐ 
νου] φεοιη, ᾿ῃ [ἢ6 τεῖρη οὗ ΑΖ, [πουρῇ 
ΑἢδΖ δἱ ἢ15 δοςσθϑβίοῃ 185 Π0 ποῖα ἴδῃ 
ὈΝΘΏΪΥ γοδῖς οὗ ἀρὰ (10. ΧΧνἹ, τ δπά 7). 
νὴ τοορεοῖ ἴο ἴμ6 ἈΙσἢ-Ρίδοθβ, τῆς 

{π16 ἀχρ  ηδίοι ὁ ργοῦΔὈΪΥ 15, ἴῃαϊ, Ἤδη 
ἃ ΤΠΟΠΔΙΟΝ 5 5414 ἴο ἢᾶνθ ἴδκϑη 1ῃθηὶ 
ΔΜΑΥ, ἴῃ 6 ἩΤΙΟΥ ρος Ὀγοδαϊγ δηὰ ἢ 
ΒρΕΘοΙα] τοίθσεησα ἴο ἴΠ6 πλοθάγο 5. δἰ 
Δη ᾿ηϊθητοη;  ἢ16,  ὮΘΏ 1ἴ 15 τοησκοα 
ἴπδὲ ΠῸῪ 51} σοπεϊπυδα τὸ εχὶϑῖ, ἴῃ 6 
τι Γαίου ἴο ἴη6 δοεῖιαἱ ἔμςοῖ, δῃὰ 
Ὠοῖδ5 ἃ [ΔἸ] υΓα Ἰὼ ἴῃ6 (0]} σατγγίηρ οι οὗ 
(ῃὴ6 Κιηρβ νὴ (566 ποῖίβδ. οὔ 2 (ἢγ. 
χΥ. 17). [ 15. δνι θην ποῖ ᾿ἰΚεὶγ ταὶ 
ἃ ἩΓΙΙΟΓ νου] 1 ἴθγηθ αἰγθοῖΥ σοπίγα- 
ἄϊοῖς διτηβοῖΓ οὐδέ αὶ ἐἰαῤίογ, ἀλ1655. 6 
Βδὰ ἃ ταν τηθᾶῃ5 οὗ τϑοοηο  ηρ (ἢς 
τνο σοπμβιοτίησ 5ἰαϊθηηθηῖβ ἴῃ ἢ ΟῚ 
τηϊηα, δηὰ δχρθοϊθα ἴῃ6 σοτω πο 5656 
οὔ ἷ5 γοαύθυβ ἴο ΞΒΌΡΡΙΪΥ 1ἴ 

Ϊὴ τερασὰ ἴο [ΠπΠ6.. ἴνο ραϑβονϑῖβ οὗ 
ἩδΖοκιαῃ δηα 7οβϑίδῃ, ἃ σοῃιγδαϊοῖοῃ 

5. 8566 ραγίουϊατὶγ ες εῖῖε, “ Εἰπ]εϊτὰπρ,᾽ 
ᾷ τοο, ἀπὰ Γμπεοάοτες Ῥαγκοσ, " Εηϊδγρϑὰ Ὑγϑῃ9- 
Ἰαϊίοπ, νο]. ἰϊ. Ρ. 268 εἰ 544. 

86. δοπὶα ἢᾶνε βϑιρροβεὰ ἴνο βογίβ οὗ ἢϊρῆ- 
νίδςεβ ἴο ὃὈς ἱπίεπαάθὰ (Μονοῖβ, " [Ππιεγϑυουη- 
σεη, ὃ 257; δ ϊεγ, ὃ 99; Καὶ, ὃ 290; Βεῖ- 
ἴδεν, “1)1Ά6ὲ Βίίομεγ ἀθγ (ῃγοπκ εγκ τι, ρ. 
18): Ὀυξ [ἃ ἰα ἀουδι}] Ἡ Ποῖ οΥ {ποτ νοσα 

ἴπ [υήδῇ, τπάᾶοτ Αϑ δὰ  ἐμοσῃαρἢδῖ, Εἰ -ΡΙδοος 
οὗ ἵννο Κὶπάς. 

7 Τῆς νψοτγά υβεοΐ, 2 ἽΠ, ἀοε5 ποῖ ΔΡΡΙΥ ΟὨἿΪγ ἴο 
Κη ην ἴῃ ὈΔι16, Ὀυϊ ἴο ΚΙ] Πρ οὐ ΔΩΥ Κιηά, 

8 Τῆε οχργοβϑίοη, “ Κίῃρ᾽β. βοῃ,᾽ ΡΟ ΙΤΣ, 

ἃ “᾿5οΙ οομιίγδαιϊοςοη." 

ΟΕ ΟΗΚΟΝΙΟΙΕ5. 

Δ ΠΟ Οἴδπαγνιβα ὃδ τηδᾶς ουξ [ΠΔη ὉῪ 
ἀϑϑαπηης [4 τῇ ὈοΤἢ ᾿αββαρθβ, οἵ δῖ ΔΗΥ͂ 
Ταῖθ 'ὴ 2 (ῇγ. χχχν. 18, 1ἴ 15 Ἰηϑαηΐ ἰῃαΐ 
π9 ῥαξεουεν αὐ αὐ Ἰιαὰ ὕδθὴ ςοἰυταϊθά 
Βῖησα. τΠ6 τἰπ|δ τῃθηϊοηθῖ, Βυΐ τἢ6 
ὙΠΙΘΙΓ σΔγοί ]γ ρσυαγας ἢ 5 6] δραϊηϑβῖ 
1Π|5 ΤῊ] ΒΑΡ ρσε Πβηϑιο οὐ ἢ15 πηδαηὶηρ ὮΥ͂ 
Ὀ5ΙΩΡ [6 ἜΧργεϑδίοηβ “ἼΚ6 {Π15,᾽ “Κα 
ἴο ἴπαϊ,᾿" “5ιςἢ ἃ ραββονεῦ"; ννῃϊοἢ πηακα 
1 οἰδαγ ἴπαἴ ἢ6 τηθδῃβ οΪγ ἴῃαΐ οἡ δαςὶ 
οὗ {ΠῸ ὕνο οσσδϑιοηβθ βρθοιῆξα (ἢ [βαϑβῖ 
νὰ5 σαἰογαϊθα νὰ ῬΘΟΌ ΔΓ Ροπρ δηΐ 
ΒΟ] 1 ὴῊ , ποῖ (ας 1 ννὰ5 οΐ σοἰευταϊοά 
δῖ ΟἸΠΟΓ {ΠΠ|65 4150. 

Τῆς οσσυγίδηςσα δῇ ἴΠ6 ρῆταβα ““ Κιῃρ᾽ 5 
50ὴ ἼἼη 2 (ἤτσοῃ. ΧΧν, 7 σοηδίαῖοα ἃ 
τεαὶ αὐ που], Ὀὰς [4115 νον [γ΄ βῃοτί οὗ 

ΕοΥ, ἴῃ ἴῃς ἢγοϊ 
Ὀίαςς ἰδ 18 ποῖ 5414 ἴῃ νῆδΐ γεαγ οἵ Αἢ ΔΖ, 
Μαδϑβθιδῃ ννὰ5 ἰδ, ΟΣ 1511 δαϊα τῃδϊ ἢ 6 
[6]1 1ῇὼ »αῖι]6,7 ΠΟΥ τ 6 νὰβΒ ΑἢδΖ᾿ 8 
80ὴη. Μοβί ρτγορδῦϊΐγ ἢδ ννγὰβ ἃ βοὴ οὗ 
7ο πὶ), ῆο ἴῃ ἢϊ5 ἰδίῃ δ 5. 1{6-πη6 μδά 
Ῥεθη Ἰηνεβιεᾷ ψἢ τῃ6 οῆςε ψῃδγεῖο 
([ῃ6 π|6, “ Κιηρβ 50," αδιίδοῃθά," αμὰ 
Ἠδὰ τοϊδιηδά 11 υπάθῦ Π15 Ὀτοῖῃοσ, Αἢ4Ζ. 
ῬΟΘΒΙΌΪΥ ἢ νὰβ ἃ 50η οὗ ΑδδᾶΖ, ρυῖΐῖ ἴο 
ἀφαῖῃ ὉΥ Ζιοῦσ, τπουρ ἃ Ὠϊοτα ὈΟΥ. 
Οτ, ἢ τ[ὴ6 ψὰαῦ ἢ Ῥεκδῇ ἴοοῖκ ρῥασδ 
ἰδλῖοσ ἴῃ (ἢ6 τείρῃ οὗ ΑδαΖ [ἤδη 15 σοηι- 
ΤΏΟΏΪΥ σι ρροβθα, 6 τῇαΥ πᾶνα Ὀδδη ἃ 
50ηὴ Οὗ ΑΠΔ2Ζ, 5 1ῇ Ὀδί|6, απὰ στονῃ 
ὉΡ. ΑΩΗΥ οἵ [ἢ656 βυρροπι[ίοηβ, ΨΠΙΟἢ 
Δ. 4}} σοτρδί Ὁ] 6 ἢ ἴῃς ἴοχὶ οὐ Ὁἤτοηι- 
οἶθ5, νου σθοοηςὶα τὴ6 ἀδαῖῃ οὗ τἢ6 
“ς Κιηρ᾽5 50η,᾽" τεοογαδά ἴῃ 2 (Ὦσ. χχν!, 7 
ΜῈ τῃ6 5ἰδίθιηθηϊ τη (ἢ νεῖβα 1) 
(αἰ ΑΠΔ2Ζ να Ὀυΐϊ ἔννθηϊν αἴ ἢ15 δοςθϑ5- 
510. 

(ὁό.) Τῆς σοπίτασιοιοηα το Π6 
γεῖῖε δηὰ ἢ5 βοῆοοὶ ἢανα ἀϊβοονογοά 
Ὀείνθθη ΟὨγοη οὶ 5 ἀηα τἴῃ6 ΟἴΠΕΓ ὈοΟΚΚ5 
οὗ ϑοσιρίυσγε ἅΓ6 σΏογΘ ΠΕ τΟῦ 5, ΓΟΔΟΠΙ ἢ Ρ᾽ 
ἴο βοῖῃς αἰρῆτδθῃ οὐ Ὠἰμοίθθ." ΟἱἨ [Π686, 

τόρ 

ὮΝ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ἰπῚ Κ. χχὶϊ. 26 δηὰ 2 (Ὦτσ. 
ΧΧΥ ΙΝ. 7, 566 Πὶ5 ἴῃ ὈΟΙΏ Ρ]δςε5 ἴο ἀεβίρμπαίϊε ἢ 
οὗτος ταῖμεσ [πὶ τῆεγα ταδί ῃρ ἴο [δ6 
δονεγείσῃ (ςε6 “ ΒΙΌ]ςαἱ Ὠιςοῖ,᾽, δὰ νος. Μαὰκ- 
ΒΕΙΑΗ). ᾿ 

5 Τῆς [ΟἹ]ονίηρ ἅγεὲ ἴῃς ““ ςοηϊγαάι!οι οη5᾽ 
ΔΙΙερεά, 5ο (δσ δ5 ἴῃς ὙΣΟΣ Δ5 Ὀδο ΔΌΪ]ς ἴο 
Το] ]εοῖ ἴθ :-- 

1. τ (Ὡς. 1, 16, οσοηίτ, 2 Κ' χχὶϊί, 31, 36, δα, 
2... ,, ἴν. 19,9, .,, Εχτγα 1ἰϊ. 2, ἄς. 
ἤν τ ἋΣ: , νἭ7Α»Λλ᾽ν 2 ϑδῃι)}"}. 8, ἄο. 
4.- ,ν Χὶν. 12, ,ν 2 58η. 0. 21. 
δι΄ »» Χχὶ᾿ δ, ,, 2 58πι. ΧχΙν, 9. 
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ἴνο σοησοτῃ [ἢ6 τοιηοναὶ οἵ ἴἢ6 Ὠϊρῇ- 
ὈΪδαθβ ὈΥ Αβὰ δηὰ [Ἔμόοϑμαρδμαῖ, "δηά πεθά 
ὯῸ ΓΘ Γ Θχρ ληδίοηῃ ἴδ ἰῃαΐ ΔἸτεδαν 
δῖνθῃ ἴῇ Θχαιρ [ἢ6 σΠαγρα5 οὗὨ 561 
σοπ ΓΔ Ἰοτ θη της ἀραϊηδῦ Οοὐγ ΔΕΪΠΟΥ, 
ΑὩοΙ ΘΓ" 15. ἃ ταρθιπίοη οὗ ἴΠ6 μάββϑουθσ 
ἀμ υ Υ αἰγοδὴγν ττραϊεᾷ οὐ ΝΊηδ οἵἴπαῖς 
ΔΙΘ σᾶδ65 ΏΘτΘ ἴἢ6 νυτιῖογ οὗ (Ἰγοη ο]65 
δας το ἴπΠ6 παγγαῖϊνα οὗ ϑαπληθὶ δηὰ 
Κιηρε ἢδνν [οῖβ, ΘΟΠῚ6 Θαϑυ, ΟἴΠΘΓ5 ΠΊΟΙΘ 
ΟΥ 655 αἰβῆους ἴο τεοοηοῖ θα ὑνεἰν {116 
βίαϊοιηδηῖς οὗ ἴ6 δαυθΐοσ νυ τιῖοσο, 2 θυΐ 
ΠΟΩΘ διηοιητηρ ἴο ““ΠΟΠΙΓΔαΙΟΙΟΠ 5.᾽" 
ΤἤοΓα τοιηλη βανθὴ ψἤδτα [86 ννοταϑ οὗ 
(πῃ ἴνο πατταῖνες δ σοῃῆιοῖίηρ, δηα 
ἃ νοῦῦ] σοι ΓΔ] ΟΏ ΤΔΥ 6 5414 ἴο 
Θχίϑι, νἱΖ., [ῃ6 [Ο]ονίηρ :---(α.)} [ἢ τ ἢ τ, 
11. 15... ΘΠ Πα τ 15 σδ]]6α “τὴς μά βοὴ 
οἵ Τοβιαῃ," ψῆσγεας το Κιηρβ (2 Κ. 
ΧΧΠΣ, 41, 26; χχῖν. 18) δηι( ΤθΘγοη δῇ 
(ΧΧΙΙ. 10-12) ἰ νου ἀΡΡΘλΓ παῖ 6 γὼ 5 
ἴῃ βεσουμ, (2.) ἴῃ σ (τ. 1}, 19, Ζειι- 
Ῥαῦ6] 15 ἀθοϊαγο ἴο μᾶνα θθθὴ “16 βοὴ 
οἵ “ εἰάαίαλ," ννῆθγθλϑ δἰβενῃεγα ἴῃ Θοτρ- 
ἴυτα ἢδ6 5 αἰνναγ Ἷδὐ] δὰ “τῇς ϑοὴ οὗ 
ΘΑΙΔΙΠ 16], (2.) [πὰ τ (τ χ. 6, αἱ ϑα0}5 
Ὠοιι56 196 δαϊὰ ἴο αν ἀιδὰ ἘΠ ΠΙΠῚ, 
ὙΠ116 ἔτοπὶ 2 581. 1]. 8 δῃηα χχὶ. 7, 8, νὰ 

6. 1 (τσ. χχ'. ὁ6,,, 2 98πι. χχίν. 8, 9. 
γ.ὉὉΌν,,] Ὁ. Ὁ .»,Θ,ὶ 2 Θαῃ). Χχίν, 25. 
8. .,, Χχὶ. δ,,.,, 298ὍΉ84:. νἱῖ. 5. 
9.Ἡ. ,»,(Ὠ ἰδ. 14. ,μ,, 1 Κ.ν. 17, 18. 

1ο. ,, ΧΧΝ 1-15, ,, 2 ὅδ. χν. 18. 
11. 2 (ἢγ, χίν. 5: »ν,Ἅ ΙΙΚιχν. 14. 
1. ,, χνῖϊ ν᾽, »η7Λ7 1Κ. χχί, 43. 
1. 6 .,Ὠ»,Ὄ,͵ Χχίὶ. 9,ᾳ,ϑ.,, 2Κ.ῬΡὃρΙχ. 27. 
1. ,, ΧΧΙΟΙΓΙΙ,: ,, 2Κ.βχι. 4:12. 
Ιῖξς. .,,γῺΧ, Χχν Π !. .,.,, 2Κ.Ῥ»ορχνὶ. 5. 
1..,, Ὁ. 20,..,, 2Κ.χνὶ. 7. 
170. θΘὃϑ.,»γ| Χχχ. 26, ,, 2Κ. χχιὶϊὶ. 22. 
18. .,,ὨἁὌ ΧΧΧΙΪΣ117,, 2 Κ. χχὶ. 1-17, ὅσ. 
19 χχχίν. 3-7, ,» 2 Κ'. χχιϊὶ, 4. 

10 Νοβ. 11 δηὰ 12 ἰῃ ἴ86 αὔονε 1151. 
1 Νο. 17 ἴῃ (ἢ6 ]151. 
12 ΤῊς πίπθ οἄβες ἱπίεη δὰ ἅτ Νοβ. 4, 6, 8, 

9, ἴο, 12, 14, 15, πὰ 1δ ἴῃ ἴῃς ᾿ἰσῖ, ΟἱὨἨ (Πε686 
οὔο (Νο. 10) ὑγοβθηῖβ ποὶ πε ἰδἰηϊεσῖ βΒῃδάου οὗ 
ἃ αἰβιςυ γ, ϑίηος τῇς βἰδηάϊηρ ἀν οἱ Πανὶὰ 
ἀεκοσρδεὰ ἰπ 1 Οἢτ, χχνὶϊ. 1-15. 15. ἃ σοι] εἴο νΥ 
ἀϊδτηςει τη ἔστοπι ἢἰ5 Ῥοάγ-ρυαγά, τηοητϊοηοα 
ἷῃ 2 ϑᾶπι. χν. 18, Τῆγος οἴδποις (Νοβ. 4, 8, δπά 
9) ἃγε βίῃρ]ας δάδαϊτίοης ἴο ἴῃς πᾶατγαίϊνε οὗ 
ϑδπλὰεὶ δηὰ Κίηρϑ, τηοϑῖ ΔΡΙΪΥ δι ηρ ἴθ ὙΠ 
πε δοοουηῖβ ὈΓΕΝ  ΟΌΒΙΥ σίνοπ, 85 νΨν1}}] Ὀὲ 5εθῃ 
ὉΥ τείογεηος ἴο ἴπε ἰοοϊ-ποῖος. οἡ ἴῃς ρΐδοεβ. 
Ἵνο (Νοβ. 13 ἀπά 14) ργεβεηῖ ἃ 5] 1σῃὶ αἰ βςα] γ, 
Ῥυϊ ἀγα δαϑιϊνγ τϑοοπο θα ἢ Κίηρθ, ἰὗ ᾿ς 
ὉΦΑΓ ἰῃ πιπὰ (παῖ (ΟἸτοηϊο] 65 ἰβ ἱπιθπιϊοπ}}Υ 
ΒΌΡΡΙεπιεηΐ4]. Τῆγες οηἷγ (Νοβ. 6, 15, ἀπά 18) 
δγ6 βουγοινμαῖ Πᾶταά ἴο σοεοηςῖϊε ἢ ἴδε ορροκοὰ 
δβδᾶρεοβ. ὃνε 5ῃουϊὰ οσοτγίδίν πᾶνε παι πεντη 
ἴθι 2 ὅτι. χχῖν. 8, 9, ἰῃδι [οδο᾽ 5 δυπιδετίηρ οὗ 

ΙΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ιεασα ἴπᾶΐ βϑνεσαὶ ϑιγν νοῦ, (4.) [ἡ 
ι (γ᾿ χχὶ. 5, [πὸ πα δῖος οἵ 1η6 σἢΠ]γΘ ἢ 
οὗ ἴϑσδδὶ δηᾶά Τυάδῃ τοιυστηθα ἰο Ὠανιὰ 
Όγ ]οαῦ, ἀῦα ἰαϊεά αἵ ιφτοοςοοο δηὰ 
47ο,οοο γοορθοίζίνοὶγ, ννηθγδας ἸῺ 2 5411. 
Χχῖὶν, 9 ΠΟΥ ἅτ ρίνθῃ 845 ϑοο,οοὸ δῃά 
ξσοο,ιοοο. (5.) ἴῃ τ (ῇγ. χχὶ. 25, τῃ6 
ῬΠΟΘ νη ἢ 1λανἃὰ ραϊὰ ἴο Οχηδῃ (οσ 
Ατδιη8}}} ἔοσ ἢ15 {ΠγΓαΘὨησ- ἤοΟΥ 5. δὰ 
ἴο αν Ὀδθὴ “ὅοο 56 κοὶς. οὔ ρυλί," 
ἈΠ ΠΘΙΘαΚ [ἢ 2 ϑδπΊ. Χχῖν. 24 ἰἴ 15 βίνθη 88 
“ἐ5ο 5}ῃ6 εὶς οἵ ςἶνογ" (6.) Ιῃ 2 (τ, 
ΧΧΥΙΣ, 20, 21, ΤΓΙΡΙΔΓΠ-ῬΙ ΘΘΟΙ 15 βαϊὰ ἴὸ 
ἤανθ “" αἰβίγαβδβθδη Αἢαζ," δηὰ ““πεϊρβά 
ἢϊπὶ ηοῖ," ΨΏΘΙΘας ἴτοπὶ 2 Κ. χνὶ. 9 ἰΐ 
ΔρΡΡρϑαῖς [αἴ ἢ ραν ΑΠΔ2Ζ νεῖῪ εἤεοίυδὶ 
αἰαὶ, αἴ ΔῊῪ Ταΐϊα ἀσαϊηβὶ Ἀδζίη. (7.) [ἢ 
2 (ἢ γ. χχχῖν. 3-7, ἴῃ6. τα] σίου 5 γοίοσπηα- 
ΠΟ οἵ [οϑιδῇ 15 δϑϑίσῃθα ἴο {π6 σποοιῆ 
ΥΘΑΥ οὗ ἢἰ5 στεῖσῃ, νῆθγθας ἘΠ ΠΑΥΓΑΌν 6 
οἵ Κίηρβ (2 Κι. ΧΧΙΪ. 2; χΧΧ, 4-20) ἃρ- 
Ῥαγθτν ρῥἴασας ἴζ 1 115 οἰσῃταθητῃ γϑϑτ, 
Οἵ τἢ656 βενθῆ σαβθβ οὗ Δρρᾶγϑηῖ σοηϊγα- 
αἀἸοτίοη, νο οηἱγ (Νο. 4 αηὰ Νο. 5) ἃΐδ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ το], Ατθπιρῖς ανα ὕδδη πηδάς 
ἴο ΤΕσΟΏΉΟΙΪῈ ὄνθη ἋΠ656 ἴνο,}5 ας {ΠῸ6γῪ 
ΔΥΘ βοδύςεὶγῃ βαιϑίδοϊοτγ, δπηὰ 1ἴ 15 υδ5ῖ ἴο 
ΒΌΡΡοΟΘα ἴῃαΐ Ἰῃ ἴπεβθ6 οαϑεβ ἴῇθτα ἢὰ8 

[πΠ6 Ῥεορὶες νγᾶβ σοτηρ]εῖς, ἀπά ίγοιῃ 2 Κ. χχί. 
1-17 ἴα Μδηῃδβθοὴ ἀϊεὰ νἱϊῃουϊ τερεπίίησ; 
να ταὶρῆϊ αἰθὸ ποῖ υπηδίαγα! ν πᾶνε τπουρὩξ 
ἔτοπῃ 2 Κ. χνί. 6 ἰπαὶ Αμαζ Ξυβεγεὰ πὸ ρτεαῖ 
ἀοίοαϊ δὲ ἴῃς Πδηάξ οὗ εἰποῦσ Ῥεκαὶν οὐ Κοζίη. 
Α οεἷοβε ἱπδρδοίίοα, δόονανοσ, οὐ τὲ ρᾶβθαρος 
βῇοινν ἴῃαϊ ἴῃ ὯΟ οᾶ56 ἀοε65 ἴῃς δυΐῖμογ αἰ! ΠΟῪ 
βίαϊε δηγυτῆίηρ ἱποοιραῖ Ὁ ]ς ἢ} (Ὠγοπίς]θβ. 
Ης ἄοεβ ποῖ δἂν [ἢδὶ ἴς υπιθεγίηρ ννὰ5. σοιῃ- 
τε οὐ ἴηι Μαμπδεβθὴ ἀϊὰ ποῖ γεροηῖϊ, οὐ (παῖ 
ἜΚ} δηὰ Κοζίηῃ δὶ πὸ ἰἰπ|6ὸ ἀείεδλίο ΑἾ14Ζ. 

ὙὝΠοθο 84Γο, ἰῃ ἰδλοῖ, τοῦ ἰδίογοηοοθϑ ΜΠ ἢ ΟἿΓ 
τυϊπς ἄγαν ἔτοπι ἴἢ6 ρδϑβδαρεβ---ἰηἰόγεπςοα ποῖ 
)υκιθεὰ ὈΥ 5ἰγιοῖ Ἰορίὶς, ἀπ (Πεογείοσε υὑῃσο- 
ἴδ]. 

ὶΣ Κι 61} (Ὠ1ηκ5 ἴῃδἵ ἴῃς ἰγαηβδοίίοης τεοοσά δὰ ἰἢ 
2 ὅ81η. χχὶϊ. 24. ἀπὰ ἱπ τ (ἢτ. χχὶ. 25 δὲ αἰ εσ- 
οηὶ ομδ5---ἰῃαῖ Πᾶνα χανὲ 50 5ῇεκεὶς οὗ Ξῆἶνεῦ 
ἴογ ἴη6 {Πγοϑῃϊηρ- βοοῦ απ ἴῃ οχεη, δηὰ αἷθοὸ 
όὅοο 5Πεϊκεὶς οὗ ρμοϊά ἴογ ἴῃς ἔδεε βἰπιρὶε οἵ ἰῃς 
στουηὰ οἡ "νι ϊοἢ (πς (Ὠτεϑῃίην-ἤοοΥ βἰοοά, Βαϊ 
{Π15 Ἔἐχρ  δπαϊίοη βανοῦγϑ οὗ ονεγ- το βπειηθηῖ. 

Βρ. Ραϊγιςκ δὰ οἴδμογβ ἀῦρὰς ἴῃ ἴῃς ὅοο,οοο 
Ιουδα  ἴδ5 οἵ 2 ϑϑτῃ. ἂγςε Ἔχοϊυβῖνο οἵ ἴῃς κἰδησίηνσ 
ΔΓΙῺΥ οἵ 288,οοΟ πιθη, ἴδ 6 1,1Οοο,οοο οὗ τ (ἢσ, 
᾿ποϊιςῖνα οὗ ἰξ δηά ἰἰ5 οἴποοιβ. (ΟΊ γασι χ|96, 
ἴῆε 47ο0,οοο οἵ [υἀδἢ ἰῃ (ἸὨτοηΐοϊες ἀγὸ 6χοἱα- 
βὶνς οὗ 30,οοο εν ἢ βο]ΐεύα, πρ] ὦ ἴῃ 1Π6 
{ΠΤ σαρίαϊης οὗ 2 ὅτι. χχίϊ!. 13, 24 (9), Ψ Ἀ116 
1ἢς δοο,οοοΟ οἵ δ8πιὰεὶ ἱποϊι ἄς τεῦ. Βαΐ ἰἴ 15 
ποῖ ΡγοῦδΪς ἰπαϊ οἰζον νυ τοῦ χνου]Ἱὰ ἐητοη το - 
ΑΙ πιαῖκὸ ογηβϑίοηβ ἰπῃ 580ς0}} ἃ πλαῖῖοῦ, δηά ἰἰ ἐς 
δβρθοῖα! ἢν αὐ κεὶν {παῖ σοῦ νου οπιὶξ ἃ ἀξ κα 
ἰεγειξ ροσίίοη οἱ ἴῃς Ρδορία. 



ΤῊΝ ΤΟ ΒΟΟΚΘΒ 

Ὅδοῃ, οἰ Π6Υ Ἰῃ ϑᾶπλιθὶ οΥ̓́ΓὨτΓΟΠΙΟΪΘ65, 
ΘΟ σοΙΠιθίοη οὗ ἴῃ6 ἰοχῖ, Οὗ τῃμὲ 
τουδὶ ηρ να σοΟΠΙΓδΔαϊοι ΟΠ 5 ΓΤΟΑΒΟηΔ Ὁ] 8 
ΘΧμαηδῖοη5 πᾶνε ὈδΘῺ ρΊνοη, ἡ Ώ]Οἢ Μ0}}]} 
"ὲ Τουμα ἴῃ ἴΠ6 ἰοοϊ-μοῖθ5 ΟἹ ἴῃ 6 Ρᾶδ5' 
5865. 

Το 1Πϊ5 1ἴ πγυβῖ, ἴῃ ἔδίγηθϑο, 06 δα δα, 
μαι τῃ6 σοηιτγδαϊο!!οἢ5 ποῖιοσὰ ὃν ἢ 6 
γγοῖίς αῖέ ποῖ 4}1] ἰῃαϊ δεοίι! ν ΟΟςΟΌΤ, 
ΟΙΒΟΥ νυυοτα πᾶνε, ἢοΐῖ ὉΠΓΘΑΒΘΟΏΔΌΪΝΥ, 
δι ἀεα ἴο 1Π68 15: τῃ6 (ΟΠ ΙῊΡ :-- 

1 (ἢ τ. χὶ. 11, ν}ϊςἢ σοπιτδάϊοῖς 2 ὅπ. χχὶϊὶ. ὃ. 
,,(, ΑΧνι, 4, ἣ 2 ὅδ). νἱῖ!. 4. 
»,Θ' Χίχ. 18, τὶ 2 ὅλῃ. χ. 18. 

2 ΟΒ τ. νι. 1, ἥπ 1 Κὶ, Ἰχ. 28. 
.», Χχίὶ!. 2, Ἐκ 2 Κ. νιῖῖ. 26. 
,.,(. Χχχνί.ο, ἣν 2 Κ. χχὶν. 8. 

1η δ}} ἔμδςθ οδϑ865 ἴῃ6 σοῃιγδαιςςΊΟη, 85 1Ὡ 
Νοβ. 4 απ κυ οὗ 1η6 ρτεοθαϊηρ ἰι5ῖ, 15 
ΠυΙΊΘΓΙΟΔΙ, δης 15 ἴο θ6 Ἔχρδίηθα ὈΥ 1Π6 
ρτϑαῖ ΠΑ Ό ΠΥ οὗὁὨ ΔΙ ΘΙ5 ἴο 50} Ὁ σου- 
Γυρζίοη, ΜΏΙΟὮ πα8 Ὀδεη δἰγοδαγ ποϊδὰ 
ἴῃ τῃς “Ιηἰτοάιυοίίοη ἴο Κιηρ5.᾽}9 

(2) Τῆς συρροβεὰ “δγοῦβ" οὗ τῃ6 
δυΐῖπου οὗἨ (ὨγοηιοΪθ5, ἢ] ἢ παν Ὀδθη 
Ροϊῃῖθα ουΐ, ἅττα 5:χ. (1ι.) “"ϑῃδαγαιτῃ,"ἢ 
ἴῃ τ ΟἾγ. ἵν 21, 15 σα] ἴο ὃ ἃ γπέρζαξέΊ 
ἴου ““Θῃαγιῆθη," δηᾶ ἴο ἱπήϊοδΐα ἃ οοη- 
ιϑίοη δοΐνγοδη ἴνοὸ ἀϊϑίίηςς ΟἸἴ165, ΟἿ Θ 
Ὀεϊοηρίης ἴο [υἀδῇ ([ο5ἢ. χνὶ. 26) δῃηὰ 
ἴῃς οἴμεσ ο ϑίτηθοη (10. χῖχ. 6). (2.) ΤῊ 
ΘΧΡΓΘ5ΒΙΟΏ, “ ἃ πιδη οὗ βίδίυγο," ἴῃ τ (Ὦγ. 
ΧΙ. 23, 15 Ἰῃοιρῃϊ ἴο ἢανα διίβθῇ ἴγοτὴ ἃ 
ΤΩΙ Υ θη βίοη οὗ ἴδε ἰοχὶ οὗ 2 ὅδ). 
ΧΧΙ, 21. (3.) Ὑὴδ ρῆγαβθ, “ δ6βι 465 
ἴδ νυ] δῆς μαᾶά ὑγοιρῆς ἀηϊο [6 
Κι," ἢ 2 (ἬΓ, Ιχ. 12, 15 ἴοι σῆς ἴο μαναὰ 
Ὀδοὴ ἴτοτη ἴπ6 ῃαηὰ οἵ ἴῃ6 διιῖποσ, ν ῆο 
ΟΔΥΘΙ 6 55}γ δἰτογεὰ της τννογάβ8 οὗ τ Κ'. χ, 13, 
ψιῖηους οὈβοσνιηρ ἴμαϊ 6 τοῖα ἡοη- 
56η56. (4.) ΤῊΣ 5υθδιτυτοη οὗ “ Κιησβ 
οἵ Ατδδῖα "ἴῃ 2 (τ. ᾿ἰχ. 14 ἴοσ “ Κιηρβ οὗ 
1ῃ6 τοϊησὶοὰ ῬΘΟρΙΘ" 5 σοπϑιάδγεα ἴο 
Ὦδνα Ὀδδη οδιβεα ὈΥ ἃ πιὶδοοηςορίίοη οὗ 
16 ἴπι6 πιδδηϊηρ οὗ {μ6 ρῆγαβε υ86α ἴῃ 
Κιηρβ (1 Κ. χ. 15). (5.) Τὴ τείδγθησθ 
ἴο ἃ ψοῦκ δητοα “ 1 ΑΘ ΔΏ ΟΠ Β᾽᾽ [ἢ 
4 (Πὲ, χχχν, 26 15 Ἷὐ)Ἱ)εὰ ἃ “τηϊβ- αιοίδ- 
το,᾿" ἴὴ6 ψοτκ ᾿ἱπἰθηά δα Ὀείης βυρροβδὰ 

14 66 ὃ 6, ποῖος 5, 
185. δὸς Ὡς ΝΥ εῖῖο, " ΕἸΠΙοΙἀπρ,᾽ ὃ 190 α, ποῖς ὅ, 

δηὰ Τπεοάοτε Ῥασίοσ, " Επ]αγρεὶ Τγαηςδιίοη, ἢ 
γο]. ἰἱ. Ὁ. 268. 

16 Τῆς τοδήϊπρ οἵ 2 ὅπηι. χχίϊὶ. 21 15 ἀου δια], 
Ῥείη εἰἴμον Πυ ΣΝ οὐ ΠΝ ὍΝ Τα 
ἰοττηοῦ, ν ΠἸοἢ ἰ5 (ο]]οννεά ἴῃ οὐγΥ ἐγϑίου, ψουἹὰ 
ζωσδῃ “ἃ τη8ὴ ἴο αἰἰγᾶοῖ διϊοηιίοῃ ""--οῦἍῦ, “ρεζία- 

’ 

ΟΕ ΟΗΚΟΝΙΟΙΕΒ8. 1γ1 
ἴο Ὀ6 τῃδῖ ΠΟ ἢ 511} ὀχ ϑῖβ ἴῃ (6 (δηῃοη, 
(6.) ΕἸΠΑΙΪγ, 1η6 5ιδιθιυθηῖβ τῃπαΐῖ 50]0- 
ΤΩΟὨ 5 5105 “νι οηΐ ἴο Ταγβῃ!βὶ " (2 (ἢν. 
ἾΧ. 21), δῃά παῖ ΘΠ οσ Παρ Πα 5. ΝΘ ΓΘ 
Ἰηϊοπαδά ἴο ρὸ {ποτα (0. χχ. 26, 37,) ἅγ6 
Τορατάρα 8ἃ5 οὐΐούβ, ἴῆ6 ΠΟΥ αν] 
ΤΑΙΒΑ ρθη δα [ἢ6 τηθαη]ηᾷ οἵ “ ἃ ΠΑΥΥ͂ 
οἵ Ταιβῃ θη " (1 Κ. χ. 22) δῃὰ ““5}105 
οὗ ΤΑΣ 5} " (10. χχὶὶ, 48), ἃ5 υϑεὰ Ὀγ τ6 
δυῖῃοῦ οὗ Κιηρβ.}δ 

Ιὴ Ὧο οᾶ856 ὑυῖ ἴ{π6 α5ὲ οὗ [656 ἢδ58 
ἴΠ6 σμάγρα οὗ τηϊδίαϊκο ΔΥ 50]14 δα518. 
“ Θῃδλγα ΠῚ" ἰὰ α (Ἶγτ. ἵν. 21 Ὁ ὃ ἃ 
ῬΙΤΟΏΡ Γοδαϊηρ, ΟΥἩ ἃ ἰαῖοσ πηοάς οὗ 5ρε]- 
ἸῺ ἴῃῇ6 πάπα οἵ ἴῃ6 ρῥἷδος ψῃϊοἢ ἴῃ 
7οβῆυαβ {πῆρ ψγὰ8 οδ θα “Θῃαγιῃθη. 
'ΓΠδ6 Ρῆγαβα ἴῃ 2 ὅδ. ΧΧΙΙ, 2Ὶ ΤΩΔΥ ΤΟΥ 
ΑἸ]Ϊ.Θ ἴο 5ἴαίιγο, τῃουρσῇ [ΠΟ γα γ 1ἱ 
ὨΊΑΥ ΤΘΔῺ ΟἿΪΥ “ἃ "ΔῊ ἴο δἴϊγαςϊ αἰΐθῃ- 
το." 16. Οὐ τὴῆ6 ψΠΙΟΥ οὗ (ΟΠ τοῖο 85 
ΤΩΔΥ ἸΠΓΘΠΓΙΟΏΔΙΪΥ ἤανα Οὐλἰδα [Π6 ρΡοϊπὶ 
Ὠοῖδα ὈΥ ἴῃ6 ΘΑΙΠΘΙ Δα ΠΟΥ, ἴῃ οὐδ ἴο 
Ὀσίηρ ἰογνγαγὰ δηοίμοσ, ἢ] ἢ ἢς ἰουηά 
10 15 Δ! ΠοΥ165 δηα τμουρσς ἀδβαγνης 
οὗ τηϑηῖΐοη,. Τῆα ὉπηιδαηΙηρ οἰαυδα ἴῃ 
2 ΟἾΓ. ΙΧ. 12, 18 ῬγοῦΔὈΪΥ σοτπιρί. [ἢ 
Ὀεσοηλο5 [6] Πρ ]ῦ]. δηὰ αυϊθ 'ὰ 80- 
οοζάδησβ ἢ Κιηρε ΌὈΥ ἃ 5!) σῃϊ διρθηα- 
δίϊοη. ΤἨὴ6 δχργεβδίοη, “Κιηρβ οὗ 
Αταῦῖα᾽" ἴῃ 2 (ὮΓ. ΙΧ. 14, 15 ΤΘΑ ΠΥ Ρ6Γ- 
ἔδοιγ οσοττοοῖ, σηςα ἴΠς “τηϊησ] δα ρΘορ]ς᾽ἢ 
Ἰνθα ἴῃ 186 Αταθίδη ἀδβοτὶ ([6Γ. χχν. 24) 
Δα ψεγ Ὧ0 ἀουδί ἢ ρστεαΐ ρατί οὗ Ατὰῦ 
τας6. [{ 15 ΡΌΓΘΙΥ ταί τοι ΒΡ ΡΟΒΙΙΟΩ 
{πα [ἢ6 “ ,Δηλθηϊδι Κ᾿ αποίδα ἴῃ 2 (τ, 
ΧΧΧΝν. 25 τηδῖ Ὅ6 [Π6 ᾿νοτκ οὗ 7 γα δῇἢ 
ςοηίϊδιηδα ἴῃ ἴῃ6 (δῆοη. Ενδϑη ν ἢ 
Γοϑρϑοῖ ἰο ἴῃ ροιηρ οὗ 5Π105 ἴο ΑΓ] 5ἢ, 
ἴΠετα ἰβ ργο ὈΪΥ ἢῸ τηϊδίακε ἰὴ ὙΠαῖ 18 
τοὶαῖθα οὗ ϑοϊοσμοη, ῇῆο 56 6πὶ5 ἴο ἢανθ 
δὰ ἴνο ἢρδοῖβς, οὔθ οὗ ψῃὶο ἰταάοα ἴο 
ΟΡΒΙΓ Ὀγ ψὰγ οὗ [ὴ6 Ἀδὰ ὅ6α δὰ [μάϊδη 
Οὐοδδη, 16 τἴΠ6 οἴου δοσοιῃρδηϊδά ἴῃ 6 
ἤδοι οὗ Ηΐγατη ἴο Τατγβ 5 .}δ ΤῊΘ ΟἾΪΥ 
“ ΟΥΤΟΥ "ὙΠ ογθοῦ [86 δΔυῖμοΥῦ οὗ (]ΠἸγοη!ο] 85 
οδῃ 6 5ῆονψῃ ἴο ἢᾶανα Ὀδδὴ ὄδνθὴ ργοῦΟΪΥ 
συν 15 [86 ϑυρροβιοη ἴδαΐ ΘΠ οβηδ- 
ΡῬἢδῖβ “ 5}105 οὗ ΤΑ 5} ἢ τΘ πη δά 
ἴο ἰταἀθ ἢ Ταγϑῃ!5ἢ 15---δὴ ἰηεγθῃ ἃ 

ὀϊς. Τῆς Ἰαῖῖοσ ἰς ἰγδηςαιοὰ Ὁγ Μδυγοσ “"]οοΐκ- 
ἵηρ᾽ δἰπὶ Ξἴγαίσηϊ ἴῃ (ἢς ἔδος.᾽ Τῆς ἐχργοβθίοη οὗ 
(ἸὨτγοηΐοϊος ἰ5 ΠῚ ΟΝ, “4 τὰδῃ οἵ εἴαίιτο." 
ΡιοῦΌΔΡΙΥ (ῃς βἴδίατε οἵ ἴῃς Ἐργρίίδῃ ννὰβ ψμαξ 
οαπροοα ἰπὶ ἴο διϊγαςϊ αἰἰδηζίοη. 

1 866 ΔΙ οη4] ποῖος ἴο 2 (ἢγ. ἰχ. 12. 
18 366 Δαπιτίοηαὶ ποῖθ οἢ ἱ Κ. χ. 22. 
9 (οπηραᾶζα ποῖς οἡ 2 (Ἀγ. χχ. 36. 

- 
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ψ ΣΟ ἢδ τπρῆϊ Ὡδίμιγα] ὮΥ τρακα ἤθη 
ΓΑτβϑἢ ννὰ5. ΠῸ ἰοηροΥ ἃ μἷαςε οὗὨ 1τ|- 
Ῥοτγίδηῃςα ὁ" δηὰ 115 ροϑιτ οι ννὰ5 ἰογροίϊθη. 
{τῇ σρθοϊὶῆς σμαγρθα Ὀὑτοιρῆϊ ἀραϊηϑῖ 

ΟὟΥΓ ΔυῖΠοΥ ἃ ἴἢυ5 νοις πα Πιοϊδηῖ 
Ῥαβὶς, τ ἢ τηοτῦὸ πλιδῖ ἴΠ6 ρσεηοταὶ ἀσου- 
βαῖίοη5. Ὁ6 γγοῃουησσαά υπίλγ δηὰ υἢ- 
[6η40]86. Τὴ “1, οντςα] σριγιῖ" οὗὨ τῃ6 
ὙΠΙΘΓ τησδὲ ᾿ηΠοδα, ΙΏ ἃ σοι 56η56,2} 
Ὀδ σταηΐϊδα ; Ὀὰῖ [Π6Γ6 15 ηο δνϊήθηςε τΠαῖ 
1 δηγνῆοῖς ᾿ἰεαὰς Ὠπλ ἴο τῇακα [αἰβα 
βίαι επηθηΐβ, ΓΙΒΓ ργοβθηῖ, ΟΓΥ δχαρσοτζαῖσ. 
Τῆς δάἀάμοηβ ΠΟ δ πιᾶκοβ τὸ ἴΠ6 
ὨΙιϑίοσΥ ἂ5 ἀδ]νογεὰὶ ἴὸ τι5 ἴῃ ϑαμλεὶ δηὰ 
Κιηρϑ ἀγὸ ΤΠΟΚΕ}Υ 1) ἘΠ αγ ΕἸ ν 5 ρτόῦΑ}}}6 ; 
 Ὦ1|6 ΒοπΊ ΘΠ Π16 5 ἴΠοΥ τοσεῖνθ σοηβηπλδ- 
το ἴτοηλ ὑτοίδηθ Ὠδίοτγ,22 δηα δῖ οἴου 
{ἰπ|65 ἴμῈγ Πασγιηοηδα ἢ [ππ|||6 του ἢ 65 
Ἰὴ ἴῇ6 ΘΑΓΠΟΓ ϑοπρίυγοβ. 3 [)6 γγεῖῖθ 
5δεὴ5 ἴο {ΠῚΠΚ παῖ τὴ6 δυῖποῦ ᾿ηνθηῖθα 
16} οὐδ οὗ ἢϊς ον Ποαᾶ; δῖ ᾿ἴ 15 ἴο 
Ὀς τεπηασκεὰ τπαϊ μ6 δνογυῇογα σοίθυϑ 
ἢ] τοδάθυς ἴῸσ ἔμ Π|6Γ δοσοιιηῖβ οὗ [Π6 
ἴλοῖς ΨΏΟἢ ἢς τοοοτζας ἴο δχίληϊ σοῃϊθηι- 
ῬΟΓΙΔΑΙΥ͂ ΓΟ Γ5.36 11 15 ΘΟΔΤΟΘΙΥ ΡΟΞ5510]6 
ἴο ἀοιυ! οὶ τῃαἴ ἢ ἰουηα ἴῃ ἢ15 δυῖῃοτϑ [ἢ 6 
νΔτιοι5 Δ ΠἸοηδὶ Δεῖ νῃϊοἢ ἢδ το]αῖθϑβ 
ὙΠ ταορεςῖ ἴο Πλανι, ϑοϊοπιοη, ΑὈ"} ἢ, 
Αϑβα, ᾿θῃμοϑμαρῆαῖ, [}2Ζ]α}, δηα οἴποῖβ ; 
ὯΟΥ 5 1ἴ δαϑὺ ἴο 5ῃ.κὲ τ{π6 δι που οὗ 
[ῃἢ9 νΠΐεοτς ΠῸ βογνθὶ ἢ ἃ5 50.065. 
ὙΠΟΥ γ6Γ6 ΡΕΙΘΟη5 ΨΠῸ (ΞΟ παῦσαι [ἢ6 
ῬΙορμεῖιοδὶ οἤοθ, ννῆο Π6|κ} Ἰλσ. ροϑιτοη 
αἱ ἴῃ6 σουτῖ5. οὗ ἴῃ6 Κιῃρσδ, ἀη ΨῆΟΒα 

0 ΤΉς Ἰαἴοσι ἀαῖϊς δ ἢ γε ἤπὰ Τατγίοβϑιυβ 
ἃ τΐδος οἵ ἱπιροτίδηις. ἰ5 Β.(, δύο, ψἤεη ἰΐ 15 
εἰἰσασοά ἴῃ ἴσγδάδ ἢ ἴῃς Ῥηος,ολης (ΕἸ ογοά, 1. 
163). Τίιε [εἰν Ῥτγορμοῖς σοᾶςα ἴο πιρηϊίοη 
ἰϊ δἴϊογ [πὸ τἴπιθ οὐ [με Οδριϊνίιγ. ἢ 

11 δὸς δῦονό, ἡ 2 δηΐ ὃ 9. 
3: Τῆε εἐχρεάπίοη οἱ Ζεγδῃ (2 (ἢγ. χὶν, 9-15; 

χνὶ. 8) οσουγο Ἔχδο ιν αἱ πὰ της ἤθη ἃ πιοη- 
ΔΙῸ 0 σοτγεβροπηβ ἰῃ πᾶπιθ, ΑΖογΚ- ἈΠ θη, 
τὰ]ε5 Εἰ ορία. ΤὮς σαγγγίησ οἱ Μδπαββοὴ ἴο (ἢ 8 
Κκίηρ οἱ Αϑϑγγα σέ “βαὐγέονι δεςοτάβ ἢ τῃς 
τηοηϊίου οὗ Ὠἰπὶ ἀπιοηρ ἴδ {τ υϊαγίες οἱ Εβδγ- 
δαάδάοῃ, ννο οοσοσδϑίομδ!ν μεϊά ἢϊ5 (ουτί δἱ 
ἴδἵ σαρὶϊ]. 

5 Ε( σ. ἴῃε 5ἰδίδπηθης ἴπαὶ Ὀανὶά ςο]]δοϊοὰ 
Ταδίοσ α]5 ογ ἴῃς Ταηιρὶε ἔγτοπὶ Τυτα δηὰ δϑιάοη 
( (ἢν. χχίὶ 4) δαγιηοηΐβοβ ἢ ἴῃς δα γοοβ οὗ 
οἷοσίουῃ ἴο Ηἰϊταπὶ ἰῃ Κίηρθο (1 Κ. ν. 3):- 

“7 λοις ἐμοιυασέ ἴπαϊ αν ἃ ΤΥ ἰαίπεῦ οουϊά 
ποῖ Ὀ01]ἃ 8Δῃ ἤουβε υπίο ἴῃς 1,οτὰ," ὙὍΤῆς 5Ξερᾶ- 
ταϊίοη οὐ ἴῃ6 αὐ οὐ ἴπεῈ οονεπαηῖΐ δηὰ ἰῆἣς 
ἰΔρογπδοῖς οἱ ἴπ 6 ουηστεραίίϊου ἴῃ Πᾶν! ἀ᾽5 τεῖρπ, 
δηὰ τῇς οοἰ δ] ἰσπιθοῖ οἱ ἴπΠ6 οπς ἂἱ [Ἐγυβαὶ πὶ 
δηρὰ ἴῃς οἵπες αἱ Οἰδεοη (1 (ἢγ. χνὶ 1, 39; 
2 ΟἼτ. ἱ. 3, 4) δεςοτάς ἢ τ(ἢ 6 ἀου]ε βδογίῆος οὗ 
ϑοϊομῖου δἱ Οἰρεοῦ δηὰ δἵ [ογυβαϊε, γεςογάθα 

ΙΝΤΚΟΏΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὙνΟΚ5 ἰοσπτηθα [ῃ6 4515 οὗ (δ ἡσίοηαΐ 
Ὠιβίοσυ σταοεινθά 45 διιϊηθηθς ὈΥ 16 
] 6 Ίϑῃ ρεορίθ. Αρδῦῖ ΠΟΥ Ποπὶ (ἢ 6 
σοῃϑιἠδγαιοη οὗ 1Π6}Γ ᾿ηϑριγαῖοη, {ΠῸῪ 
ΘΓ ΟΥΘΟ]Ό]6 νυ] 65565---Ὑ  65565 ν ἢΟ56 
[65 ΓΠΊΟΩΥ 1ἴ 15 ὈΠΓΘΑΒΟΏΔΌΪΕ ἰο ἀἸ 5] ]ονν 
ΟΥ αιδϑίοη. 

Τῆς “ Βαῖγοα οὗἉ 15γδ6]," ψῃογεν ἢ ΟἿΥΓ 
ΔΌΓΠΟΥ 15 ἰαχϑά,25 ἀρρβϑαγβ (νὰ ἅτε 10 ]4) 
“ ἰγαυδατν "ἡ 1ὴ (6 Ὡαγγαῖῖνο 5 ΨΠΙΟἢ ἃΓ6 
ῬΘΟυΠ ΑΓ ἴο ᾿Ν|π|, ἀηἀ ἴῃ οπα ῥΪδοα “1165 
δῖ ἴῃς τοοῖ οὗ ἴΠ6 σορίτγδαϊοϊζίοη Ὀδτν 66 ἢ 
ἢϊς5 ΠΙΒΊΟΤΥ απα ἰῃαὶ οἵ Κίηρβ." [1 τὴλ 
δ Πα. ἴοὸ οὔϑετνε τη τῇς τΐαοε ἰὴ 
αυσδϑίοη ΘΧἢ 15 ΠΟ “ σοπιτγδαϊ!οῖοη,᾽ 36 
δηα ἴπαἴ Οὔ ΟἿΪΥ οὗ ἴπ6 Ρδου Πα Πατγᾶ- 
Ὦνε5 ἢὰς Ὀδδθη ροϊηϊδὰ ουϊ 45 Ἰηἀϊοαῖνα 
οὗ μοϑβῖ!ε {εεἰηρ, νἱΖ., τὰς δοοουηῖ οὔτΠ 6 
ΑΙ Ὀεῖνοθη ΑὈι]αὰ δηα Τεγοῦοαῖα ἴῃ 
2 (τ. χὶ Τῆς οἤδῦρα 15 βυ ηο ἜΠΕΥ 
αἀἰβρτονθὰ ὈΥ [ἢ6 σοτηρᾶτγαινοὶυ 5] σῃϊ 
ποΙο65 ἰῇ (ΟὨσγοηιοϊοες οὐ ετοῦδοατη᾿ 
51η5,27 οἱ ΑΠΔΡ᾽ 5 Ριιηιβῃιηθηῖ,}8 δηά οἵ 
5.26] 5 γο)δοίίοη δηαὰ σᾶρίνιν ; 39 δηά 
Αϑαὶη ὈΥ [Π6 (1}] παγγαῖινε οὗ ([Π6 {ΠΡ ἢ 
-οὗ [οδϑὴ ονϑῦ ΑπιαζΖίϑῃ,30 της βιισςθ5565 οὗ 
Ῥακαὴ δραϊηϑὲ Αἰνας, 1 δηὰ τῆς τηογοῖία] 
Ταϑίοσαϊοη οὗ ζοο,οοο [615 ὈΓΙΘΟΏΘΙΒ 
ὈΥ τῃ6 Ιϑ5γαθ]θ5. δἱ {16 Ἰηϑίδηςοα οὗ ἴῃ8 
οὨιοῖ θη οὗ ΕρἈγαιη).32 
νὴ τορασγὰ ἴο 1π6 δυῖῃοτ 5 “ ταγίῃο- 

Ἰορίςδὶ βρισιῖ," οὐ ““Ἰονα οὗ 16 τῃμᾶγνοὶ- 
Ιοιις," νν͵Ὸ ΤΊΔΥ σαπηατκ {παῖ}, Οἡ ἴΠ6 ΟἿδ 
Παηάὰ, ἢς τεἰδῖθϑβ βδοιηδ ἢῃαϊάἄοζϑη ταϊγδοὶος 

πῃ Κίῃρς (1 Κα. 1. 4 απὰ 15). Μδηγ ςιςὴ 
Ῥοϊηῖβ οἵ πμαγπιοηΐουβ δοςογὰ νν}}}} ῬῈ ποιϊοεά ἴῃ 
ἴΠε ἰοο-ῃοῖα8. 

341 (ἢγ, χχνυὶ!. 24 ; Χχχίχ. 29; 2 (ἢγσ. ἰχ. 29 ; 
ΧΙ; ΧΙ, 22 ; ἄς. 

25 ὃς Νεῖϊς, “ ΕἸη]εϊταηρσ,᾿ ὃ 1900 ὦ, 4 (ρ. 
249): ΤῊ. Ῥασίκεσ, " Ἐπί αγρεὰ Τγαῃοϊαίίοη, νοὶ]. 
1]. Ρ̓ 295. 

566 ποίδβοῃ ἵ Κι χχίϊ. 49 ἀπ 2 (ἢτσ, χχ. 37. 
11 (οπίραγα 2 (τ. χὶ. 14, 15 τ τ Κ'. χιὶ. 

26-33; χὶνί, 22, 34; ἀηὰ χίν. 9. 
32. (οπιρᾶτὸ 2 ΟἾτγ. χνίϊ!. 34 ἢ 1 Κι χχίϊ, 

47, 38. Τῆς ]αβὶ ἀγεγε οἱ ΑΒαδ᾽5 ξὰρ οἵ ρυπίϑἢ- 
τθηΐ, {πὸ Ἰαρρίπρ οὗ 15 ὈΪοοά ὈΥ ἄορϑβ, δῃηά ἴῃς 
ὙΔΘΠΙηρ᾽ οὗ Πὶκ σΟΙΥ οἤασγῖοι ἴῃ ἴῃ 6 Ροοὶ] ν᾿ μβογεοὶῃ 
Ὠατ]οῖς αϊῃςα, ἃτὸ βυρργεοββεὰ ἴῃ (δι οΏὶς 68 
ὙΠΠ]ς γοϊαϊοά ἴῃ Κίηρς. 

39. Ἰςγδοὶς ταοὐεοίϊοπ δπὰ οαριϊνγ, ᾿ὮΪΟΝ 
ΟςςοΌΡΥ Πα][ἃ δε τε ἴῃ Κιηρβ (2 Κὶ. χνὶ!. 4:23), 
ΔΓΕ ὩΘΓΟΙΥ ρ]αποεα δἵ Ὀγ ἴῃς νντιῖοτ οἵ σμονεῖο 
ἴῃ ἃ οουρ]ς οἵ νεγβος (2 (ἢγ, χχχ. ὅ, 7). 

890 2 (τ, χχν. 17-24.-.- Τῆς τεοςοσὰά ἰς ἂς ἢ} 
85 ἰῃαϊ οἱ Κὶπρ5 (2 Κ. χὶν. δ-14). 

31. 2 (ἢ γ, χχνῇ. 6. 
32 Ιρ1Ὰ,, νοῖθοβ 8-15, Οἡ [ἢπϊς πιαϊοῦ δηὰ 

ου (ἃς ἀείεδϊ οἱ Αἰ ὈΥ Ῥεκδὰ Κἰῃρϑ ἰ5 3: ]ϑὩϊ, 



ΤῊΕ ΤΟ ΒΟΟΚΒ 

ὉΛΤοοοτάθα ἴῃ Κίηρς ; ἢ οη [πε ΟἿΠΟΥ ἢ6 
ΟὨ)]5 ἃ ΝΘΤΥ πὴ σῇ ἰασρες Ὠσ ΘΓ ΜὨΙΟΉ 
ἴδ τοῦ οἵ Κίηρβ θη Ποη5, ὍΤΠα Ὀυ]Κ 
οὗ ἴη656, ὰο ἀοιυδῖ, τα οὐ δα, Ὠδοδιι56 
ἴΠ6γ Ὀεϊοηρ ἴο ἴΠ6 ὨΙβίοτΥ οὗ [πς Κίηρ- 
ἄοτμι οἵ [ΙϑΞταοὶ, τ νοῦ Οὐγ δυῖθοῦ 
ἀοῦβ5 ποΐ αἰγαοῖΥ σοησοῃ ὨϊΠΊ56][; ὑυϊ 
βανοῖαὶ πλϊτασυΐοις οΟἰτουπιδίδησεϑ σΟη- 
Ὠδοῖοα 1 τῃ6 Κιηράοτῃ οὗ ̓ δῇ, ΗΓ ἢ 
[6 διΐμονῦ οὗ Κιηρθ Ποίο65, ασα οὐλτῖοα, 
ΟΥ νΟΙῪ ᾿ἰσλγ τουςῃδα, ἴῃ (ὨτΓΟΠ]Ο]65. 
Τὴ6 ρτόρίθον ὉῪ ΑΠι)αἢ ἴθ ΘΗ] οηΙΘ 
ΜΠ τασροοῖ ἴο [η6 βεραγαϊίΐοῃ οὗ [Π6 ἴννο 
Κιησάοηῃβ (1 Κ. χὶ, 29-20), ν ]οἢ ὈεΙοηρ5 
ἴο τῆς ὨΙΞΙΟΤΥ οὗ ϑοϊοιῆοῃ, 15 ὙὙΠΟΙΥ 
οτημθι, Ὑῃδ ργόρῆθου οὗ ΕἸ15Πα, ἀ6- 
Ἰίνεγοα ἔοσ {πὸ βακα οἵ δ ῃοβῃδαρδαῖ, ἢ 
τοςροοῖ ἴο {[Π6 ἀδοιγισῦοη οὔπα Μοδθιῖα5, 
8Δη4 [ῃ6 πηϑδῃ5 ὈΥ ϊοἢ ἢδ Ὀτουρῆϊ (παῖ 
ἀεδιγυσίοη ρου (2 Κ, 1]. 14-24), ἅ16 
᾿|Κον 56. οὔχτο, 7οϑια ἢ 5 Πι]Δἰπχθηΐ οὗ 
ἃ ΝΕΤΥ Το] ΓΚΑΌΪΘ ΡτοΡ ἜΘΟΥ πηδάδ Ἰὴ τὴ 6 
Τοῖστι οὗ Τεγοροαπὶ (2 Κ. ΧχΧΙΐ. 15-17} 
οὐΐαϊη5 ἢ0 ῃοΐϊςσθ. ἨἩδζΖεκιδῃ 5. 5! Κη 655 
ΔηἋ τηϊγασυΐοιυβ τεσονοῖγ (2 Κ, χχ. 1-11), 
ἀννεῖς οἡ δἷ Ἰδηστῃ ἴῃ Κίηρϑο, ἀγα του οῃ θα 
ὈΥ Οὐ υῖ Ποῦ ἢ ἴῃ υἱτηοσὶ Ὀγανν 
(: (ἢγ. χχὶ! 24). [Ιϑβαϊδῃ᾽ 5 ρσορῃείϊς δη- 
Πουμοοηθηΐ οὗ ϑοηηΔΟ 6 5. ΔΡΡΓΟΔΟἢ- 
ἴῃρ αἀϊδοοπηῆίατε (2 Κ. χίχ, 20-24) 15 
ΒΌΡΡΓΘΟΘΘΘα ; ἃ5 8͵530 15 ἢ15 βιυὐϑοηυδηῖ 
δηηουησειηδηῖ (10. χχ. 16-18) ἰῃαϊ Η6Ζε- 
ΚΔ ̓5 ἰτϑᾶβιισοβ δηα ἀδθοοδηάαδηϊς 5ῃοιυ]ά 
δ οαττιοα ἴο Βα γίοη. Ὅῆα τλιστασυΐοιϑ 
ἀθοϊάθαὶν οσσιρῖο5 4 655 σΟΏΒΡΙΟΙΟΙΙ5 
Ὀοἷδος ἴῃ ΟΠτγοη οὶ ΤΠ ἴῃ ἴἢ6 ΘΑ] ΘΓ 
ΠΙΒΊΟΤΥ ; πὰ 1ἴ 15 βυγρτιϑίηρ ἴῃδὶ ἃ νυτιῖου, 
ΠΟ δά ϑαῖηιοὶ δηὰ Κιηρα ἴο Ὀς 
δυιῃδηῦς, 5ῃου ἃ οὔ͵δοῖ ἴο (ἈΠ τοη ο]65 
οἡ δοοοιηΐὶ οὗ ἴΠ6 γιοῦ 5 ΟΠ 6655 [ῸΣ 
[Π6 συ ρογηδίαταὶ, 
1 νου βϑϑιῃ, ἴπθη, [παῖ ἴΠδτὰ 15 ὯῸ 

ΤΟΑΘΟΏ ἴα τοραγὰ (ὨΓΟΏ]ΟΪ65. 845 ΔΗΥ͂ 1655 
{Γυϑτννοτίῆν [ἤδη ϑαγαιθὶ οὐ Κιηρθ. ΤῊΘ 
διῖῆοσ ἀγα ἴθ ἴΠ6 τηδίη ἰγοῦὶ [ἢ 6 

83. Ας [Π6 ἀοβοοηΐ οὗ ἢτε ἔζγοπι ἤοάγθη αἵ ἃ 
δδουῆςς οἵ 1λανίἀ (1 (τ. χχὶ. 26), δηὰ δραΐη αἵ 
ἴῃς ἀεφαϊςαίοτγγ 5δοσζίῆος οἵ ϑοϊοπιου (2 (τ. νἱ].1); 
ἔἰιε υἱοίοσυ οἵ Α᾽) ἢ ΤὨγουρὮ Ὀ]ονίηρ οὗ ἴγαπι- 
Ῥεῖβ (10. χι. 14:17); 6 5εζωλ-αϊσδου]ουβ α15- 

ΟΕ ΟΠΚΟΝΙΟΙΕ5. 173 
541η6, ΟΥ̓ ΒΙ ΠῚ ΑΙ, ΒΟΊΌΤΟΟ 5 ὙΠῊ (ἢ6 ΘΆΤΠΘΥ 
ΓΙ ΕΙ5. ΤΠδγα 15 ποι σ ἢ ἴΠ6 ΠΑΓΓα- 
{Π{ ν6 5 δου] αγ τὸ μὰ τπαΐ ἠϊςίϊη σι πῃ 65 
{Π6ϊ ἀπηίανουΓα Ὁ] Υ ἔγοπὶ [6 τασδὶ οὐ ἢὶς 
ἰιἰδῖοτγ.΄ 1Γ τ6 βοορε οὔ ἢἰβ ννοσκ τὸ- 
4το9. Ὠϊπὶ ἴο αὐνο}} πλοσα 1}, λπ Πὶς ῥτθ- 
ἀδοθϑϑοῦβ οἡ ἴῃς δχίογηαϊς οὗ το! σΊΟὴ, 
τ[η6. ΠἸσγ οὗ τῃ6 ρυΘϑογ δηή Ἰόνιος] 
οἴῆςδ5, (Π6 ἀδἴα!]ς οὗ τὴ6 ᾿Π ΟΙΏΡ]6 βογνίςα, 
αηὰ τς 'ἰκθ, [γα ἂῦὸ ὩῸ ρτοιιαὶβ [ῸΓ 
β 5ροοῦηρ ἴπαὶ ἢ6᾽ ἰῃηϑοτίς. δηγιῆϊησ Οἡ 
[Π656 500] 6 ἴθ. πηϊγιΐγ. ΙΑ ἸΓΙΘΥΓ 15. ἡοΐ 
ὨΘΟΟΙΒΆΓΙΪΥ ἘΠΙΓΙΒΌΟΥΓΠΥ δοαῖῖϑ6 ἢ6 
ὙΓΠΘ5 ΜῈ ἃ ραγίοιαγ οὐ)δοῖ, [ἢ 15 
Ποηδϑδῖ, 6 5: ΠῚ 0} δοἰεςῖα ἔγοπλ ἴῃ 6 Π1155 
οἵ λεῖς ᾿νπογεῖο ἢ6 ἢας αοοθϑς, [Παΐ οἶδ5ς 
ὙΠΟ]. νν 11} Πρ ΓΘβ5 τς τολήδῦ ἃ5 μ6 νου] 
Πᾶνα ἢϊηὶ πη ργοϑϑεῖ. Αηὰ αραϊηδὶ τῆΘ 
ΠΟΠΘΘῪ οἵ τῃ6 'ινυττοτ οὐ (ῃτγοηΐοϊθϑ. ΠΟ 
οσἤαγρα οδῃ ὃὉ6 5 5ιτηταῖοά, 1 ταν ὃς 
ἰῃαϊ, ἢλὰ νγα ροβϑοϑβδδα ἢϊβ ἢ βίουυ ΟἿΪΥ 
οὔτπα ΓΘ. πομάγοῃν, να σῃοι ἃ αν 
δὴ ΠΔὉ]6 ἴο ᾿ανα ἰοστηηθα ἃ σοποσρίοῃ 
οὔ 1 ἴῃ νησὶ 16 φῥγοροτίίοη ἡ οὗ τῃς 
56 ν 6 ΓᾺ} ραγίβ Ὠρῆϊ ἤανα Ὀδοη ἴο 50η16 
δχῖθηϊ ηαςσαιταία ; Ὀὰῖ Ὠινίης Ῥτγονιἄθησα 
Ὠας ἴα ΚΕ σαγα ἴῃαϊ ννὲ 5 ου]α ποῖ ρΟ55658 
ἢ15 ΠΙΒΙΟΤΥ ΟὨΪΥ; δηκὶ, γεδα ἢ σοι] παῖ οἢ 
ἢ Θαιηθθὶ δηὰ Κίηρϑ, ἢ ρῖνοβ ἃ5 η0 
ἱησοττοοῖ, Ὀυῖ 4 πηοβὲ οχαςὶ δηά ἴγὰ6, 11}}- 
Ρτδθϑϑίοη. ΤΠπουσὶι ἔχγ ἔτοτῃ Ὀδὶηρ ΠΟΙ] 
ΒΡ Ιθιηθηῖαὶ, 11 ΒΟ Ρ]θιηθηῖθ ΟἿ ΤὨΔΗΥ͂ 
Ἰῃηρογίδῃηϊ ροιϊιηΐῖβ 16 ΘΠ ΘΓ ΘοΟΙρίαγο5. 
115 ἴο Ὀ6 τοραγάβα ἃ5 δυίῃθηῖς ἴη ἃ]] 
115 ρατῖβ, ἢ τὴς ἐχοδρίοῃ οὗ βοπηδ οὗ 
115 Ὠυθεῖ5. μόδα Δρρθᾶσῦ ἴο δᾶνα 
ΟΟΟΔΞΙΟΏΔΙΥ ϑυβετοά σοτπιρίοι, ἰΠπουρἢ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἴο ἃ ρτοδίογ Ὄχίθηϊ ἴπαη ἴΠο56 οὗ 
Οἴμοσ Βοοκϑ οὗ δαιαὶ δια γ. ΕἼΟΤ 
ὈΪ]ΘΠ. 5065 οὗ [15 Κη 11 Π45 ποῖ ρ] αβϑά 
Οοά ἴο Καοαρ 15 Ῥογὰ ἔτεα. [τ ψἱ}]} 
ΒΟΆΣΤΟΘΪΥ Ὀ6 τηδιηϊαϊηοα δἱ ἴὴ6 ῥγδβθηῖ 
ἄδγ τῃαὶ [Π6}Γ Οσσιττοηςα δῇδοῖβ ἴῃ 6 
ΝΟΙΥ 5]10ῃϊοϑὲ ἄδρτθα ἴπ6 δυϊῃθ ΓΟ ΠΥ οὗ 
[Π6 ταϑί οὗ 1π6 παγγαῖϊνα. 

Ἑςοπιῆίαυγε οἵ Ζεγδῇ (ἰὉ. χίν. 11-13}; ἴῃς νοπάοσίηϊ 
ἀεκιγαοϊίοη οὗ ἴπ6 Απιπιοηϊῖο5, Μοδθίϊεβ, δὰ 
ἙάΔοπιῖῖεβ, ἴῃ δοοογάδπος νν ἢ ρτορῆθον (10. χχ, 
15-24); δπὰ ἴῃς ῥγορμοβιεὰ ἔδϊε οἱ ᾿ς μότασ (ἰδ. 
χχί. 12-10). 



ΤΗΕ ΕἸΚΟΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΞἙΞ 

ς- ΗΚΟΝΊΙῸΟΩ(1,Ε 5. 

ΓΟΒΑΡΤΕΚΒΚ Ι. 

ξ Αὐανν ἤό ἰσ Λραλ. 5 724 τοης οὔ ὅι- 
2λεἰΔ. 8. 7214 τος οΥΓ αν. 17 7114 φσορς 
Ο7 5ήερι. 24 «5Πεηεἷς ἐδις το Αὐγαΐανι. 29 
γάνισαεϊς τοις. 42 714 «τος οὗ ΑἸ είμγαάΆ. 
44 71ὲ ῥοείεγέν οὐ Αὐὀγαλανι ὧν ξἔσαμ. 43 
74ε ἔἔμιςς οὐ δάονι. κι 7 ἦς ἀμέξές οΥ Ξαάρπε. 

ὮΑΜ, “58εἢ, Εποβῇ, 
2 Κοπδη, Μαμβαδίαϊεεὶ, [ετγεά, 

42 Ηεμποςῆ, Μειμυείδῃ, 1, ἀπλεςῇ, 
4 Νολῆ, ὅμεηι, Ηδηι, ἀπά αρμείῃ. 
ς όἼΤΠε 8οη8 οὗ Ϊαρῆεῖῃ; Οο- 

πλοῦ, ἂἀπά Μάαρορ, ἂδπά Μίλάαδι, δηά 
οῴλαι, ]Άναπ, ἂἀπὰ Τὰαυδαὶ, δηὰ Μεββεςῃ, 
πεῖ βία, ἀΠ4 ΤΊΓαϑ: 

4 6 εη. ς. 
3» 9. 

ὃ ΄εη. το. 
2. 

«ορίες, 6 Απάτδε 5ὁοη5 οἴ(σοπιογ; ιβῇῆςο- 
κὸν κνέν,, 82, Δα ᾿ ΚΊΡΒατΗ, ἀπά ΤΟραγπηδῇ. 
βοζοταϊης 7. Απά τῆς 80η8 οὗ ανᾶη; ΕἸΙ5Π δῇ, 
τορίεα. ΔΔπᾶ ἸΑΙΘἢΪβῃ, Κι τείπι, ἀπά "ΠΠοάδηίπι. 

8 {ΤῊς 5οη5 οὗ ληι; (ἢ, χηὰ 
ΜιζΖτγαίηι, Ριιῖ, ἀπά (ὐὑδπδδη. 

9 Αμάὰ τῇῆε 5οη8 οὗ Οἰιβῃ ; δεῦα, 
πὰ Ηδνι δῇ, ἀηα δαῦῖα, ἀηὰ Ἀλδηηδῇ, 
δηά δαδίεοῃα. Απὰά τῆς 8οῃ8 οὗ δ- 
δπλδῇ ; 5608, 4πά [)εάδη. 

Ιο Απά (Οὐδὲ “θερας ΝΙπιγοά : ἐ θεα. τὰ 
ἢς Ὀερᾶη ἴο Ὀ6 τσ ὕροη τῆς ᾿ 
ει. 

1: Απά ΜιίζΖγαῖίπι δεραὶ [νυάϊΐπι, 
πὰ Απδηχπι, ἅπά [,επαδίπι, ἂπά 
Ναρπιυ πη, 

12 Απὰ Ραιηγυβίπι, αηὰ (ὐδϑ᾽ αἰ πι, 
(οΥ ννβοπι σας τῆς ΡΠ] ἰ5τι165,) δηά 
4 (δρῃιμοτγίπι. ΤΥ ΠΕ Ὁ 

11 Απά Οδπδδὴ δεραῖ Ζίάοῃ ἢἰβ Ὁ 
βηβίδογη, δπὰ Ηεδτῃ, 

14 Τῆς Τεδιυιῖῖε 4150, δηά τῆς 
Απηοτγίτε, ἀπ α τῆς (ΟἹγραβῃϊζα, 

ΟΗΑΡ. 1. 1. 444». 11 5 τοπιαγ καῦ]ο δ 
(ἢς νυτιῖογ οὗ (σου !ο]ὁ5 σοπηπηθηςεβ Π]5 ροης- 
αἰορίθϑ που φγοϊυάς οὐ Ἔχρίαπαϊίοη. 45- 
διιπηην ἴΠπαϊ Πἰ6. ῬΌΓρΡΟΒΘ νν}}} 6 5. 8Ο ! ΠΥ 
δΔρραγοηΐ ἴο δὴ δἴζεητινο τοδάογ, ἢ6 Ὀερίηβ Ὁγ ἃ 
δ ΠΡ] 6 ὀπιϊπιογδίοη οὗ [ἢ 56Γ165 οὗ πᾶπη65 ςοη- 
(αἰπες ἴῃ θη. ν., ὀχιοηάϊηρ ἔγοπι ἴῃ γρδίοη 
ἴο ἴῃς ΕἸοοά. 16 ΟΥ̓ ΠοΡΤΆΡΩΥ οὗ ἴπΠ6 ΠΑπλὸ5 
5 ΟΧΔΟΙΥ (Π6 βαπηὸ ἃ5 ἴῃ Οσθηθ5ῖ5. διςῇ ἀξ 
ὈΥθηΓ 65 ἃ5 ἄρρϑλγ ἰὴ ἴπὸ ΑἸ ογΖοά Ν᾽ ἐγβίοη 
ΑΥϑ. ἔγοτῃ ἃ εἰοβοσ Δάμπογοηςς ἴο [ῃης Η ΌΓΟΝΝ 
[τογαῖοη ἴῃ ΟΠ γοπηίς 68. 

δ. Τῤε :οη. ο7 .1.ῤῥοιδ. ΔΡΠΟΙἢ 18. ἰάθη 
ἢγϑὶ ἤογΘ, 45 ἰῆ Οὐηοβίβ (χ. 2), που ρἢ πο ννᾶ8 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ποῖ ἴπε οἰάἀεδῖ δοὴ οὗ Νοδῇ (8εὲ 
ποῖθ οἡ Οσεηῃ. χ. 2). Ηἰ5 “ 8δοῆβ᾽᾽ ἃγὸ ψίνθη 
ΘΧΔΟΙΥ 45 ἴῃ Οδηεβϑίϑ. 

6. Κὐρῥα!Ρ. ϑόπιὲ Νῖ855. μὰν “" ὨΙρΡμαῃ Ὁ 
δυΐίῃο ΕΧΧ. γοδὰ “ ΕἸ Ρμδῖῃ " Βοῖἢ Ποῖα δηά 
ἱπ θη. χ. 3. ΕἸΒΏΙΟΔΙγ, Ὀοΐ᾽ πᾶπιθβ ἃΓ6 
δδοιΐ Θ404}}γ ἀπ ῆςι}ῖ οὗ ἐχρ᾽ δηδίοη. 

η. Ποάαη»".ἢ ϑϑύθγαὶ Μό5. μανὸ “ Ἀοάδ- 
ηἰπὶ;᾿" “ἈΠοάϊδη8 "᾿---ηὰ [15 νγᾶ8 [6 γοδάϊης 
Ρτείεσγεά ὉΥ τῆς ΧΧ. Ὀοΐὴ πεῖε ἂδπὰ ἰῃ 
Οεη. χ. 3. “ Ἀοάδηϊπι" 15 αἷἰ580 ἴῃς σοδλάϊηνσ 
οὗ ἴΠ6 δαπιδαγδη Ῥεθηϊδίθιις ἢ. [π|ΓἸ 5] Δ}, 
δϊ δεοῃβ ργείοσαῦ]ε ἴο Ὠ οὐδηΐπι, νυνὶ ἢ σαγτίο 8 

15 ἴο Ατδδίδ, δοίης (αραγί ἔγοπι ἴῃ νονγοΐ 
ῬΟΪπί5) πὸ ρί αγαὶ οὗ [)οάδη, υηάου θα Υ Δἢ 
Αγαθίλη 5ει]πιεηΐ (566 ποῖ οἡ Ὅθη. Χ. 7; 
νοἱ]. ἱ. Ρ. 88). “Βοάδηϊπι᾽" νοι]ὰ Ὀ6 8ῃ 
ἘΠΙΆΤΛΙΠΙΑΥ ἴοσπη ἴο Ηδοῦτονν 5εγῖῦθβ, δηά 
τας {πογεΐοσο πδίμιγα!ν Ὀ6 οπδηροά ἴο 
“ Ὠοάδηϊπι᾽ νυν ϊςἢ ννοι]Ἱά Ὀ6 5βιρρεϑίεα ὈΥ̓ 
[6 νν ] πΚηοννη “ Βοάδη." 

8. Τρε “οης 97, κα». Ἡ τὰ ἕο! ονν5 [ρδῃοίῃ, 
85 ἴῃ ὅξεη. χ. 6. ἴῃ ὈΟΙ᾽ ραββϑᾶρμοβ ἢ5 “" 50Π5" 
816 μίνθη ἴὴ ἴῃς βδαπὶ ογάοσ. “Ῥ)ῖ," Πονν- 
δνοῦ, {Π6 {Π|γὰ οὗ ΤΠ 6Π|, 15 Πογὸ σίνθη 45 “Ριι,᾿" 
Ὁγ [ἢδ οπλβϑίοη οὗ ἃ ἐα: δε (οτ ἀοΐ ἴῃ τῃ6 
τηϊάἀϊο οὗ 4 ᾿Ἰοϊζοσ)η. Τῇ 58 πὶδ ΟΠ 5ϑοὴ 18 
ἑοιπηὰ (Ναῇ. 1}. 9.) ἴῃ {πὸ δαπιὸ ννοτγά. 

9. ϑαδία απά Ἀαα»ιαρ.)] Ἐδῖμενγ Ἐ δαπηδ. 
Ιῃ {Ππόϑ6 ἴννο σαϑὸ5 ἴπθὸ ννγιίοσ οὗ (γοηιςοῖο8 
οπάϑ5 ἴπ Ὠαπλὸ5 ἢ τῆς Πρ ἀϑριγαῖο 28 
Ἰηδϊοαὰ οὗ 1Π6 ποῦ σοπηπίοη ἀβριγαῖθ (δὲ 
᾿ιδοὰ ἰὴ Οεπεβῖὶθ. ϑιιςῇ ναγίδιίοη5 ἴῃ 186 
ΒΡΟΙ Πρ οὗ παηλο5 ἅγὰ σοπηπιοη ἴῃ Η οῦτενν. 

10. Μϊσδιν μῤοπ ἐῤε εαγἡ} ἢ ὝὍΠς ἴγδηβ]- 
Ὄοη ΠοΙδ ἰ5 ναγτιοἐ ἔτοπι ἴπαϊ οὗ Ὅϑρη. χ. 8 
ὈΠΗΘΟΟΘΒΒΑΓΙΪΥ. ὙΠΕΓΕ 18 ἢ ἀἸβέγοηςο ἴῃ 1Π6 
ΟΥΒΏΔ). 

11-16. ΤΠ εδε νϑγϑθὸ8 ἅγε ἰάεηςςὰὶ ψ ἢ 
Οθη. χ. 13-18. 



ν. 15---20.] 

Ις Απά τῆς Ηἰνῖτε, ἀπά τῆς Ατζκ- 
16. ἀπά τῆς διηϊζα, 

ιΙ6 Απὰ τῆε Ατγνδάϊτθ δηὰ μα 
Ζεπιατιῖε, δηά τῆς Ηδιηατϊῖα. 

17  ἼἸΤΠε 80η8 οὗ ἐὅμεπι; ΕἾδπι, 
διὰ Αϑβδῆυτγ, ἀπά Αγρῆαχδά, δηά [,υἀ, 
ΔηΔ4 Αγδηὶ, απὰ ἴὕ2, δπὰ Ηωυ], δπηά 
Οειδοτ, δηά ᾿Μεβῃθοῇ. 

18 Αμά Αγρμβαχδαά βεραῖ ϑμεϊδῇῃ, 
ἥν δηὰ δμείδῃ θεραὶ ΕΡογ. 

Ι9 Διά υμῖο Εθεγ νγεῦα Ὀογη ἔννο 
80η8 : ἴῃς πδηλῈ οὗ τῆς οηδ τας "Ρ6- 
ἰερ;; θεσδυβα ἰῇ 8 ἀδγβ τῆς εαγίῃ 
νγ)5 αἰν: 46 : δηά ἢἰβ δγοῖμογ᾿β ΠαπΊα 
τυα: Ϊοκίλη. 

20 “Απά Ϊοκίαη θεραῖ ΑἸπιοάδά, 
δηὰ δῃεϊερῃ, δηὰ Ηδζαγηγχανεῖῃ, δηά 
Ϊεταῇ, 

΄ 6εα. το, 

1, ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. 1. 175 

21 Ηλάήογαπι αἷβο, αὰ ἴ7Ζα], δηά 
ὨΙΚΊαῆ, 

22 Απὰ Εδα], δῃηὰ Αδιἱπιδοὶ, δηά 
ὅΠ6θα, : 

232 Απά Ορδῖτ, δηά Ηδνηδῃ, δηά 
]οῦαθ. ΑἹ] εἴεβε τυέγθ τ|ῖὸ θοῃβ οὗ 
[οκίδη. 

24 4 ἐϑμεπι, Ατρῃαχδά, δῃεϊαῃ. ᾿ δὔκε 3 
2ς ὁ Εβετ, Ρεϊεσ, Κδυ, τες τὰ 
26 δεγυρ, Νῦῆοῦ, Τ εγδῇῃ, 15. 
27 ᾿ΑὈγύπι; τῇς 84π|6 ἐς; Αδτγα- "θεη. 17. 

Πδιῃ. ᾿ 
28 Τῦε 8οη8 οὗ Αὔγδμδπι; ἔ[5δᾶς, Οεη. 2:Ὶ 

2, 3. 
δηα 4 [9 πηδοὶ. ᾿ 

οἵῇ ; ἴπδη Καάδγ, δηὰ Αἀδεεὶ, δηά 
Μιδϑρδη), 

16. Τόε Ζεριαγὶ!ς. 866 οΐε οἡ Οθῆ. Χ. 
18. ΑἜ ῃοίϊοε οὗ [πΠ6 ΟΥ̓ ς4]|16ἀ δἰπιγτὰ ὉΥ͂ 
(ἢ οἸαβϑίςδὶ σδοργδρῆοῦβ (Ρ]η. Η. Ν.ὗ ν. 20; 
Μεῖα, ἱ. 12; ἄς.), μὰ8 Ὀδθὴ ἐουπά ἴῃ τῃ6 
Ἰηϑο ΡΟ 5 οὗ [6 Αβϑγυτίδη πποηάσγοῖ, ϑάγβοη, 
δυουϊ δ.Ο. 720. [{ 15 ἴποτο οδ᾽ θὰ Ζιγηΐγα, 
Δρὰ 15 Ἰοϊπθὰ σῇ δὰ (Ατναὰ). ὙΠΟΓς 
οδη ὃς ᾿ΠΕΠ|6 ἀουδὲ τῃδξ 11 ἰ5 ἴΠ6 ΓΠΥ ἱπάϊοαιϊεά 
ὈΥ (πε ἴοττη “ Ζεπιαγίίο. 

17. Τρε “οπ. 975) δδωμ ἢ ἴῃ Οεῃ. χ. 22 
δῆτ 45 ἤἥνε 80η5 ΟὨΪΥ͂, ΕἾαπὶ, Αβϑῆυτ, Ατ-ο 
Ῥῃαχαά, [,ὰ, ἀπά Ατασὶ. ἴΐΖ, Η υἱ, Οοίδογ, 
Δη Μεβῃεςῇ (ΟΓΥ Μδ5}}), ἅτε δἰδῖοα ἴο πάνθ 
Ὀεοη ““50η8 οὗ Ατδπλ." (6 θη. χ. 23.) 

Με δέει. ΤῊΪ5 15 ἴη6 γσεδάϊηρ οὗ 4]1 τῃ6 
Μϑ5., πὰ 15 βιιρρογίοα ὈῪ ἴῃς ϑορίιδρίηϊ, 
ὙΠΙΟΠ Πα5 Μοσόχ, ποῖ ΟὨΪΥ ΠΕΓΟ, δε 4150 
ἴῃ Οεη. χ. 22. ἴΐ δδϑπβ ργοίογανὶ]ες ἴο [6 
“ Μα5} ᾿ οἵ Οεπεϑίϑβ, ννῃ οι δά πλ}}8 οὗ ΠΟ Ὑε 
ῬΓΟΡΔΌ]6 οχρδηδίίοη. [υ8ῖ 45 Ηδιλῖο8 δηά 
δοπλϊῖεθ ψεγα ἰηϊειτηϊηνὶ εὰ ἴῃ Αγαδία (566 
Ποῖδ5 οὔ ὍΌθη. Χ. 7 ἀπά 29), 80 ϑοιηϊεβ δηὰ 
Ἰαρμοῖηϊῖεβ ΤΥ ἤᾶνο Ὀδδη ἱηιοιτηϊηρ  οὰ ἰὴ 
(ὐδρραάοοϊα--- [6 σου ΠΥ οὗ [ῃΠ6 Μεβμεςῇ οΓ 
ἽΜΟοΒΟΠΙ (566 ηοΐα οἡ Οδη. χ, 1); δηὰ (ἢ 18 
Αταπίσλη δαπλχίιγο ΠΊΔΥ πᾶν Ὀδοὴ ἴπ6 
ογρίη οὗ ἴπθὸ ηοίίοῃ, 8580 ρῥγονδίθηϊ δπιοῃ 
(6 Οτοεκα (ΠΗ ζγοά. 1. 72: δ56γ]}. " Ρουρὶ. ἕ 
89; δίγαῦ. ΧΙ]. 3, 8 9; οηγβ. Ῥοσγίορ, ]. 
772; ἄς), ἴδαῖ τῇς Οδρρδαάοοϊδῃβ ψογα 
ἙΥΤΓΔΏ5. ἃ 

18-23. Αραϊη (Π6 νυτίιῖοῦ ον θη χ. 
αἰπιοβῖ Ἔχϑςτὶγ, [ῃ6 ΟὨΪΥ αἰ ἴδγεηςο ὑεῖς παῖ 
πε Οαὶ οὗ Οϑῃ. χ. 28 ἰ8 ἤϑῦθὸ (γϑσβθ 22) 
Ερ4]. ὙΠῸ αἰδεγεηςθ 18 ἴπ6 βιιϑιτυτοη οὗ 
ἃ γοά ἴοτ ἃ ταμ. 

24. δεν», (5.1 Το τιον, 511} [ο]] σης 
Οεῃηοϑίβ, ρᾶ5565 ἔγοτλ οἷ. χ. ἴο οἢ. χὶ., δηά 

Εἶνο58 ἴῃ ἴπῸ Ὀτίοξοδι ροβϑίθ]6 ἔοστῃ (6 χϑηθ- 
ΔΙοΡΥ ςοηίδἰηδα ἴῃ Οεη. χὶ. 1το- 26. ΑἹ] {π6 
Ὠδίλ65 ΔΓ ργοβογυθα τπαἰϊογοα, 

27. 1ὲ “ανιό  “ῤγαδαρ: ἢ 8ε6 Οδηῃ. 
ΧΥΙΣ, 5. 

28. Τ2ὲ :οπὶὸ ο,(Ύ “ὀγαφα»," [ΪνΔΛΊΘΓΔΙΙΥ 
Ἔ50ῃ8 οὗ ΑΡγδῆδηι," ἴῃς Δγίο]ς ποῖ θείης 
564. ΑΑ5 Οὐεποϑβίβ βεραγαίθβ Οἱ [ϑἤγιδθὶ δηά 
Ι5σδᾶς ἔγοτῃ ἴῃς ΟἴΠΘΓ 50η8 οὗ Αὐταῆδπι (ςοπ- 
Ῥᾶγθ ςἢ. χΥὶ. δηά χυ!. ἢ οἢ. χαν. 1-4), 50 
(Π6 νυυῖογ οὐ ΟΠ γοη!οΐθ5 γοϑεσνοβ 4}} πο 
οὗ Κοίυγαῃ δπὰ Πεσ Ἑπι]άγθη ἔὼγ αὶ αἰδίίηςϊ 
ῬᾶγΑ ΓΆΡ (ΥΘΓΒ68 32, 33). 

Πάσας απᾶ 1εῤ»ιαεὶ.) ϑδς, [ποι ἢ γου ρον 
(Πδη ϑῃγηδεῖ, 15 ρδοθά ἤγϑί, 25 [πε Ἰορ! πιαῖθ 
ΠΟΙΓ, δίηςθ ϑαγδὶχ δίοῃθ ννὰ5 ΑὈγαμαπιβ 06 
ν6. (ες ποῖθ οἡ Οξεηῃ. χχν. 1) 

490. Τρει:ε αγε ἐῤεὶγ σεπεγαϊοη ἢ 45 5Π6η 
νγβ8 τοβεγσνοὰ {Π] δέογ [ἀρῃθῖῃ δηὰ Ηδπὶ 
(τ εγβ65 5-17}), Ὀδοϑιβὸ ἴῃ ᾿πὶ ἴπ ΡΕΠΘΔΙΟΡΥ͂ 
ννὰ8 ἴο 6 σοητπυδα (566 ποῖδ οη Οτοη. Χ. 2), 
80 ἴἶβαδο ἰ8 ΠΟΥ τγοϑογνοὰ {Π] τπ6 οἵποῦ [1Π 68 
οὗ ἀδβεθηῖ ἔγοτπη ΑὈγαμαπὶ παν ὑεδθη σοπλ- 
Ρἰειοά. Ὑπὸ βαάπῖθ ῬυΪηοῖρ]Ὲ εἶνε ἴῃς 66- 
βοοηάδηϊβ οἵ ἔϑαι. ἃ ὉΧΊΟΣ ρίαςε ἴο ἴποβε οὗ 
]Δςοῦ (νεγβοβ 35-54; (ἢ. ᾿ἰ. 1). 

Νεδαϊο!ῥ.} “ΝΕ ἢ " ἰη Οθη. χχυ. 13, 
ὙΠ ΠΙΟΝ 15 ἀπο Υ ΨΑΥ οὗ Ἔχρυθϑβίηρ ἴπὸ Η6- 
γον. ὙὍὙῇο ογάοσ οὗ ἴπῸ δοῦβ οὗ [ϑ5Ππηδοὶ, 
δηά ἴπΠ6 οΥ̓ΠΟΡΤΑΡΠΥ οὗ {ΠΕ ῚΓ Πδλθ5 (ἢ οὴ6 
ΘΧοθριοη), 15 ργεβεγνοὰ νοι ΔΠΥ͂ σἤδηρθ 
ἔγοπι σθη. χχν. 13-.5. 16 δχοθρίϊοῃ ἰ5 [ἢ 
ἴῃς παπὶὸ “ Ἡδάαδά" (νοῦῖβθ 30), ἔοσ ψῃ]οἢ 
“ Ἡδάαγ " ἰ5 τοδὶ ἰη (Οσοηοϑὶβ (νεῦθε. 15. 
(ὐοπιρᾶτε Οθη. χχχυὶ. 15). Τα ἴσια γολάϊης 
ΒΟΟΠῚ5 ἴο Ὅς ΠΕΓα ῥγεβογνθα ὈΥ ΟἸιγοηίς 68, 
“Ηδάδά᾽ Ὀεϊπρ ἃ νγ9}]-Κηόννη ϑγγίαη πᾶπια 
(. Κ΄ χί ταὶ Νῖς, 1λᾶπι. ἔτ. 31; Δίαδςτοῦ, 



“ Οεη. 36. 
9. 10. 

10 Μιβῆπια, δηά υπιαῆ, Μ1588, 
᾿Η δ μ δά, διιά Γεπλλ, 

21. [στυγ, Νρῃ!δἢ, δηά Καὶ Εἀεπιδῇ. 
ὝΠΔε5ε γα τῆς 80η5 οὗ 5 π1Δε]. 

2322 ἿΝΗον τῆε 50η8 οὗ Κεῖυγαῇῃ, 
ΑὈγδμ δι 5 σοῃσυδίης : 5886 Ὀατγε ΖΊ1η- 
γὰῃ, δηἀ [οΚβδπ, δὰ Μαάλη, δηά 
Μιάϊλπ, διά ἰϑῆδαϊκ, δηὰ δμιιδῇ. 
Απά τῆς 80π5 οὔ Ϊοκβϑῆδηῃ; δῆεδα, 
δηὰ [)εάδη. 

22 Απά (δε 8οη8 οὗ ΜΙάϊδη ; Ερμα, 
δηα Ερδεγ, ἀπά ΗἩεποςῇ, δηά Αδιάδ, 
δηά ΕἸάλαῃ. ΑἹ] τμεβεὲ αγέ ἴῃ 508 
οὗ Κετυγλῆ.. 

24 Απά Αὔὐγαμαπὶ θεραΐ [βδᾶς. 
ἼΠε 50π8 οὗ βδδοε; ἔβαυ διά [9γδοὶ. 
ς 47 ὴε 50η5 οὔ "ἔϑαιι; Ἐ]ΠΙΡΠΔ8Ζ, 

“δεῖν ἱ. 21; ΡΙ!η. “(Η. Ν᾿ χχχνυῖ. 11), οὗ 
ψςἢ “ Ἡδάαγ 5 δὴ δοςϊ ἀοπίδὶ σοστι ρίοῃ, 
ςοηβοησυδηΐ οἡ (ἢ6 εἶοβε σεβεπιδίδηςς οὗ ἴῃς 
Ηοῦτεν γα ἴο ἴῃς 4α7ειρ. 

82. Κείωγαδ, “ὀγαφα»", εδρησμόίης ἢ [Ιἢ 
Οεη. χχν. 1 Κοαζυγαῃ 5. σα] {πΠ6 “ν᾿ 
οὗ ΑὈγαμᾶπὶ; ἀηὰ βοῖηθ πᾶν δι ρροβοά παῖ 
8116 ννὰ5 ἃ ἰδμ!:τπηδἴο νντρ, πγαττιθα ἴὸ ΑὈτα δπὶ 
αἴον (Π6 ἀθαῖῃ οὗ δαγαῇ ((σϑβόηϊιβ, ἄς). Βυΐ 
1Π15 ῥάβϑασε, δηὰ θη. χχν. ό, 5ι}ἘΕμΠ»ε, Θ ΠΓῪ 
Ῥγονὸ {Ππῶΐ 186 ροβι[οη οὗ Καίυγδῃ ννὰ8 ποῖ 
(παῖ οὗὨἉ {π6 11 νυ, δῖ οΥἩἨΤΠ6 “ βεσοπάδτσυ " 
ΟΥ̓ “ σοπουδῖηθ νυ" {{πι4. χῖχ. 1) 50 σοτηπιοῦ 
δπλοησ ΟΥΘη[1]8. 

33. 709 :οπ: οΥ Μι4αη.7 Αραϊη πο ἴοχί οὗ 
Οοποβὶβ 15. Ἔχδοῖγ ἐο]] οννεά (Οδςη. χχν. 2-.4), 
{πόγὸ Ὀοηρ ΠῸ 8υςῇἢ ἀἸβογθοηςθ ἴῃ ἴῃς ΠΑΠῚ68 
8ἃ5 ΨΟΙὰ ἌρΡροαγΓ ἔγοτῃ ἴῃς Α. Ν΄., ψ Πογα 
« Ἡρηοςὶ " «ηά “ΑὐΙάδ" τερίδοθ ἴῃ Οἤγο- 
ὨΪΟ]ὸ5. (ἢ6 τότ δοσυγαῖο “ Ηδηοςἢ " δηά 
“ΑΟΙΔἢ " οὗ [ἴῃ 6 Θαγ οῦ ραβϑαρο.. 

35. ΤἊὲ “οη4 οΓΓἹ -αμ. ὍΤἢΪ5. σὲ ἄστθοβ 
Ἔχαςῖὶγ πῇ Οδη. χχχυΐ. τὸ, δηά 14, ἔτοτῃ 
ὙΠ ΙΓ ἢ 1ἴ 566 Πὶ5 ἴο πᾶν Ὀεεη [Κθη. 

36. Ζεῤῥι) ΤΠε “Ζερπο οὗ Οσϑη. ΧΧΧΥΪ. 
11 Ὀθοοποβ ἤοσο ΖΟΡΠϊ, 88 “ Οὐδὶ᾽" Ὀδοδπις 
“«ἘΡᾺ] "--ἰῇ σι οὗ ἴπε6 οἱάθγ νυτίϊοσ θείης 
ἴῃ δαςἢ ςά56 σορ δορὰ ΌΥ ἃ γοά. (δεὲ ποῖΐδ οὔ 
ὙΟΙ565 18-23.) 

απά Ἰῤρηηαἢ ἨἩέετς (ποτε 18 βοιποίηϊης 
το ἴλη ἃ ἀϊβεγοποθ οὐ οὐ ποσγαρῃῦ δ6- 
ἔνοοη (Πγοηΐϊοϊο5 πὰ Οθηθβῖ8. [π΄ Οθη. 
χχχυὶ. ΕἸΙρηαλ 45 η0 5οη, Ττηηα; δυΐ Π6 
85 ἃ Ἄοοποιδῖπο οὗ ἴΠ6 πᾶπιο, ΠΟ 5 [6 
τοῖποῦ οὗ Απιαὶοκ. Μδγίοιιβ ὀχρ δηδίϊοβ οὗ 
τὴς αἰ ΠσΌ Υ παν θόθη οὔδθγοὰ. ϑοπῖο 8ι. 
Ροϑς παῖ, Ὀε5ι 68 ἢϊ5 σοποιδίπο ΤΊπιπα, Ε}- 
Ῥηα2 πὰ ἃ 80η οὗὨ [πε 5ᾶπιὸ πάπιθ, οπλί το ὉΥ͂ 

Ι. ΟΗΙΟΝΊΙΓΙΒ5. 1. [ν. 3ο---4ο. 

Βδυεὶ, ἀπά 6υβἢ, δηά αλ]απι, δπά 
Κογδῇ. 

26 ΤΉε 80η8 οὗ ΕἸΙρῆαΖ ; ΓαπΊδη, 
απὰ Ομηατ, 'Ζερθί, ἀπά (ὐαἴαπι, Κε- νος 
η82, αῃὰ ΤΊ πιηΆ, ἀπά Απιαϊεκ. ὕζη. 36, 

47 ΤῊς 50η8 οὗ Βευεὶ; Νδβδῇ, ἢ" 
Ζετγδῆ, δηδπιπιδῆ, δηὰ ΜιΖΖδῃ. 

48 Απά τῇε 8ο0η8 οὗ δεῖγ; [,οἴδη, 
δηά δηοραὶ, δπά Ζίδθεοπ, ἀπά Απαῇ, 
δηὰ Πίβηοη, δπά ΕζΖαγ, ἀπά [) ̓ϑῆδῃ. 10 τ, 

29 Απὰά τε 80η8 οὗ νοζᾶη ; Ηοτϊ, πὐφῳενῳ 
αῃὰ ἸΗοπιᾶπι: «πὰ Τ71πιηΔ τὐας “5 
Ι,οἴδη 8 55ἴεγ. ΡΠΓΆΒ 

40 Τῆε 8οη8 οὗ ὅμοβαὶ; ᾿Α]ΐαη, τε. 36, 
ἀπά Μδηδλμαῖῃ, δηά Εραὶ, "ῃερηϊ, ε ον, 
ἀπά πᾶπ. Απά τῇῆε 8οπ8 οὐ Ζ᾽- δλγλα 
Βεοη ; Αἰδῇ, δῃά Απδῆ. 23. 

(Π6 νντιῖοῦ οὐἁἨ Οοποβὶβ, νυ πο ἢ 15. ροϑβϑιδϊε, θυ 
Τεγίδ ΠΥ ποῖ Ῥγοραῦ]6. Οἴμετβ (ῬαῖΠς ΚΚ) ἀγκὰβ 
[παῖ “ ἀηὰ 1ιπιηα δηα Απλά]ε κ᾿ 15 ἃ “ βῃοτί 
ἔοστῃ οὗ βρϑϑςὶν," πιθδηΐηρ “ αηά, οὗ ΤΊπιηᾶ, 
Ατλδῖὶοκ :᾿ Ὀυῖ [Π18 νἱδνν 15. 4ιυϊε τηϊοηδΌ 6. 
ῬγΟΌΔΟΙΥ ἴπὸ Ὀεδὲ οχριαπαίίοη 18, {παῖ [86 
ὙΓΙΟΓ ἢ45 ἰπη ἢΠ5 πιϊπάὰ ταῖποῦ ἴῃς {τ δε5 ἀ6- 
βεθηάεά ἔγοπι ΕἸ ρα :2 [Δ η ἢ 15 δοῖιι4] σμΠ] άγθῃ, 
ἃηὰ 45 ἴπεγε ννᾶβ ἃ ρίαςθ, Τίπιηδ, ἱημδϑι θά 
ὉΥ ἢἰ5 “ ἀοϑδοθηάδηϊβ" (866. Ὀοίονν, νϑῦβα 51), 
ΡυϊΒ ἴἢ6 τᾶςθ ψ ῃ ἢ ἰινοὰ πογὸ ἁπλοῦς ἢ 15 
“ 80ῆ5.᾽ 

387. Τῤε :οπ. ὁ.) Κεμοὶ] 
ΘΧΔΟΙΙΥ͂ ἢ Οοη. χχχνὶ. 13. 

38. ΤΡε :οη: 07 ϑεῖγ ἢ Οἡ “8εῖγ (6 Ηο- 
τιῖο,᾽᾿ 566 ποῖθ οὔ Όϑθηῃ. ΧΧΧΥΪ. 256. δε ἰἰ|5ῖ 
οὗ 8 50η5 18 ἰάθη ς 8] υντἢ τΠαϊ ρίνεπ ἴῃ 
Οφη. ΧχχΥϊ. 20, 21. 

ΤῆΘ ]Ἰισὶ ἄρτοϑοϑ 

399. Ηονια».7ἢ ἩΗδρτε ἴΠ6 ᾿τΊῖοΓ τορίδοθβ 
{πὸ γο4 οὗ σὐεποϑῖὶ5 ἢ ἃ ὐαμ, τυτγηΐης “ Ηε- 
τηδῖη " ἰηἴο “ Η οπιδπι." Π᾿θδγεηςοβ οὗ {18 
Κιηά ἴῃ {Π6 νος] 54 ΠΟ οὗ Παπλθ65 ἅγὸ γεχαγήάθα 
ὈΥ {π6 Οτἱοηία]β 45 υπἰπιροτγίδπί. 

Τῆριπα «υαΨ Γιοίαπ᾽: “ἰ“ογ.ἢ Ιἴ 15 ἃ τεδϑοῆ- 
ΔΌΪῈ σοπ͵οςσίυγο (Ε. ῬοοΪὶα ἴῃ " ὨίαἸοπαγυ οὗ 
[η6 ΒΙ0 16} ἴδ {πΠ]8 Τίπηηα, οπο οὗ ἴπ6 ἀθοτ- 
Εἰηδ] ᾿ἸηῃδοϊΔηΐβ8, νγ48 ἴπΠῸ Ῥούβοῃ ἰδίκεη ἃ5 ἃ 
οοησυδίπο ΟΥ̓ ΕἸΙΡμαΖ. (8εε δῦονς, ποίβς οὔ 
ὙΕΓΘ6 36.) 

40. Τ2ε :οπε οὐ 'δδοδα! ἢ “ΑἸϊδη" δηὰ 
“ ΘΉΘΡΗΙ " Πποῖὸ γορίδαςθε “ Αἰνδη " δηὰ “"81|6- 
Ρῆο" ἴπ Οροηρβὶβ (χχχυϊ. 232). [ἢ Ὀοΐῇ ςπϑ968 
ἴΠ6 ἀἰβδγοηςθ 15 ἴη6 5 5 κυ Οη οὗἁ ἃ γοά ἴοῦ 
ἃ τυὍόἍμ. ((οπλραγο νοῦβα 36.) 

“41Ἰ᾿4}.1 ὙΠῸ “ ΑἸαι" οὗἩἨὨ Οδθη. χχχυΐ. 24 18 
ΤΏΘΓΟΪΥ Δποῖποῦ πιοάς οὗ τοργοβοηης ἴῃς 
βᾶπια Ποῦγονν νογᾷ, 



ν. 41--54.] 

41 Ἴδε 530η8 οὗ Απδὴ; 212) 15ῆοηῃ. 
Αμά {δε 8οη8 οὗ [ίββοῃ ; ̓ Αγδηη. 
Δηὰ Εβῆρδῃ, δαπά [τἤγδη, ἂπὰ (ὑδε- 
ΓΔΠ. ; 

42 Τἢε 50ῃ8 οὗ ΕΖεγ; ΒΙ]Πλη, δλῃ 
Ζαναῃ, απαά ᾿ Ϊαίζαη. ὍὕΠὴε 80π8 οὗ 
Ὠβῆδη; ὕζΖ, τῃηά Αὔδη. 
742 ΓΝονν τδεθεὲ ὅγε τῆς. 2 Κίηρβ 
τπαῖ τεϊρῃηθα ἴῃ τῆς ἰαπὰ οὐ Βάοῃηι 
δείοτε κσμν Κίηρ τεϊρῃεὰ ονεσγ [πὰ 
σὨ]άγοῃ οὗ [ϑγδεὶ ; Βοὶδ τε 8οη οὗ 
Βεογ: δἂηά τῇς πᾶπιε οὗ 18 οἷ τᾶς 
ὈἰηΒῦΔἢ. 

44 Απὰ ψἤεη Βεῖδ ννᾶ8 ἀεαδά, ο- 
ὈΔ0 τῆς 8οη οὗ Ζεγδλὴ οἔ Βοζγδὴ 
Γεϊζηρὰ ἴῃ ἢ 8 βἴθδά. 

ἀς Απά νψῇῆεπη Ϊοδαῦ νναβ ἀθδά, 
Ηυβῆδπὶ οὗ τς ἰαπά οὗ τῆς Τδηλδη- 
ἰτε5 τεῖὶρῃθδά ἴῃ ἢ]8 5ϊ6δά. 

46 Απὰ νῆξεῃ ΗἩιμβῆδηι νν8 ἀδθδά, 
Ἡλάλά τῆς 8οη οὗ Βεάλά, ννῆϊςἢ 8πιοῖς 
Μιάϊδη ἴῃ τῆς 8614 οἵ Μοαδῦ, τγεϊρῃμεά 
ἴῃ 18 δἴεδά : δηὰά τῆε πᾶπις οἵ ἢ 8 
οἰἴγ τος Αν[τῇ. 

41. “νιγαρι"ῇὺ Ἐδίθοῦ “Ἐπ σ δα." [Ι͂ἢ 
Οεηοϑίθ ΧΧΧΥ͂, 26, [ῆ6 πᾶς οὗ ἴῃ6 ἢἤγϑβί- 
Ὀογῃ 80ὴ οὗ Ὠ) βῆοη 15 ψίνθῃ 858 “" Ηοπηάδῃ :᾿ 
ὙΠΟ ἢ 56 6Π|5 ἃ ΨΕΙῪ ἀϊβογεηΐ νοσγὰ ἴτοπὶ 115. 
ἴῃ τῃ6 οτίρίηδὶ, πόνγονοσ, τῆς πᾶπη68 ἴῃ [Π6 
ἴννο ῥίδοθβ ἀἰἘδθσ ΟἹ] ΟΥ̓ οηε ἰεϊζεσ, ἃ γεσό 
ἴῃ ΟὨγοη ςοἶε8 γερ δοίην ἴῃς ἀκα οὗ Οϑηεβι8. 
(8εε ποῖος Α αδἱ {πε οηά οὗ τε Ἵδπαρίογ.). 

. 42, 1ῤὲ :-ο, ὁ Ἐπκεγῇ Ἐργ “ Ζανδῃ" 
Βογο, ἴἃ νουἹὰ δὲ Ὀεϊίοῦ ἴο τις “ Ζαάνδῃ," 
ἃ58 ἴῃ Οεη. χχχυΐ. 27; δῃηά ἔογ “" [}κδὴ" (Π6 
ἴγιις τολάϊηρ 15 δἰπχοβί Ὁεγίδ Ὡ]Υ, 88 ἴῃ Οεπο- 
815, ΑΚδηῃ. (8εε ποία Β αῪλαἱ ἴτε οηά οὗἁ [6 
ςΠδρίεγ.) 

43-564. Τἢο56 ὑοΥβ68 ἃΓῸ δἰπγοϑὲ δῇ οχδεῖ 
τορεϊκίοη οὗ Οδη, χχχνυὶ. 31-4ώ32. ὙΤῊΘ ΟΠΥ͂ 
ἀἰβεγοηςεβ ἄγο, 1. ΤΠῈ οπγβϑίοη οὗ ἴνο υῃ- 
πηροχίδηϊ νοσγά8 οὗ νεσβὲ 12, δηὰ δραίη οὗ 

Ι. ΓΠΗΚΟΝΙΟΙΒ5, 1. 177 

47 Απά ψῆεη Ηλάδα ννγὰβ ἀδαδά, 
ϑαγλΐα οὗ Μδβγεκδῃ τεϊρηεά πῃ [8 
βἴϑδλά. 

ὃ “Απάὰ ψἤεη δαπιϊδῃ ννὰβ ἀθδά, “ σε. 36. 
δῆδυ! οὔ Βεμοδοῖῦῇ ὃγ τῆε πίνε ἦ 
τεϊρῃθά ἴῃ ἢΪ5 5ἴ6δα. 

49 Απὰ ψἤεη ὅδ] νγαβ ἀθδά, 
Βλ4]-ἤδηδη τῆς βοη οὗ Αςῇῃθογ γεϊρῃ- 
εὐ ἴῃ ἢ]8 5τεδά. 

5ο Απὰ ψῇεη Βαδὶ-δῆδη ννᾶβ 
ἀελά, ᾿Ηδλάλα τείρπεά ἰπ ἢ 8 ϑβιθαά : ̓ον, πο 
Δηὰ τῆς πᾶπις οἵ ἢϊ5 οἰ τας " Ραὶ ; ὅσα. 36, 
πὰ 5 νυ ξα᾽8 πᾶπὶβ τας Μεμεῖδθεὶ, ᾽ς 
τε ἀδυρῆτοῦ οὔ Μδιγεά, τῆς ἀδιιρῇταγ Οσπὶ 36. 
οἔ Μεζαβδδῦ. » 

ςΙ 4 Ηλάλά ἀϊεά 1150. Απά τῆς 
“ἀυκεβ οἵ Βάοπι ψετε ; ἀυκε ΤΊπιηδῇ, “ ὅεα, 36. 
ἀυκε ΑἸΐφῃ, ἀυκε [ατμειῃ, Ἶ 

52 ζυκε ΑΠο]Ραπιδῃ. ἀυκε Ε]Δῃ, 
ἀυκε Ρίηοπ, 

552 υκε ΚεπαΖ, ἀυκε Τεπιδη, 
άυκε Μί|ΡΖασ, 

54 υκε Μαραϊεὶ, ἀικε [Ιτγδηϊ. 
ΤΠΒεβε ἀγέ ἴῃς ἀυκεβ οἵ Ἑάοηι. 

ὙΕΙΒ6 39; 2. ΕΟ 5 ἴρηξ ναγδί 8 ἰὴ [6 
ὨΔΙΊ69, Υ1Ζ.,) ἃ ἀϊογθηΐ νος] ἰδαίίοη οἵ Η υ5ῆδπι 
(νεῦβο 45), “Ηδάδά" ἴον “Ἡδάδγ᾽ (νοῖβϑα 
50), “Ῥᾳ1" ἴον “δι " (ἰ01ἀ.}, δΔηὰ “ΑἸΐᾳῃ "ἢ 
ἴοσ “ ΑἸοδῇ " (γεγβϑθ 51); 3. ΤΠ ᾿πϑογθοῃ οὗ 
16 νογαὰβ “Ηδάδα αἀϊεὰ 4150" (νεῖβε ς 1); 
4. Α ὑγϊοῦ ᾿ηϊσοάποςοη ἴο {πο ἰἰ5ὲ οὗ “ ἀυκο5᾽» 
([014.); δπά ς. Τδ οπιϊβϑίοη οὗ [6 1δϑὶ ἴνγο 
εἶδυιβε8 οὗ θη. χχχυύ. 42. ΑἸτοζοῖμοσ (Π6 
ἀἸἔογθησθβ ἃγὸ δυςἢ 48 ἴο τῇδκο {πὸ [τ8η5- 
ἔογεηςθ οὗ ἴπθ ραβϑϑᾶρε ἴσοπλη (Οἤγοη!οΐθ8 ἴο 
Οδηοϑὶθ (βϑυρρεϑίεα ΟΥ Κεοηηϊοοῖ) ΙΕ 
παργοῦϑῦϊο, ἀπά ἴο ἔδνουῦ [ἢ νίενν, {παῖ 
ἴη6 ντιῖοῦ οὗὨἨ ΟΠ γΟηΐςοΪ65 ἢ848 ἤογθ, 48 6Ϊ56- 
ψνΠογο, αὐτιά ροά ἔγοπι (θη σ5:8. 

51. δυζε Τίνα, ἄμδε 4} 4.2, (7 Ἀδῖδποσ, 
“6 ἀμκο οὗ Τιτηδῇ, ἴπ6 ἄυκε οὗ ΑἸἸδἢ, ἄς. 
(δες μοῖθ οὴ σεῆ. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 40). , 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ νοῖβος 41 δῃηά 42. 

ΝΟΤῈ Α,, ου υεσβο 41. 

ΤΠ δηλθ ννῃ] ἢ ΟΥ̓ ΓΔησϑ᾽δῖοσα ἢδνο ἤοῖα 
τεπάογοα Απηγδπὶ, 18 ΣἽἼΩΠ ((Βαπιγδη), ἃ πδπι6 
ἐπίίγεὶυ αἰβογεπὶ ἔγοπι {παῖ οὗ 186 ΓΠοΥ οὗ 
Μοβεβ, Ὁ ὮΝ, πὰ οὔἊς ἰδδῖ σωϊρης ΘΑβ]ν Ρᾶ55 
ἱπῖὶο ἽΦΠ ((δμεπιάδη). 

ΝΟΤΕ Β, ου σνεζϑὸ 42. 

Γμῖς γέσβε, ἀςοογάϊης ἴο ἴμ6 ῥτγεϑεηξ ἰεχῖ, 

τυη5. 88 ἔο]ΐοννβ:--τ]ρ Ων ΠΡΤῚ ᾿ΠῸ ἼνΠ)2-τ 
“(6 80η5 οὗ ΕΖΕΓ [ὑν6Γ6] ΒΙΊΠΔη, δηὰ Ζαλνδῃ, 
ΪἈΚδη," νος 18. δῃ ἱπιροβϑιδὶθ σοηβίγιςίοη. 
Το γϑὲ Ἰοτῖοσ οὗ “ [κῃ " ϑῃοι)ά Ὀ6 οπδηροὰ 
ἴτοπὶ " ἰηἴο ), ἤθη ἴΠ6 Ράᾶϑϑᾶγε ϑνου]ὰ γοδὰ, 
{86 830η8 οἵ ΕΖΕΥ ψνεγὸ ΒΒ] ἤδη, δης Ζαᾶνδῃ, 
δηὰ Ακδη." ΤὍ18 15 ἴῃς τεδάϊης οὗ Οδη, 
ΧΧΧΥΪ, 27. 

γοι, 111. 



1η8 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΚ 1]. 

1 712 «ο»ς 07 Ἱεγασί. 4. 77 δοοίογν οὐ μάσλ 
ἦν 7ανιαγ. τ. 7164 εὐ λέγον οὐ σε. τ 
7: 2οείεγ ἦν οὐ Οα τὸ (ἤδ τοῦ οὐ" ήοξγοπ. 21 
ἥγομὴς δοείογ έν ὃν “ἦε ὠσπσ λον ο7 7 αελέν, 
25 Κγαλνιεοῦε οσίογιίν, 34 δησλαηπς }ο:- 
ἐεγίέν. 42 ““"ηοίλοῦ ὀγαπολ ὁ Οαἰέεν)ς οεέξ- 
γὴν. 5ο 76 οείογιν ὦ Οαὐεό “ἦε τονε οὔ 
2 πες. 

ΗΕΘΕ 4γὲ τῆς 5ςοῃβ οὗ "]5γδεὶ : 
ὍΟΝΝ ὁ Ἀδυδεη, δίιηεοη, [μενἱ, ληὰ 
35. ἢ 30. ᾿ Τυάδῇ, Ι5βδοθαγ, ἀπά Ζεδυιη, 
5: 5. 18, 

1 ον, 
ν ΠΣ οὗ . 

Τὰ ΝΣ, ἴδῃ, Τοβδρῇ, αηά Βεηϊαπηίη, 
ὃ, ἃς. ἈΝ ΆρΠΙΑΙ,, (ὐδά, ἀπά Αβδετ, 
“Οεη. 38. 4 4 Τῇε βοηϑ8 οἔ “]υάδλῃ ; Ετ, ἀπά 
3. ἃ 46. 

Οπδῃη, δπὰ δῃοϊδῃ : τυλιεῖ ἴτε τς 
Ὀογῃ ὑπο ἢϊπὶ οὗ τῇς ἀδιρῆτογ οὗ 

“ Θεβ.38: ἄϑῆμ [ἢ6 (ὐλπαδηϊῖθϑβ. Απά Ετ, τῇς 
᾿ βιβίδογῃ οὐ πάλῃ, νγὰβ εν! ἴῃ τῆς 
ὐμε, 38. β'σῃς οὔτῇῆε [ΟΚῸ ; δηά ἢδ 5]δνν ἢϊπι. 
δια τα 3. Ψ Απὰ “Τ Απιᾶγ 15 ἀδισῆτεγ ἴῃ ἰανν 

Ι. (ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΒ5. 1. [ν. 1---ῖᾷς. 

Ὀαγα πὶ ΡΏαγεΖ δπά Ζεγαῆ. ΑἹ] τῆς 
80η8 οὗ [άδῇ τυέγε ἤνε. 

ς Τῆς 80η8 οὔ “Παγεζ; Ηδζτγοη, ΠΕΝΝ 
απὲ δι. 

6 Απά τε 8οη8 οὗ Ζεγαδὴ ; "Ζιπητγ, ἘΛΤΙ͂Σ 
Ζαπὰ Ετῆδη, δπὰ Ἠδπηδη, ἡβὰ Οδϊςοὶ, 70.". 7. τ- 
δηὰ Γ Αγ : ἢνε οὗ ἘΠ ΔΑΝ ἴῃ 8}. τι Κίω. 4 

7 Απά τῇς 80η8 οὗ (δγηῖ; ᾿ΑςδΒαγ, 
τῆς τγτουδ]εγ οἵ [5γδε], ννῆο ἐγδηβρταβθοά αν. 
ἴῃ τῆς τῆϊηρς ἀλοοιγεθα: ΡΟΝ 

8 Απά τῆς 8οπη5 οἔ Ετμδη; ΑΖα-  γοεῃ, 6. 
τ Δἢ. το. ἃ 7. τ, 

9 Τῆε 8οῃ8 αἷβο οἵ Ηεζγοῃ, τῆδιὲ ἡ" 
γγΈΓΘ ὈΟΓΠ τηῖο ἢΐπὶ; [ογαμπΊεεὶ, δπά 
ΒΚ Δπι, δπὰ "ΟΠ 6] υδαίΐ. ΚΟΝ 

ΙοΟ ̓ Απά Βδπὶ ἐθεραῖ Απιπηϊπδαάδὸ ; πέμμα . 
δἀηὰά Απιπιηδάλῦ δεραῖ ΝΙδῃβῆοη, ἐς 
ΡΠΠποα οὗ τῆς οπι]άγεη οὗ [πα δῇ ; νεῖ. 18. 

11 Απάὰ Νδἤββοη θερδῖ φαἰπιᾶ, Δηά' ̓ Ἀσίδι 
ϑ41π|ὰ θεραῖ ΒοδΖ, 

ΟΗΑΡ. 1. 1. 7Ρε “05. οΥ ]εγαε. ] ὍΤΠΘ 
οὐάοσ οὗ 16 ἤδπηθ5 ἤόγὲ 18 Ποῖ ὑοΎν ΘΔΞΥ͂ ἴο 
Ἔχρ δίῃ. [{15 ποῖ ἴῃς οτγάδτ οὗ βθῃι ΟΥΥ (566 
Οδη. χΧχίχ. 32-35; ΧΧΧ. 6-24); ΠΟΓ ἰ5 ἴἴ δὴ 
οτάογ ἀοίοιτηϊηθα ὈΥ ἰὸ ἰ ΠπλάοΥ οὗὨ Ὀἰγίδ, βίηοθ 
ΠΏ δῃ, ἴῃ δοη οὗ Β}]αἢ, ργοσθάθβ [οδορῃ δπὰ 
Βεη)απλίη, ἴπ6 βδοῃβ οὗ ἤδοῃοὶ. [1 ἀρργοχὶ- 
πιαΐθβ, Πούγθυοσ, ἴο [Π15 ἰαϊῖογ ογάθγ, διῆςε ἃ 
δη5]6. σἤδηρο --ἰῃ6 τειποναὶ οὗ ἤδη ἴο ἴῃς 
Ῥπβ αὔἴοσ Βεη)απιη---ὐνουϊὰ ρῖνο ἴῃς ἔοϊ- 
ον τ ϑ.] :---- 

Ι. ΤἼΘ 5χ 50η5 οὔ ἴπο ἤγϑβι νἹρ, 1,6 δῇ. 
2. Τε ἴνο δοῦβ8 οἵ ἴῖπθῸ βδεοοπά νυ, 

Ἀδοβεὶ. 
1. ΤΠῸ ἴνο 80ῃ8 οὗ ἴΠ6 ἤἢγβδί Ἴοηςιδίηρ, 

ΒΙΙΠΔΒ. 
4. Τῇ ἴννο 50ῃ8 οὗἉὨ ἴῃς βοσοηά σοησυῦη6, 

ΖΙ]ραἢ. 

ἈΔη᾽Β ὑπάσ!6 ῬΓΟΠΊΠΕΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ͂, ΡεγΓθαρ5, δὲ 
δοσουηίοα ῸΓ ὈΥ 5 οσσυργῆις [Π6 βονθηίῃ 
Ρίαςθ ἴῃ πΠ6 “ Ὀ]εόδίηρ οὗ [4ςοὉ" {ἢ ΧΙΙΧ. 
16). ς 

3, 4. 1δὲε “οη: οὶ μάαϑ, Ὁ 4] ΤῊ 5 δο- 
ςουηΐ 18 αὐτιά οὦ ἴστοπὶ Οὐη. ΧΧΧΥΙΙ., νν ἢ 
ΜὨΙοἢ ἴὉ ἄστθαβ ἴῃ 4}} τοβρεςῖβΊΌ ΤῊΘ παπΊοβ, 
δῆιια (ΟΥ̓ 51}14}}}, Δηὰ Ζοσγαὴ (οΥ ΖΑγαἢ) ἃΓ6 
ἰάἀοητςαὶ ἰη τἴῃ6 Ηδο ἐνν, ἀπά ἂΐθ δοβὲ δχ- 
ῬΓεβϑεὰ ἴῃ Οσδησβίβ. 

δ. Τδὲ :οπ: 9.0), Ῥῥαγεκ) (Οοπλράγε Οδη. 
ΧΙν]. 12. 

Θ. Τε τοπς οΥ" Ζεγαδ Ἠετε, ἴον ἴπὸ ἤγϑβί 
πιο, {Π6 νυγῖεῦ ΟΥἨ ΟΠ γοπΙοΪο8. ἀγαννβ ἔγοτη 
δΟΙΓΟῦ5 ηοΐ οἴποινν]56 Κηοννη ἴο 0.5, Γοσογάϊης 
αοεϊ5. ποῖ πηδητοηδά ἴῃ ἴῃς φαγί οσ δογίρίιγοϑ. 
ΖΙΤΏΓΣΙ, ἰηἀθος, της εἸ 465 οὔ ἴῃ 8οη5 οὗ Ζογδῃ, 
18 ῬΥΟΡΔΌΙΥ ἰάἀεηῖςαὶ νι ἴ6 Ζαθαϊὶ οἔὗὨ [ο58.. 

Υἱἱ. 1 (ππεποηθα 48 δῇ δησθϑῖοσ οὐ ΑςἼἤδῃ), 
[Π6 πᾶπὶὸ Πανῃρ βυβογοὰ σοττυρίοη ἴῃ Οἠς 
ΟΥ Οἴδεῦ οὗ (Π6 ἵνο Ρίδοεϑ; Ὀυῖ “ ΕἴΠΔη, 
ΗἩεπιδη, Οδ]οοὶ, δηά [ᾶγα," 80π5 οὗ Ζογαδι, 
ΔΓΕ ΟὨΪΥ͂ Κποίνπ ἴο υ5 Ποπὶ [Πἰ5 Ρᾶβϑαξο, 5:η6 6 
ἴΠεγα γα Π0 ϑιιβιοϊεηξ στουηά5β ἔογ ἰἀθπε γην 
ἄδοπι νἱἢ (ῃ6 “ Εἴηδη, Ηεπιδη, Ομα]ςοὶ, ἀπά 
Βατάᾷ, 5δοη8 οὗ Μδῇοὶ," οὗ: Κ. ἵν. 31. ἴϑεε 
ποῖα δα Ἰος.). 

7. ΤΡε “οπ: ὁ. Οαγνιὶ, “4ωϑαγ. ΑΑ5. Οδστηὶ 
μᾶ5 ηοΐῖ Ὀδθη πηθητοηθά δεΐογο, [ἴ 5 βδυσρεςϊεὰ 
(παῖ ἃ 5ῃοσγί οἶδιι86 ἢΔ5 ἤδσο {8]]|6ὴ οιιῖ, ἴο ἴῃ6 
εἴεοϊ παῖ “ (διτὴὶ νγὰ8 ἴῃ6 δοη οὗ Ζιχηγὶ" 
(Ηουδιρμαηῖ, σοά 65, Βοοϊῃγογά). Βυϊ ρογ- 
παρ ἴπὸ ντιῖεγ τοραγάοα ἴπῸ6 ροηραίοου οὗ 
“ΑΟΠΑΓ (Αςἤδη) πὸ ἰγουδὶοῦ οὗ [5γΓΔ6],᾿᾿ ἃ5 350 
ΨὙ6}} Κποόοννῃ {πὶ δ σοι]ά ἤόγο οὔ 4 ᾿ηΚ 
ψἱπουΐ ἀληρογ. 

“Μωφαγῇ ὌΠ “ΑςἼἤδη " οὗ |οὈϑῆι8 Υἱῖ. 
66 Π|5 ἴο δᾶνθ Ὀθοοπιο “ ΑΟἤαγ," ἴῃ ογάσγ ἴο 
Ἀ5ϑιτη]δίς ἴΠ6 'γογὰά πλοῦ οἰ βεῦ ἴο [ῃ6 
Ηφῦτγενν ἴοστῃ ἔοτν “ ΠΟ Ϊ]οσ " (ΟερεγῚ, Πϊςἢ 
νν5 ἴτοπὶ (6 {πὸ οὗ Αςῆδη 8 5ῖη γομαγάοά 
ἃ5 ἴπε ἴσιο πιοδηϊηρ οὗ Π15 ἢᾶπιθ. (δ6εε [οϑῇ. 
ΥἹ]. 25 δηά 6.) 

8-12. Αταγίδῃ, ἴπς 8δοὴ οὗ Εἴμαδη, [ϑγαῇ- 
τη 66], {πΠ6 δοη οὗ ΗθΖγοη, δηὰ Ομ δαὶ (οτ᾽ 
(4160), ἴῃς 5οη οἵ ΗρζΖγοῃ, ἃγτὸ κΚηοννῇ ἴο ι18 
ΟΠΪΥ ἔσοπι (ἤγοηϊς 5. ὍΠ6 τεπλδιπΐηρ ΠΔΠΊ68 
οὗ 1Π6 ΚΘΠΘΔΙΟΡΥ͂ ΟςςῸΓ 850 ἰη πῆ ἵν. 19-22, 
δηά Δία. 1. 1-5. Θγα ἢ ]6 615 ἀοβοθηάδηῖϑ, 
ἴῃς εν πλθ 68, ἄγε τηεπιοηθὰ ἰῇ 1 854Π). 
ΧΧΥΪ!. 10, Δηἀ ΧΧΧ, 29. 

10. Νιαδεδοη, ῥγίπος 97 ἐδε οδιἰάγεη ὁ .ὼ- 
ἀαὁ.1] ὅ8ε6 Νυμπ,. 1. 7, δηὰ 11. 2. 

11. δαύνια.1) ὍΤῆα Ὡδπὶο ἰ5 5ρεῖῖ ἴῃ [ἢτὺρ 



Υ. 12---21.] 

12 Απά ΒοαζΖ Ὀδεραῖ Οδεά, δπηά 
Οδεὰ Ῥερδῖ [εϑ886, 

12 ΦΊΆΑΠπα |ε886 θεραῖ ἢ]8 Βτβῖθογη 
ΕἸΙΑδ. ἀπά Αδιπδάδὺ τῆς βεοοπά, δηά 
ἐἢϊπηπηα ἴῃς τῆϊτγά, 

14 Νεῖδδηθεὶ τῆς ἐουγῃ, Ἀδάάδὶ 
ὅδ, τό 9. ἢς ΠΑΉ, 

Ις Οζεπηι τῆς 5ἰχῖῃ, [αν τῆς 
βανηῖτῃ : 

Ι6 Ίοβε 5ἰβῖεγϑ -τὐέγε Ζεγι δῇ, 
δηὰ Αδῖρα!]. Απά τἢε βοῃβ οὗ Ζε- 
τυΐδῃ ; ΔΌΞΑΙ, ἀπά [οδῦ. απὰ Αβδῃεὶ, 
ἴἢγεα. 

17 Απά Αδίραι] θαγα Απιδϑα: ἂπά 

Ι, (ΓΗ ΚΟΝΙΓ(Ι(Β5. 1]. 179 
ἴης ἔλτῆεγ οὗ Απιαϑὰ τὐας [εῖδεγ τῆς 
Ιϑῃπιεοῖϊτα. 

18 ΄ Απά (δἱεῦ τῆε 5Ξοη οἔ ΗεζΖ- 
ΓΟ θαραῖ εὐείάίγεη οὗ Αζυδδὴ ..ὲς: 
να, ἂδπὰ οἵ Ϊεποίῃ : ΠΟΘ 80ῃ8 4γὲ 
Ὧδεβε; [εβϑῆθσγ, δπηά δῇοθαν, ἂδπά Ατ- 
ἀοη. 

19 Απά ψῆεη ΑΖυδδὴ νγᾶβ ἀεδά, 
Ολ]εῦ τοοκ ὑπο ἢἷπὶ Ερἤγδαῖῃ, νηὶ ἢ 
Ὀατε πὶ Ημυτ. 

20 Απά Ηυγ Ρερλῖ ὕὕτί, ἀπά ὕτὶ 
δερας ' ΒεΖαϊβεὶ. 

21 ἢ Απὰά Ὺδἤεγναγά ΗεζΖγοη νγεηΐ 
ἴπ ἴο τῆς ἀδυρῆτζεγ οὗ Μδομιγ τπε ἢἃ- 

ἴναγϑ, ϑαϊτηδ, 54] πλ8ἢ,, δηα δαϊπηοη. ΤῊΣ ἔοστῃβ 
“ δα] Δ ἢ, δηὰ “" ϑαϊπιοῃ " δῦ Ὀοῖῃ ρίνθη ἰῇ 
Κι ἴν., δηα ἴῃ ἴννο σοηβοςσιῖνα γε γβο8 (20 
Δηά 21); ψψῃεηςε ἴἴ ννου]ὰ ϑθοπὶ [Πδί [ΠΕΥ ἡγε α 
τορατάθα 45 πιοσο νδγίδηῖβ.Ί “ϑδἰπιδ᾽ [ὉΓ 
“ ΘΑ ΪΤΔ ἢ "15 ἴῃ ἴΠ6 τηδηποῦ οὗ ἴΠ6 ΤΟΥ Οὗ 
ΟἸΠγοηίςοϊεβ, ψῃο οἤδη βυ θϑεκιεβ 4 ἤπδ] αἰ 
ἴοσ ἃ δε. (866 δδουβ, ποῖβ οἡ ςἊἢ. 1. 9.) 

138-156. Εμαό, 9. ὍΠὸ τῆγες εἰάοϑι οὗ 
ἴΠε 5οη5 οὗ [6556 ἅγῸ τη] οπθα ΟΥ̓ ΠΑπι6 ἴῃ 
1 88π|. χνυΐ. 6-ο, δῃηᾷ χυϊϊ. 12. ΤῊΘ Πδπι68 οὗ 
(Π6 πεχῖ ἴπγθθ ΟσΟιΓ ΟἾΪΥ͂ ἴῃ [ἢ]8 Ῥάᾷβϑαρο; 
ὉΠ|655, 45 50πὴ6 {Κ, “Κ Ἀδαάάδὶ " 15 ἴπ6 “Ἐπεὶ 
οὖτ: Κ.!. 8. 

διρίριγα ἢ ΤῊΪ8. ἢδπιθ, |Κὸ [Πδλξ οΥ̓ ΘΑ [πὶ 
(νοῦθο 11), ΔρῬθαΥβ ἴῃ ἴἴγοο ἔοττηβ δῖ ἰθαϑβῖ, 
δῃασησηδὴ 1: 84πὶ. χυΐ. 9), δῃ πο δἢ (2 84Π|. 
ΧΙ. 2), Δηα δι: πΊη4. ῬΟΘϑΙΌΪΥ ποτ 8 ἃ 
ἔουτίἢ ἴοσγπι οὗ ἰξ ἴῇ 1: Κ. 1. 8, ΠΑΙΏΟΪΥ, 
δῃ πλεῖ. 

16. δαυϊά δὲ “ευεπι.} 1ἴἴ ἀρρϑαῦβ ἴστοπὶ 
1 54Π|. ΧΥ. 10-11,) δηά χνΥὶϊ. 12, [δῖ [6586 
παὰ εἰρῃς δοῆβ, οὔ ψποπὶ αν ννὰ5 ἴπ6 
γουηρεβῖ; δηὰ βοῦς {διηκ (Πδὶ τῇς ΕἸ 
οὗ τ (τ. χχυϊ. 18, ψψῆο 15 ςδ᾽ θὰ “οἵ {Π6 
Ὀγοῖῆγεη οὗ αν, 15 ἴη6 βοὴ τηϊϑϑίηρ ἔτο πὶ 
(18 |Ξῖ, ὙΠ ὅϑδγτίδς ἂδπά Ασαδὶς νϑγβίοῃβ5 
οὐ δἰΐογ ἴῃ ργεβδοηῖ ράϑβασο, δηὰ σοδὰ 
“ΟγζΖοπὶ ἴδο δἰχῖῃ, ΕἸ τ[ῃὴ6 βδονθοηίῃ, αν 
[ἢ6 εἰρη." Βιυῖ [ἃ 56 τῦοσγθ ργοῦδοϊς {παῖ 
ΕἸΙδὰ 15 [6 δαπηὸ 45 ΕἸ (566 οΐον, ηοῖδ 
οη ςἢ. χχν!ὶ. 18), ἀαηὰ {Παὶ οὔδ οὗ ἴΠ6 58οῃ8 
δῆενη ἴο δϑδπλιοὶ δὲ Βεῖμ)ομοη αἰά ποῖ 
ξτον ὑΡ. 

16. »ῥοιο εἰδίογε «ὐεγὸ Ζεγμία δ ἀπά “2δ1- 
8αὶ]..}) ΑὈΙ.41} βθεπιϑ ἴο ἢᾶνε Ὀδεη ὯῸ ΠΊΟΤΟ 
(ΠΔη Πα] -5ἰϑίοτ ἴο αν, Ὀοίης ἴη6 ἀδυρῃζου, 
ῃοΐ οὗ |6550, δυῖ οὗ 4 οὐγδίπη Νδῆδϑῇ, 
Ὑΐοθ6 ον [6556 ἴοοϊκ ἴο ν»ἱθε (2 ϑδπὶ. 
ΧΥΙ. 25). Α5 Αδρδὶ] 18 οδ|]1 6 “ Ζογιι ἢ} 8 
αἰϑίετ" ([014.}, 1 18. ἠαΐυγαὶ ἴο σοποϊυάο [παῖ 
Ζεγυΐϊδῆ ἴοο, ννὴ8 ἃ ἀδυρδίεσ οὗ [6 βᾶπι6 
Ναβδϑὶ. 

ἐδὲ “ὁπ: ο Ζεγιάα ἢ (τράγο Δ ὅ84π). 1]. 
18; ΨΠΕΓα, ἤονγόνοῦ, ἰοδὺ 15 ρἰαςθὰ ἤγοεί. [{ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 5Βιιδρεοίεα ἔγοπι ἴῃς ῥγεόθηΐ ραϑϑᾶρο, 
δηά ἔτοπὶ τῆς ἔαςϊ ταὶ ΑὈβμδὶ 1οἷπ8 Πανὶ ὰ 
88 ἃ σοῃηγααθ ἴῃ ἅστη5 δείογε Ϊοαῦ (1 ὅϑδγ. 
ΧΧΥ͂. 6; 1 ϑδπη. ἰϊ. 13}, (ἢ, Δ βουρῃ [οδὺ 
Μὰ5 ὈΓΟ- ΟΠ ηθηξ ἀπο ἴδε ἴῆγεο, ΑὈΙ58αὶ 
νγὰ5 ἴῃ6 εἰάεϑῖ. 

17. είδεν ἐδὸ 1εδηιοοἶε. ΟΟΥΊΡΑΓΟ 2 5841. 
ΧΥΪ. Δς. [ἢ τπδὶ ράβϑβδαρε, [εἴ πεγ (ςα]]οά 
[1ΠγᾺὺ 5 δαϊά ἴο αν Ὀδθοῆ 8δη “15γδο]16.᾿ 
Βυῖ (Ποτὲ οδη δὲ [{π|6 ἀοιιδὲ τ{πΠ4ξ [6 “ [5ἢ- 
πο 6" οὗ ΟΠγοηιοΪ65 15 Πρῃῖ; δίηςθ, μαά 
]εἴπεσ Ὀδθη Δῃ ἰϑγδοὶ ἴθ, ἴ[πΠ6 ἕδοϊ ννουἹάὰ ἠοῖ 
ἴδνα Ὀόθη ὑψόσ γοσοσζάϊηρ. 

18. ἴῃ 1ῃ6 σεπηδίηοσ οὗ (ἢϊ18 σῃαρίου [16 
ἩΓΙΟΓ οὐζαϊη5 βου οἶΥ ΔΩΥ͂ δϑϑιϑίδηςθ [ΤῸ] 
[ἢ φαΥ] θοῦ δογίρίαγοβ, δηὰ πλιϑῖ ἤᾶνὸ ἀγάννῃ 
Αἰπχοδῖ Θη γεν ἔγοπι ροηθδὶ ορῖσαὶ ΒΟ ΓΟΘ5, 
Δοςαβϑῦϊα ἴο πὶ, νυ ΠΙοἢ Πᾶνο 5ῖπος ρογιβῃθά. 

Οαἰεδ. ΤΤΠο “Ολ]θῦ" οὗ {Π158 νϑῦβϑθ 5. ἴο 
6 Ιἀοη βορὰ νι ἀπὸ “ΟΠ ΘΙ θαι ᾿᾿ οὗ νοῦβ6 9. 
ὙἼΤΠ6 σοπβδοπδηίβ οὗ ἴπ6 ἴννο ξοιτὴβ δσὸ [Π6 
84ΠΊ6. (566 ηοῖς Α κδἵ ἴδε εηὰ οὗ ἴΠ6 σπαρίογ.) 

δοφαὶ εὐῥάγεηπ 9 “πειδαῤ δὶς «υἱ.}1ὺ ὙΠΟ 
ἤγαϑε πο ιδοὰ 15 αἰ σι], ἀπ βοδγςο  Ὺ 

1η16}}},10]16.Ό. ῬχοῦδΌϊ ποτ 15 ϑοπὶς Ἴοῦ- 
τιιρύοῃ ; δυξ τῆς ἴγὰδ πηδδηϊηρς οὗ Π6 νυτιῖοῦ 
5665 ἴο πᾶν Ὀθθη 5εϊζθὰ ΟΥ̓ Οἱιγ ἰγαηϑιδίοσϑ. 
Αζυῦδῃ ννᾶ8 (δ]εῦ᾽ 5 ψίξε ; θγίοι ἢ ἢ18 σοης- 
ουδῖπθ. Ηδ Παά οὨ]άγθη Ὀγ Ὀοῖὰ ; Ὀυζ ἴΠο56 
οὗ ΑΖυδδὴ ἂγὲ δΙΪ'οῃβ γτεοοσάρά. 

40. δ διε, ΤῊ15 15 ἴη6 ἔπιοι 5 ΔΓ οῦ 
οὗ τῃ6 τἀρογηδοῖθ, 45 Ἄρρθαγβ ὉΥ Εχ. χΧχχὶ. 2, 
γογο ἴπῸ ἔδίΠοσ οὗ (Π6 ἀγα ῆςοτ, ἴὕτι, δηὰ ἢ 18 
δτδηα διϊογ, Ηυγ, ἀγα τηθητιοησά. 

4]. Μαεῤὶν “Μαςῆῖγ, ἴδε ποῦ οὗ 
ΟΙοαά," ψγῆο 15 πῃηοηθοησά ἰὴ ΝΠ. ΧΧΥΪ]Ι, 
δηά 058}. χνῖϊ. 1, ννᾶ8 ἃ 5δ0ὴ οἵ Μαπαββεὴ 
(στη. ]. 23), δῃά [5 βα! ἃ ἴῃ [οϑδῇ. χυἱ. τ ἴὸ πᾶν 
Ὀδοη Μδηαββθἢ 5 ἢγϑῖ-οση. Ηἰ5 πιοῖποῦ ννᾶ9 
ΔΏ “Αγαγ ἴα55,᾿" 1. 6. ἃ ϑυτγίδη νοθδη (1 (Ὦγ, 

Ν 2 
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{ἩΗςὉ. 
ἐφοί. 

»Ρ"ἝἜΝ Π|. 
2. 41. 
δυῖ. .Φ 

14. τ 1: 
12. 30. 

{πο οὗ Οἰϊεδά, ννῆοση ἢε ἵπιδγτεά 
ννῃεη ἢ τας τῆγεεδοοσα γεδῖβ οἷά ; 
Δη4 586 δάτγε ἢΐπὶ δερυῦ. 

22 Απά δερὺῦ δεραῖ αῖγ, ννῇῆο 
Πλά τῆτες δηά τυὐγεητν οἰτί65. ἴῃ τῆς 
Ἰλμὰ οἵ (ΣἸΠ]εαά. 

22 "Απά με τοοὸκ (ὐεβῆυγ, δηά 
Αταμι, νι τῆς τοννῃβ οὐ δἱγ, ἔγοπὶ 
τἤεπὶ, ἢ Καηδῖῃ, δηὰ τῆς τονγ8 
τπεγοοῦ, κυ τῆγεεβοοσε οἰτἰε85. ΑἹ] 
ἴπεθε ὀείοηρεά ἰο τῇε 80π85 οὗ Μάδςδιτγ 
τῆς ἔλιπεν οὗ (!]εδά. 

24 Απά «ἤεγ τῃδλὲ ἩδΖγοη ννᾶβ 
ἀελά ἴῃ (ὐδιεῦ- Ερῃγαΐδῃ, τε Αδίδῃ 

᾿ Υἷϊ. 14}, γῇ ψγ͵ὰθ ἢοῖ Μδηδββθῃ 5 ψ]ο, δυϊ 
Ἦΐ8 ςσοηςαυδῖηθ. 

22. .αἱγ, «υὐδο ῥαά ἰόγεε απά ἐαυφη}7 εἶδ: 
ἐπ ἰδὲ ἰαπά 97 Οἱϊεα4.) ὙΒδβα ἃγεὲ ἴῃ6 ρἷδοθβ 
οἈΠ16ἀ “Ηδνοῖῃ- [ἰγ᾿ ἴῃ (6 δαυ!εσ 5. τρ- 
ἴιπγο5 (Ν πι. ΧΧΧΙ. 41; [υᾶρ65 χ. 4), ὙΠΙΓἢ 
ἌΡΡΘΟΔΓ ἴο πᾶν Ὀδθὴ ἃ πυπΊ .Γ οὗὨ “51|8}} 
ἴοννγῃ 5, οὐ νΠ]Π]αρ65, 1 τῃ6 1 εάΐαῤ, ἰἢ6 ς] 4551. δὶ 
“Ττδομοη 5." ὙΠ ε86 ρ᾽αςθϑ ννόγὸ σδρίυγοά 
ὉΥ [αἱΓ ἀυγίης ἴπ6 πιο οὗ Μοβοβ (Νυπὶ. 
Ι. 8. ς.), δἀηὰ νοῦ ςδ δά ὉΥ δἰπὶ δῇἔεσ ἢ]15 
Πᾶῖηθ. Ἵ Πεῖὶγ πιθοῦ ψνῃἸσἢ (δοςοσγαά!ῖρ ἴο 
[Π15 ρᾶββαρε) νν88 23, ἰ8 βαἰα ἴῃ [υἀρε5 (]. 8. ς.) 
ἴο πᾶν Ὀδο 30; δηά ἴῃ Ϊοβῆυα ΧΙ. 30 
δἰχῖγυ. [{ 5 Θδϑὶν σοηςείναδ]α Πλΐῖ, 48 [ῃ6 
“Ἡδνοῖῃ " νογὸ ῬΓΟΡΟΙΥ “ν}|4ρ68 ΟΥ̓ 
“51: 4}} Παπλ]οί5, 1ἴ πίῃς Ὀς αἰ βῆς} ΘΧΔΟΌΥ 
ἴο ἢχ {πεὶγ Πυ σα ΘΓ. 

43. “πά δὲ Ἰοοὰ Οεέδων απά “ἄγαν, Φ . 
Ἀδῖμοσ “"Απὰ Θοϑβὰσ διὰ Ασδῃ (ἰ. ε. [ἢ 6 
Οεβδυγοβ δηἀ 5. Γγ14η5) οοῖκ [86 Ὑἱ]] 6 98 
οὗἨ αὶ ἴσοι Ά θα: τοσονογοά, (Παΐϊ 5, 
ἔτοπὶ ἴῃ6 πονν 56 {16 γ5 ἴπ6 ρ᾽δοθβ νυ ςἢ [αἱγ 
δὰ σοπᾳιογοά, Οη ἴπε Οοβδιγιῖοϑ, 5866 ηοΐς 
οη Ὠοαΐ. "]. 14. ΤῊαε {ἰπλὸ οὗὨἨ ἴΠ:6 ΓΕ ΟΥ̓ ΥΎ ἰ8 
Ὀποογίδίη. 

Κεπα ἢ Κοηδίβ 18 ΡγοῦδΟΪΥ ἴπ6 τηοάσσγῃ 
Κεορηαςυαί, ἃ Τυϊηρα ἴον «αἱ ἴπὸ βου πο Γὴ 
ΕΧΙΓΕΠΠΥ οὗ ἴπΠ6 [1[,εἀ͵λἢ, δϑουϊ 2ο πλῖ}68 
ΠοΙΙΝ -οαδϑὲ οὗ Βυβγαῆ (Βοζγα). ἴη (δε 
τἰπης οὗ Εἰιϑθθίιι5 ἴἴ ννὰ5 οδιϊεάὰ Καπαῖδα. (Ὁ ἢ. 
“ Οποπιδϑίςο!᾽.) 866 ῃοΐς οὐ Νυπὶ. ΧχΧΙΐ. 
42. 

απ {δὲ ἰοαυης ἐδέγεο}] 1{ϑ{Ὀϑ{ΈΓᾺ}]Ὺ “ ηὰ ἢΐ8 
ἀλυρῃίεγβ." 1ἴ ννὰ8 υὑδ04] ἴο ς4}} ἀοροηάδηϊ 
οἰτ65 ΟΥ̓ {π|8 πᾶπῖεὲ. (ὅε6 Νυπι. χχὶ. 25; 
ἘΖΘΟΚ. χνὶ. 46.) (ὐοπιρᾶγὸ ἴῃς υδὲὸ οὗ [6 
Οτϑεκ μητρόπολις. 

αἰ! ἐῤειε δείοηψεά ἰο ἐῤὲ “ο". οΚἹ Μαοῤὶν,ἢ 
Ἀδίποῦ “ΑἸ 1[68ὲῈ ;τοσο δομδ οὗ Νίδςμιγ." 
δορὰ δηά [αἱγ, ᾿.5. σὰ τποὶγ ἀσβοθηά- 
ληῖ8, γος ΓεσΚοηρα 80ὴ5 οὗἁὨ δίδομιτ, γαῖβεσ 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ 5. 11. [ν. χ2--- 18, 

ΗεζΖτοηβ ψὶε θᾶγα ἢϊπὶ Αβῆυγ τῆς 
ἔλιμεγ οὗ ΤΤεκοδ. 

25 “᾽ Απά τε 80π5 οὗ [εγδῃηςαὶ 
τῆς βτβίθογη οὔ ΗδεΖγοη ψετε, Ἀδηὶ 
τῆς δηβίδογη, ἀπά Βιυπδὴ, δηὰ ὗγτεη, 
δηά ὥζεπι, “πᾶ ΑΠι] Δ. 

26 [εγδῆπιεαὶ ἢδά αἷ8δο ἀποῖπεγ νέες, 
ΨῃοδῈ πᾶπιὸ τῦα: Αἰδγδὴ:; 8ῃὴ6 τᾶς 
τῆς τηοῖπεγ οὗ Ὁ πδπηι. 

27 Απά τἢε 3οη8 οἵ βδηι τῇς βϑῖ- 
Ὀογῃ οὗ 7εγαμπιεεὶ τνεγε, Μλλ2, δπά 
]Απιη, δπὰ Εκοτσ. 

28 Απά τῆς 5οη8 οὗ Ομπδπιὶ ννεζε, 
ϑῃαπιπΊαὶ, δὴ [δλάΔ. Απά τε 808 

[ΠΔΠ δοη8 οὗ Ηζγοῃ, ΔΙ που ρῇ ΟὨῪ ἀοβοεηάεά 
ἴτοπὶ ΜδΟδΙΓ οὐ ἴπε τῃοῖπεγβ 5:ἀθ. ΤῊ6 
Γοάβοη οὗ [18 ϑθθπὶ8 ἴο ἤανὸ Ὀδθη {πΠδῖ ἴΠΕΥ 
φαδὶ ἴῃ {ποῦ ἰοῖ ψ ἢ τῇς Μαπδϑϑίῖθβ, δῃηά 
Γοιηδιηδαὰ ἰῃ {πεῖν ροσίίοη οὗ πὸ {Γδη8- [0Γ- 
δηϊς γτερίοη. ὙΠΕγα 18 ἀδιιηάδηϊ ῥχγοοῖ ἰῃ 
ἴῃς δαγεγ δε ρίαγοβ {παΐ [Αἱγ ννὰ58 τεοκοηθά 
ἴο ἴῃς {ἰδὲ οὗ Μδπδβϑθῃ. (856ε6 Νυχι. χχχὶ!. 
41; εαῖ. 1. 14; ]ο5}. χὶ!. 30.) 

24. Οα᾽εό- Εῤρδγαίαδ 45 νὸ ἀο ποῖ ΠΟΔΣ 
εἰβενθεσγε οὗ (15 ρίδεθ, αηά 45 ἩδΖζγοῃ πλιϑῖ 
αἰπηοδῖ ςογίδιἶγ πᾶν ἀἰεὰ ἴῃ Βργρῖ, πιοϑῖ 
ςοπηηιοηϊδίοτβ ϑιι5ρεςΐ 80Π16 ΠΟΓΤΌΡΙΙΟΩ ἤΟΓΘ: 
δυῖϊ Ὧο οὔς [858 85 γεῖ ὑσχοροβεά ἃ ϑδιϊϑίβοϊοιυ 
ετησηάἀδίίοη οὗ ἴῃε ῥΡαϑϑαρα. 

“ὀίαθ.}1 ΑὈϊδἢ 15 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴπε “ ἀδυρηϊεῦ 
οὗ Μδοῆιγ {π6 ἔδλίθογ οὐὁἩ ΟιἹεδά," τιεηοηδὰ 
ἽῺ Υ̓ΟΙΘΘ 21. 

“Μδωγ, ἐδε γαίδεγ οΥΚ᾽ Ἰελοα Αϑῆυσ 18 
ΟἾΪΥ τηθπιοποά πεῖο, δηά ἰη οἰ. 1ν. ς. Τεκολ 
15 ῬπΩ [ῃς ἴωπηοιϑ ἙΓ οὗὁὨ 5οιζῃεγη 
μ αἢ, ΨΠογοοῦ ΑϑῆΣ νγ»ὰ5 “ἔδίμογ," ΟΣ 
ΟὐΠΘΘΟΣ. 

46. ΤΡε :οπ| 07) ϑεγαῤν»ιεεί.) ϑ8δ6ὲε αὔους, 
γοΙβ6 9. ΤὮδ φοπθδίορυυ οὗ ἴΠ6 ἀδβοθηάδηϊβ 
οὗἨ [Ἄἐγαῆπηθοὶ 18 ἘΠΕ ΓΟΙΥ πὸνν, ἀηὰ ἀοε8 ῃοῖ 
ὄνθῃ σγόσεῖνα ΔηΥ {ἰἸυδἰγαίϊίίοη ἔγοπι ἴῃ τεϑί οὗ 
ϑογιρίυγα. 

απ “δῖ, α 6.1 ὝΠΟΓΕ 15 πὸ “ δηάἀ᾽ ἴῃ τῆς 
οσίίηδὶ; δῃὰ, τπουρὴ βϑοπὶς σοηησςῖίνοα τηιϑῖ 
ΠΟΥΔΙ ΠΥ πᾶν ἔαδιϊοη οὐ, ἰἃ ἰ6 ἀουδίι 
ΨΥ ΠΕῖΠοΓ τῆς ᾿σεα 18 ῬΡΥΟΡΕΥΪΥ ΠΙἸοὰ Ὀγ τῃῸ 
σα σςοη]υηςῖνο. ὙΤ 6 βυρρεκίοη οὗ Βογίῃοδιι 
ΒΘΟΙῺ5 ὈΓΟΙΈΓΔΌΪΕ --ἰηδξ τῆς το] Ομ βϑίοῃ ἰ5 
τπαἴ οὗ τῆς ραιτίοεῖθ »». ὙΠῸ πιοδηΐϊηρ ννου]ά 
(θη δὲ παῖ Ἀδπι, δηά Βιιηδῆῃ, δῃά Οτϑηῃ, 
δηᾷ ΟζΖεοπὶ, ννογο ὕόσῃ “οὗ οΥ “ἤγοπι ἈΠ δῇ, "ἢ 
1ῆ6 βγοῖ νἱρ οὗ [Θγαῃπιθοὶ. δοπὶθ τηθηϊοη 
οἵ {86 ἢγοϊ ψἱο 15 τεαιγοὰ το χῖνο ροϊηΐ ἴο 
τη 5δἰδϊοσηεηΐϊ ἴῃ ἴῃς πεχὶ νοῦϑο, ἴπαΐ “ [Ἔγδἢ- 
τηθοὶ μα ανὸο αποῖῤερ νἸθ, ννοϑα άπ ΨΜὰ5 
Αἰἴαγαβ." 



ΜΟὮ σΣἱ. 
4:. Ναίῆδη δερᾶῖ "Ζαρδα, 

ν. 29---46. 

οἔ ϑΠαπιπιαῖ; Ναάαρ, ἀπά Αδί- 
δῇ Γ. 

29 Απά τῃε πδλπιὲ οὗ τῆς ψῖΐε οὗ 
ΑδΒιβῆυγ τοας ΑὈΙΠ41], ἀπά 8ῃς Ὀάᾶγε 
ἢϊπὶ Αὔδδη, δηὰ Μο)]ά. 

20 Απά τῇε 80η8 οἵ Νιαάδῃ; ϑεϊβά, 
αηὰ Αρραϊπὶ: δυζῖ δε]εά ἀϊεὰ ννδους 
ςμΠ]άτεη. 

21 Απά τἢε 8οη8 οὗ Αρραίπι; [5}]. 
Δηά τῆς 50η8 οὗ 581; διηῃδβϑοῆδη. Απά 
(ἢ6 σὨΠ]άγεη οὗ ϑμοβῆδη,; ΑΠ]αὶ. 

22 Απά τε 8οπ8 οἵ δία ἴδε 
διοῖθεγ οὗ διῃ]απιπηδαὶ; 7εΐμεγ, δηά 
]οπδίμδη : δηά [εῖθεγ ἀϊεά νυἱτδουῖ 
σΒιάτεη. 

23 Απά τῆς βοῃ8 οἵ Ϊομδίμδῃ ; 
Ρεϊεῖῃ, ἀπά Ζαζα. Τῆεβα ψεγε τῆς 
80η8 οὗ Πεταῃπιεεῖ. 

34 4 Νον διεβῆδῃ πδά πο 580}8, 
δυι ὀαυρῆτεῖθ. Απά δῃεβῆδη ἢδὰ ἃ 
βεγνδηῖ, Ὧἃη Ἐργριίαη, ψγοθε Πᾶπὶς 
τυᾶς [Ατἢλ. 

34ς Απὰ 85ῃεβἤδη ρᾶνε ἢϊ5 ἀδιρῃτοῦ 
ἴο [τῇδ ἢϊ5 βεγνδηῖ ἴὸ ψηᾷς ; πὰ 8116 
Ὀάγα ἢΐπὶ Ατῖδὶ. 

26 Απά Ατἴιδὶ δεσαῖ Νίδαπ, δηά 

καάααϑι. 

84. δρεεῤαημ ῥᾳά πο “054..}ὺ ἴΏ γνεῖβο 21 
διῃδδῆδη νν8 βαϊὰ ἴο ἤἢδλνο ἢδά ἃ 530η, ΑἢϊΪαδί. 
11 15. ργόθαῦϊο ἰδὲ ΑΠ]αὶ δὰ ἀϊοὰ νδμουῖ 
ἰ581:16, Ὀσέοτε 5Ποβἤδη τηδγτ θα ἢἷ5 ἀδυφῃίεγ ἴο 
[|ἀτδ. 

42. Τὲε :οη4 977 Οαἰοό.}] ΨΜνε ἴδᾶνὲ ποῖξ ἃ 
{Πἰγὰ Ἰΐης οὗ ἀδδοεηΐ ἔτοπὶ (αἱοῦ, ἴπΠ6 β8οὴ οὗ 
Ἡόδζήοη, τῆς ἰϑϑιιθ γοῦν οὗ ἃ αἰϊδβογεης 
ΤΟΙΠΟΓΣ, Ρογπδρ5 [Θτ] οἱ ἢ (566 νοῦ 18). 

Μεραἢ Το ΧΧ-. τοδλά “Μαιγοβῃδῃ " 
ἰπεῖοδά οὗ Μίοβῃδλ, 45 ἰῃ πο ἰαϑί εἴδιιδο οὗ 186 
ΕΙ5θ. ὍΤῊ!5 οΟἰθαγβ ἴῃς 56η86, [πουρῇὴ [ἴ ἀοε8 
ποῖ τοτήους 4}} ἀϊσι}γ. 

δὲ γαίδεν 9 Ζῥῥῥ. 1.6. “τὴς ὑγῖπος οὗ 
Ζιρὴ " (Ρείσίςκ); οὐ “τῆς ργορεηϊῖζοσ οὗ ἴῃς 
Ζιρἠιε65.᾽" 

ἐδὲ “ο] οΥΓἹ Μαγειδαῤ, 4 ..ὺ ϑοπηίδιης 
Π45 ΡΓΟΌΔΌΪ ἤθη οὐδ πογε.0 Ηοιδίρδηϊ 
νου] ὰ συ ρΡΡὶν “ Ζιριι" «ὔοσγ τῆς ννογά πιοδηίην 
“ὁ 80ῃ5 οὗ δηὰ τγεδά ἴῃ οπίίγο ραβϑᾶρὲ “ Με- 
δῆ, {πε ἔδίμδτ οὗ Ζιίρῃ ; δηά ἴῃς 8οπϑ οἵ ΖΙΡἢ, 
ΜΑγοβῃδῃ, ἴπο6 ἔδῖμοσ οὗ Ηοῦτοη." Ηὸ νοι]ά 
(ἢυ8 σοιιπί ἔνε ρβοπογδίίοηβ ἔγοπι (δἱοῦ ἴο 
Ἡροῦτγοη ἰδὲ ἰὴ 1,151 1.). Ῥοτγῆδαρβ, ποινονεσ, 
ἰϊ ννου]ά δὲ δεϊῖογ ἴο ΒΡΡΙΥ ἴῃς ννοτγά “ Ζιρῇὴ" 
ὀέογε Ηεοόγοη, απὰ ἴο ἰγαηϑίαίς “" Μδγοϑῆδῃ, 
τς ῖΠεσ οὗ ΖΙΡἢ ; δηὰ ἴδὸ βδοῇβ οὗ Μδγοβῃδῇ, 

ς, ΟΘΗΚΟΝΙΟΙ,Ε8. ΠΠ. 
27 Απὰ Ζαδεδά θεραῖ Ἐρῃ]αὶ, ἀπά 

Ερη]αὶ θεραὶ Οθεά, 
18 Απά Ορεὰ δεραὲ εἢυ, δηά 

]ελὰ θεραῖ ΑΖαγίδῃ, 
9 Απά Αζατγίαῃ δεραῖ ΗεϊεζΖ, ἀπά 

ΗεἸ]εζ Ὀερσαῖ Ε]εαβαῇ, 
40 Απά ΕἸεαβαγ Ὀεραῖ διβαπγαὶ, δηά 

δἰβαπιαὶ θεραῖ 5}4]}|π|, 
41 Απᾶ δμ}α) πὶ δεραῖ [ες Καπιίδῇ, 

πὰ Τεκαιπιίδῃ θεραῖ ΕΜ] 5ΠΔπΊᾶ. 
42  Νον τἢς 5οπ8 οὗ (ὐ᾽εῦ τῇς 

Ὀτοῖπεῖ οὗ [εγαῃπγεεὶ τυόγέ, Μεβῃδ ἢ 18 
Βτβῖθογη, νη ϊοἢ τὖἂς τῆς ποτ οὗ 
Ζὶρῃ ; δηά τῆς 8οη8 οὗ Μαγεβῆδῃ τῆς 
ἔλιμεγ οἵ Ηεῦτγοη. 

43 Απά τῇε 8οηβ οὗ εδσγοη ; Κο- 
τὰ ἢ, δηὰ ΤἌάρρυδῃ, ἀπά Ἀεκεπι, δηὰ 
ΘΠ Π,Δ. 

44 Απά ὅδεπια θεραῖ λῆδηι, τῃς 
ἔλτμεγ οὗ ]ογκοδπὶ: ἀπά Βδκϑηὶ Ὀορᾶῖ 
ΘΗΔΠηΠγΔὶ. 

ἀς Απά τε 8οὴ οὗ δῃδηιπι)δὶ τυᾶ: 
Μάδοη: δπά Μάδοῃ τυας ἴδε ἔδιμεγ οὗ 
Βειἢ-Ζυτ. 

46 Απά Ἑρβδαῖ, (Οὐδἱεδ᾽ 5 σοηςι- 
δίπε, θατα Ηκλγδη, δπὰ Μῶοζα, δηά 
(ϑ82Ζε2Ζ : πὰ Ἡλγδῃ Ὀεραῖ (σλΖεζ. 

[Π6 δῖον οὗ Ζίρῃ, Ηδοῦγοη." ὙΠῸ ξοηοσα- 
[ἰοη59 ἔτοτῃ Οαϊεῦ ἴο Ηοῦγοῃ ννουϊὰ πο 6 
ἴγος (45 ἰὴ [1,151 [1.):-Ξ 

ἐν: ΤΙ. 
ΤΡΟΝ (αϊοῦ. 

Μεϑδδ, ἹΜασγεϑῃδὴ (ρσίπος οὗ ΖίρΠἘ). 

᾿ρ Ἡεὕτοηῃ, 

ΜΜδιοςῃδῇ. 

ΤΠ οῦτοη. 

566 ποΐο Β δἱ ἴπε οηὰ οὗ ἴπε σπαρίοσ. 

44. Τὲ γαϊδογ ὁ Ψογζοα»..ἢ ογκοδτῃ 15 
Ῥγοῦδαδὶγ, ἰἰκ Ζιρῆ, ἃ ρίδος ψθεσε Ἀδμδπὶ 
δεῖς. (80 [|ἀγοῇϊ.) 

45. Τόε Μαίδεγ 977 Βειδ-΄ γ. ἘΒεῖῃ-Ζυγ, Ὁ΄Ὺ 
(ἢς ἔοττῃη οὗ ἴπε ννοτά, 15 ςοσίδ! ΗἾγ ἃ ρίδες 
Ποτα Μδοη βοιιοά. [τ 15 πιοηϊ:οηθὰ ἰῃ 
]οβῇ. χνυ. 58: 2 Οἢγ. χὶ. 7; Νεῆ. 1. 16; δηὰ 
οἴςξῃ ἰη (πε Βοοῖϑ οὗ Μδοςδθεαβ. 

46. Οαπες.} “ ]αμάδὶ᾽" οὐφῇξ ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἴο 
Ὀς 5ιιδϑικυϊοα ἕον “ ΟδΔ1262,᾽ 'ἴὴ οἠδ ΟΥ ΟἾΠΟΓ 
οὔ τς ἴννο ρίδοςβ νγῆεσε σᾶΖθζ οσςιγα ἰη 1115 
γΕΓΒ6. Τὴθ ψΟΠΘΔΙΟΣΎ ΜΜ0]1 ἰπθὰ εὐ Οἱ, 
ὙΠΟΓΘα5 ὨΟῪ ἴΐ 15 ἰηϊεττιιρίεά. 
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182 1. (ΓΗ ΚΟΝΙΓΟΙΒ5. 1. [ν. 47--54. 

47 Απά τε 8οη8 οὗ δαμάλι : ε- ςῚ ϑαϊπιὰ τῆς ἔδῖπεν οὐ Βεῖ}-]ε- 
ἔδπι, πὰ οΐμδπι, δῃηά (σεβῆδπη, ἀπά ἤδηι, Ηδγερὴ τμ6 ἔλῖμεγ οὗ Βεῖῃ- 

εἶεῖ, δαηὰ ἔρμαῃ, δπὰ δῃδδρῃ. δδάετ. 
48 Μδαςσβαῃ, (ὐδ]ερ᾽5 σοποιιδίπε, 52 Απά ὅμοβαὶ τῆς ἔδῖδμεγ οὐ Κιὶγ- κοι, 

θαγὸ δῆεδει, δηά ΤἸγηδπαῇ. 7αιΠ-Ἰεατίπι μδα 5οηβ; ᾿Βδγοεῆ, ἀπά Κὶ κακά, 
49 ὅ8ε θᾶγε δἷϑο δῆδαρῃ ἴῃς ἐδῖμεγ ἢ] οὗ τὴε ἱΜδμπδῃειηϊΐτεβ. 1 ον, ἅμ 

οἔ Μαάπιδππδι, ὅδενα τῆς ἔαῖῃεγ οὐ 53 Απά τῇς ἔβη !ϊες οὐ Καὶ ἰγ͵δτἢ- οἴ ἐάγ Δ 
Μδομδεπδὴ, δηὰ τῆς ἔδιμεν οἵ αἰδεα: εαγίπι; τῇς [τγῖτα8, ἀπά τῆ6 Ῥα Ιτα5, οὐ, ἐσένα 

ἐῶ :5. Δηἀ [6 ἀλυσῆτεγ οὔ Δ]6Ὁ τας 5 Ας 54. δηά τῇς ϑμιιπιδιηίτεβ, ἀπά τῆς Μ|βἢῃ- ἔαρ 
ἷ 5ο 4 ΤἼΤΠεβε ννεγε τε 80η8 οὗ (ἦ4- γαϊζεβ; οἵ τῃεπὶ σάπια τῆς Ζδγεδιἢι ῖεϑ, 1 ου, 

Ιεῦ τῆς 5οη οὗ ἢμυτ, τῃε βτγβίδογη οὗ Δηα ἴῃ ΕΠ τδΌ 165. Δἰαντίσε, 

Ἐρβγαΐδῃ ; ὅῇῃοθαὶ τῆς ἐδῖμεγ οὔ Κὶτ- ᾿  ὠ ἀδσπδφᾳφ Τῆδ β8οη8 οὗ ϑαΐπια; Βεῖ}-]ε- δίς ̓ 
οὐ, ἐγοῖψιε 

7Δ1}-]Θαγίπι, 

40. Μαδριαππαῤ, ο«. Μδάτηδηηδῆ, Μδςοῆ- 
Ὀοηδι, ἀπά Οἰδεα, ἀγὸ ὑπάουδίθα!γ ρ]δςο8. 
ΤΠἼς ἢγβῖ 18 πιοητοηθὰ ἴῃ [οβϑῇ. χν. 21, ἰῃ 
ςοτηδϊηδίίοη ἢ Η οτπδῇ, ΖΙΚΙαρ, αηὰ οὔθ οῦ 
οἰ[165 οὗ δουΐμεσγῃ [υάδῇ, δΔηά 18 ῬγοῦδΪΥ ἴῃς 
ταοάοσῃη ΕἸ Μ ηγα) (ἈοὈϊηδοη, 1. Ὁ. 602). 
Μδομθθηδῃ ἰ5 υηκηονη. Οἷδθα 8 ωο ἀοιιδὲ 
οὔθ οὗ {πε Οτῦθδῆβ, ργοῦαῦὶγ ἀπαὶ σουρὶεά 
ψ ἢ Μδοη, Ζίρῃ, δηὰ Τιπιηδῇ ἴῃ οβἢ. χνυ. 
55- 57. 

“εῤ:4.7ὺ Αεἶδα, οὐ Αςηδαῖ, ννᾶ8 ἴπς πᾶ 
οὗ ἴῃς ἀδιυρῆῖογ οὗ (α]οῦ, ἴπ6 βοὴ οὗ [ερῃμυη- 
πΘἢ, ποσὶ ΟἰΠηΐο] ἰοοῖς ἴο νι (οϑἢ. χν. 
16-172). Βυῖ τς Αοἴβα πογε πιοητοποαᾶ 
τηυϑῖ, [ἃ Οου]ά βθοῖ, 6 ἃ ἀδυρῃῖογ οὗ (δ)οῦ, 
ἴΠηε 5οη οὗ ΗΘ ζγοῃ. 

60. Τῥειε «υεγε ἐῤὲ τοπς οΓ᾽ Οαἰεὸ 16ὲ :οπ οὗ 
Ἠὼωγ ὝΠαδϊ ἴΠεγὰ 15 βοπὶὸ σοστριίοη ἤογ 8 
εν! ἀθηΐ, κίηςα Η ῸΣ νν85 ἴῃ βοῃ, ποῖ ἴῃ ἔί ΠΟ, 
οὗ (ὑφἱ θοῦ (δες ἀῦονθ, νθῦϑε 19). ϑ0ΠΊ6 Ῥγοροβδ 
ἴο ρεῖ γιά οὗ πε αἰ συ Υ ΟΥ̓ ἰγαπδρυβίημ [6 
ἴνο ὨδπΊ65, δηά σοδάϊηρ, “1 686 ὑγεσα ἴΠ6 
80η8 οἵ Ηυκγ, ἴπΠ6 βοὴ οὗ (δὶοῦ᾽ (80 Ηοιι- 
Ὀϊραηΐ, σεάάεβ, απὰ Βοοίῃγογα,) Βυῖ ἰξ 5, 
ῬΟΓΠΔΡ5, Ὀοϊῖου ἴο πηᾶκὸ ἃ 655 νἱοἰθηΐ δἴογα- 
ἔοη. 1 (νΠ Βοσγίμθδι) ννὸ τοδα δεπὶ, “ 50η5" 
ἴῸΓ δὲέεμ, “"βοῃ," Ὀδεΐογεο ἴπῃ6 ννοσά Ηυτ, 4]] 
ας Υ νν}}} ἀἰβαρρθαγ, πὰ ννὸ 53}.4}} πᾶνε 
1ῃ6 [ο]οννίηρ 56η86 :-- ΓΏεθε (ἴΠ6 115σὲ ἴῃ 
ὙΟΓΘ65 42-49) ΨΟΓΕ ἴΠ6 50η8 οὗ Οδίεῦ. ὙΠΟ 
8δοη5 οὗ Ημυτ, ἴῃς ἢγδί-θογη οὗ Ερῃηγαίδῃ, 
ΘΓ  5ΠοὍΑ].... δαῖπια... Ηδσζορῇ." ΤῊΘ 
εἶδιιϑθ, " ΤΉ 686 ἡ σα ἴΠ6 5008 οὗ (δ)6 Ὁ," οοῦ- 
ΤΟΒΡΟΠ 5 ἜἘΧΔΟΙΥ ἴο {Ππαὶ ψνὨςἢ σοπο]ά685 (ῃς 
ξεηδδΙ ΡΥ οὗ [Ἐγαἢπηθαὶ (νεσϑα 13), δηά ὑσγο- 
ῬΕΙ͂ δοϊοηρ8 ἴο ψψῆδί ᾿45 ζοης δεΐοτγοε, ποῖ ἴο 
ὙΠ δῖ ξΟ]]ονν8. 

Ἐῤῥνγα!αδῇ οὖ “Ἐρἤγαίῃ " (νεσβα 10). 
ΤἼδ σἤδηζα ΟΥ̓ ἔογτπι ργοόῦδὈ ἱπάϊςαῖοβ τΠδί 
[πε ρεποαίορίεβ (νυ ῦθο5 19-20, δη4 50-52) 
σΔπλ6 ἔγοπιὶ ἀϊ ἔογοηΐϊ δουγοαβ8. 

4ῥε γπιδὲν ο,) Κιγ) α!δεϊεαγ.ἢ Αγαὶϊῃ Μ6 
ἴεν πππη βία κοδῦϊς παπλο8 οὐὗὨἨ ῥίδεθβϑ ἴῃ (ῃς 
1ἰδῖ, παπηθ5 ὑνμϊοἢ ἃ 8 ηοΐ ργοῦαῦϊα νῈ ΓΟ 

ἤδη, Δηἀ {πε Νεῖορμδῖδιταβ, ᾿Ατάγοιῇ, 7 

ΕΥΟΓ ὈοτΩδ ὈΥ̓͂ ΡεΓβοῆβΒ. Οἡ ἴδε ροβιξοη οὗ 
Κιγδίῃ-)εαγίπι, 566 ποῖθ οἡ [οϑβῇ. ἰχ. 17. 

81. Βειῤ-ραάεγ. ἘΒεῖΠ- δάεσγ 185 Ῥγοδοὶν 
[Π6 ρῥἷδος οὐῆοά Οεάον ἰὴ Ϊοβῆ. χνυ, 58, δπὰ 
υητο ἢ Η δῆ δημὰ Βεῖἢ- Ζυγ, νυν] ἢ 15 
ΒΟΠΟΓΑΙΪΥ τεραγάεα 485 ἴπε πιοάθσῃ υἱεάμγ, 
Παϊξενναυ Ὀεΐννθεη ΒοιΠ]ο ει ἀπά Ηεῦτγοῃ 
(' Κοδιηβοη, 11. Ρ. 283). 

582. Παγοοϑ. Οδι]εὰ “ Ἀφδίδῃ" ἴῃ «ἢ. ἵν. 
2, ΜἘῈΠΟὮ 56 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰὸς ἴσυθ γοδάϊηρ. (866 
Ὡοῖο (ἡ δ ἴπὸ εηὰ οὗ [Π6 οδαρῖοσγ. 

ῥα 97 1δὲ Μακαρειῥὲϊ...) ΤΠ15 ραϑϑᾶρθ 
᾽45 ἰνόδη τιςἢ ἀϊδρυϊεά, Ὀὰϊ Οὐ ἰΓαπϑίδιοῦα 
8θεπὶ ἴο ἢᾶνα δεϊ θα 115 ἴ{ΓΠ6 πγθδηΐηρ. Τῆς 
ἀεβοορηάδηϊβ οἔὗἩ 5ποῦδ] δηὰ ϑδ4]π)ὰ σςοῃ)οϊ ΠΥ 
Ρεοριοά Μδῃδπεῖῃ (5εῈ νεῦϑθα 54), νϊςἢ 8 
ΡΥΟΌΔΟΪΥ ποῖ ἴπε Βεπ͵απιῖῖε ἴοννη (ἰηἴγα, ςἢ. 
Υ}}}. 6), Ὀυῖ ἃ οἰ οὗ ἴῃ6 βαπὶθ ἤᾶπηθ ἰῃ 
]υάδῃ. 

563. 72ε Μανιῖϊες 9.7, Κιγ)α»-)εαγ.ἢ ΟΥ̓ 
ἴπεϑ8 ἔτλ ΕΒ. ομα οπὶγ---ἰῃαῖ οὗἩ τπε {γι 5 
-- 15 οἰδοννῆογο τηθπίοηρά. (δε σ 8. χχιν. 
28:1 ΟΠ Γ. χίὶ. 40.) 

97 1δε».} 1]... οὗ τῆς Μι5Πγαϊίοβ. 

δε Ζαγεαιῥὶ!ες.) ΤῊ ᾿ΠΠΔὈϊΔηΐ5 οὗ Ζογεδῇ, 
ΟΥ Ζατεδῆ, ἃ Ἂς οὗ [πε δῃθρἤοίδῃ, οσὐ ἰονν 
οοαϑβί ττδεῖ δοϊοηρίης ἴο [υἀδἢ, νυνὶ ἢ ἴῃ οἱ 
ΥΟΓΒΊΟΏ ἰ8 ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ ΤΑ] ]εἀ Ζογαὴ ( [ο5ἢ. χίχ. 
4; [υἀς. ΧΙ, 2ς, ΧΥΪ. 21, ἃςς.). 

ἐῥὲ Ε-διαμίε.71 ὍῊΘ ἹηΠδθιδηῖβ οὗἩ Ε53}- 
[Δοἱ, νυν] ἢ νν5 ἃ ἴον ΠΟΔΓ Ζαγοδῇ, αἰπηοϑσῖ 
αἰνναγ5 Ἰοϊπεὰά νυ ἰξ ἴῃ δϑεγιρίασε (866 
[οϑἷν. χνυ. 11, χίχ. 41; [υἀζ. ΧΕΙ, 25, ἄζςς.). 

584. Βειῤίεδο»ι.ἢ 1... τῆς ἱπῃδοϊτδηῖς οὗ 
ΒοΙΒ]ΘΠοτλ. 

δὲ Νειοῤῥαιὀ[!ε..} Νεῖορῃδ νγ85 ἃ ἴοννῃ 
οὗ [υάδἢ ἴῃ [ἢ νἱσιηγ οὗ ΒΕ] πο. (δες 
Εγα, 11. 21, 22; Νοὴ. υἱἱ. 26.) [8 ἱπῆδ- 
διϊδηΐβ, [ἢ6 Νειῖορμδίῃιῖ65, ἀγὸ πιοπιϊοπεὰ Δ 8. 
ΧΧΙΙ. 28, 29; 2 Κ. ΧΧΥ. 23; [6γ΄ χί. 8, ἄς. 

“Ἔ᾽αγοῖδ, δὲ ῥδοιμε οΥ Ψοαὁ.] Μοῖ πιοάσγῃ 
ςοπιηηρηϊδίοῖβ τεζαγὰ “ Αἰδγοῖ!- δεῖ ἢ- [οδὺ 



ν. 55--2. Ι. (ΓΗΚΟΝΙΓ(ΙΒ5. 1. ΠῚ. 

τῆς Βουβε οὗ 7οδῦ, δπά μαὶῇ οὗ τῇς 
ΜΜδῃδβειῆϊτεβ, τῆς Ζογίτε8. 

δς Απά τῇς ἐληλ] 168, οὗ ἐῆς βογῖθ68 
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165, ἴῆε δῃι πη οδι τε5, σηα Θυς ΠΑτ τεβ. 
ἼΠΔεβε ἀγ ἴῃς “Κι οηϊζοβ τὶ σαπλα οὗ  7υάς. 
Ηειπδῖῃ, τπὲ ἔλῖμεγ οὗ τῇς μουβα οὗ ἩΠΡὰ 
ὁ ΒδςΠΔὉ. τς 

δ. ϑ δι 
4. 5. 

Ὑνῃ ἢ ἀννεὶς δὲ [δδεΖ ; τῆε Τιγαῖῃ- 

8ἃ5 {πὸ Ὡδπὶ6 οὗ ἃ ρἷδος, οἴπογννῖϑε πη κΚηοννῃ 
ἴο 0.5, ᾿ν]ς πιυδὲ παν Ὀδθη βοπιοννῆοσο ἴῃ 
(ἢ6 πεὶρῃθουγποοά οὗ ΒειΠ]οἤεπι, δηὰ νυν] ςἢ 
ἴνᾶ8 ρεορίεὰ ΟΥ ἴῃς ἀεβοεηάδηϊβ οὗ δ84]π|ᾶ. 
Αἰδγοῖῃ- δεῖ ἢ- [οΔὉ νν88 ργορδθὶν 50 οδἰϊεά, ἴο 
ἀϊδιησυ δι 1 ἔσοπι Αἰδγοῖῃ-Αὐδγ, ἃ εἰ οὔ 
Βεη͵ασιίη ([ο5}. Χυῖ!. 11). [{ 18 υπηρσεγίαδϊ 
ἴτοπῃη ννβαῖ [οδὺ 1 ἀογινεὰ 1158 ἀϊϑιϊηςτϊνο 
ΔΡΡεΙ]ΔΌοη. 

δε Ζονὶ...7ὺ ΟΥ̓͂ (8 μρορὶθ ποίπιηρ 18 
Κηονῃ. ὙΠΕΥ͂ ἅτ ὑσόρΌΥ ἀϊδιϊηςὶ ἔτοτι 
ἴῃς Ζαγοαί 65 οὗ ἴπΠ6 ργοσδάϊηρ νοῦβο. 

55. ]καὁες.1] ΤΠΐ8. ρῥΐδοθ 15 πού ῃογο οἾ586 
τιοητοπθά, υΥΟΌΔΟΪΙΥ ἴἃ ἀογινοαὰ 1185 ΠᾶπῚΘ 
ἔἴτοπι τῆς Ἡ ἀρ " οἱ ἴῆς ἰουγίῃ οπαρῖογ 
(νο 565 9 δηά 10). 

4“ Τῤειε αγε δὲ Κεμ ἢ Ιτ 15 τοηλγΚΑ]6 
ἴΠαϊ Νὶ Θη 65 -- Ῥϑορὶὸ οὗ ἃ γᾶς φυϊίο ἀϊϑιιηςξ 
ἴγοπι ἴπ6 [5γδθ] 165 (Ο θη. χν. 19)--- 5ϑῃοιϊὰ ὃ6 
αἰδοῃ θα ἴο, δηά, 845 1 ννεγο, ἱποϊιιάθα τη ἴῃ6 
ἀεϑοοηήδηϊα οὗ [{πάδλἢ. [Ιἴ βϑοιηβ, ποννουοῦ, 
(πᾶς {Π6 εηαγ ἤροϊησ Ὀεΐννοθη (ἢ6 ἴννο 
{1068 ---αδοὰ οὐ ἴῃς οοπάμπςϊξ οὗ ἴπΠ6 Κοηϊῖο5 
αἴ ἴΠη6 {πιὸ οὗ τῆς Εχοάιι5 (ἔχ. χυῇὶ, τόσο ; 
Νυτη. χΧ. 29-12:; τ 58. χν. 6)--ἰςὰ ἴο {Ποὶγ 
Ἰπϊοστηϊχίοσο δηά αἰπιοϑὲ ἀπιαϊ σαπγαϊίοη ἢ 
{Π6 ᾿5γδο} 65, Κοηῖῖο ἔλπλ 1} 165 ποῖ ΟὨΪΥῪ ἀννο]]!ης 
ἈΙΛΟησς ἴπετῃ δυῖ Ὀοίησ δοῖι Δ} τορασγάθα 88 
οὗ οης δ]οοά νυν {ποπὶ. 

ἐδαὶ εαηιὸ ὁ τρια! ὁ.) Ἰ)δβοθηδηῖβ, ἰ.6. 
οὗ ἃ οογίαίη Ηοηηδίῃ, οὐ γαῖμποσς Ἡ δηημλδίῃ, οὗ 
ποτὶ ποίπίης εἶ56 18 Κηόν. 

δὲ Τιγαϊδίο,, 6 ὝὙὝΠεθῈ νογάβ ἤᾶσθ.Ό 26εὲ γαΐδεν ο"᾽ ἐῤε δοιως αὶ Ἀεωδαδ) Οτ, 
Ὀεεη ἱηϊεγργεῖθα ἴο πῆθδῃ “ [ἢ6 βίῆρογβ, ἰῆς “ἴῆε ργογμθηϊίζοσ οὗ {π6 Ἀθομδὺυϊῖο5." Οἡ 186 
Ἰοιιά ϑρεακοσβ, απ ἴῃς ἀννο!]εῦβ 1ῃ ἰδηῖβ " 
(δες Βεουῖπθδα) ; δυῖ ἰἴ πιαῦ δὲ ἀοιυδίοά 
ἩΠΕΙΠοΥ τ[ῃς γογάβ σδῇ ὃ6 τοραγάθα 88 δῃγ- 
την ποτὸ [ἤδη ΠΊΕΓΟ ὈΓΟΡΟΓ ὨΔΙΉ68. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΞ 

ΝΟΤῈΕ Α, οὔ γνοῦβα 18. 

0 ἴῃς Ηδῦγενν “ (δ]οῦ ἰ8 305, τ Ἐ1}6 
“ (Βεϊυδαὶ " 15 "705, ἴνσγο νοννεὶϑβ δοίης δά ἀδά, 
δυῖ της ςοπϑοηδηῖβ Ὀεΐπρς [ἢ 54ΠΊ6 ἰῃ ΘΔΟἢ. 

ΝΟΤΕ Β, οἢ νεῦϑὲ 42. 

ΤΠ ῥγεϑοηΐ ἰοχὶ 15-- 
ΠΡΟ 53) ἩῪΤΣΝ ΕΠ ΥΣ »ῈὉ - «- 209 "3 

2 Π'" 
Ηουδίγαπι νψου]ὰ χτεδά--- | τὸ 

ὩΣ] ΤΩΝ ὉΠ ΥῸΣ ΨΟὉ -“- 205. ")3} 
ἐ 1 ὯὩΠ 3 ἥ Ὁ ἮῚ 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ 11. 

1 7ἅε “ον: οὐ Φαυΐά, τὸ Πὴ: “πὸ ἰο Ζεαύεξέαλ» 
17 71: τωμζοί07: 97 εομίαλ. 

ΟΥΝ ιἴεβθὸ νεῖ τῆς 80ῃ8 οὗ 
Πανὶ, νος ἢ ννεσε Ὀογῃ υπῖο 

Ηἰπὶ ἴῃ Ηοῦτοη ; τῆς διβίδογῃ “ Απὶ- 

ΟΗΑΡ. ΠΠ1. 1. 726 :οη: ὁ. αν! 4.7] Ἡνίης 
σοπιρ!εϊεα ἢ]5 δοςοιηῖΐ οὗ ἴῃς ἀεδοοηάδηίβ οὗ 
]εγαῆπιεθὶ δπὰ δεῖ, [6 ψσζεῦ τεϊυσηβ ἴο 
ἴῃς ροϊηΐ δῖ οὶ Βὲ δά ἸεΗ [Π6 Ροβίοσιυ οὗ 

ἘἈΘοΟΒδθΙῖοβ, νῆο γχοίδιπθά ἴὸ ἃ ἰαΐὸ ἀαΐὸ 
([ἐγ. χχχν. 10)ὺ ἴῃς ποπιαάϊς Πα 15 οὗἉὨ {ΠΕ 
οἷά Κοηϊῖα δησοβδίοσβ, 866 ηοΐε οὔ 2 Κ. χ. 
15. 

ΟἹ Μνεῖβας 18, 42, δῃά 52. 

ΤἼο οἵδοῦ γεδάϊηςρ βυρροϑίοα ἰ5--- 

ΠΣ ")2} ΠΤ ΔΝ ΝΠ ΥἽ2 ΠΟΘ --- 05 52) 
ΠΗ ἘΝ 

ΝΟΤΕῈ (Ὁ, οὔ νεϑῦβο 52. 

Ἡδτοθῆ, ΠΕΣ ἽΠ, νυ ἰς ἢ τηθδης “ [ἢ 56εσ, '8 
Ὡοῖ ᾿ἰκοὶγ ἴο ᾶγθ Ὀδθ ρίνθη 48 ἃ ΠδΑΠῚΘ 
ἴο Δῃγ πιῆ. Ἐεαίδη, “δὲ, ὙΠ ἢ πηρδῃὰ 
“ [ἐβονδὴι 5665, 15 5: {20]6 ἃ8 ἃ παπιὸ, πὰ 
ΟσὐουγΒ οἰβοννετε (ΕΖγ. 11. 47; Νεἢ. Υἱ!. 
50). 

ποη, οὗ ΑΒίποδηι ἴδε 4 [εΖγεε 688 ; 4,705. 15. 
τῆς βεοοπά 'δηΐεὶ, οὔ Αδίραδὶὶ τῇς 1 ον, 
Ολγπλε] τε88 : 

2 Τῆς τηϊγά, Αὐβαίοπι τῆς 5οη οὗ 
Μδδομβδὴ τὲ ἀδυρῆῖεγ οὗ ᾿Γαϊπιδὶ 
Κίπρ οἵ σὐεβῆυτγ: τῆς ἔουτι, Αἀοηϊ)αῃ 
τε 8οη οὗ Ηδρριῃ : 

Ἀδπ (οἰ. 1ἴ. 15), δηά ἴγαςθβ ουὖἱ τῇς ἔὩΓΆ ΪΥ 
οἵ Πανὶ! ά---ἰἣο σογὰὶ ἤουδο οὗ τῃ6 {γῖδὲ οὗ 
᾿ατΝ [η ἢἰ8 δοςοιιηΐ οὗ ἴΠε6 50οη5 οὗ ἢ νι ἃ 
6 ἕο! ]ονν5 οἰ ΘΕ. Υ 2 5. 11}. 2-- 5) ΟἿΪΥ αἰϊετίης 

Ολιεαδ, 
2 ϑᾶσῃ. 3.3 
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τὸ ππῖν 4. Τῇε πέῃ, δῃερμαδιίδῃ οὐ Αδιτδὶ: 
7 2 88πι. τε δίχτη, [ἤγεδπὶ ὃγ “ΕρΙΔἢ ἢϊ5 νυ Ἱΐα. 
ἜΣΤΑΙ: 4 ἽΠε:: 5ὶχ ψψετὲ θόγη ὑπῖο ἢΐπη ἰπ 6Ογ, ; 
σαι. Ἡδεῦδτοη ; ἂπὰ τῆεγε ἢς τεϊσπεὰ βενεηῃ 
ὅϑαῃ, 5. γεάΓβ ἀπά ϑἰχ πιοηῖῃ8: δηά ἴῃ εγυ- 
τε βδἰεη ἢὲ τεϊρμπεά τῆι ἀπα τἤγαβ 
ΙΟν, ᾽ δα- ΥὙδΑῖ8. ᾿ 
"ἀῤα, ΟῸὸ κ «(Γ Απά {ῃεβς νγεγε Ὀόγῃ ὑπῖο ἢἰΠῚ 
3. ἴῃ [ετυβαϊεπι; ᾿δῃίϊπιεα, αηάὰ δῃοθδδ, 
ἐοῖ,, ἅπᾶάὰ Ναίδδη, δπά ϑοϊοπιοῃ, ἔουτ, οὗ 

ἴανε, ' 
α ὅ.πι. τς, ἐ ΒΑτῃ- θη ἴῃ6 ἀδυρῆῖεγ οὗ ᾿Απι- 
3. . ] Ν - 

ο, [π|εἰ: | 
Αἰβάμα, ΕΘ ἸΌΠΑΓ 4150, δηά ᾿Ε }]5ῃδηχα, δπά 
2 δαί. δ. 
15. ΕἸΙρΒείεῖ, 

ΥΟΥΥ͂ 511. ΠΥ τῆς ἔοτγπιβ οὗ ἃ νΟΤΥ ἔδνν ὨΔΠΊ68, 
δηᾷ ἴῃ ομέ ἰηδίδηςθ 5} 5] Ὡς --- 5 ἢἷ5 ἰοχῖ 
ΠΟΥ ᾿ 5ἰδηάβ --- αι αἰ εγεηῖ Δρροὶ]αϊοη 
(5εε {Π6 ποχί ηοίθ). 

Ῥαηὶεὶ. Οδ)]εοὰ “ΟΠ ΘΔ Ὁ" ἴῃ 2 5. 11]. 3. 
1 Πὰ5 Ὀσθη ἀγρυοαὰ [πὶ πὸ Ὀοτγα δοῖῃ ΠᾶπΊ65 
(Ραῖγιοκ, Α. ΟἸαγκε, [ἀγοἢ]); Ὀυῖ, ἃ89 Ηοιυ- 
Ὀιξδηῖ οὔβογνθβϑ, ἴῃς ἔοστηβ δηᾶὰ Ὠυπιθεῦ οὗ 
ἴΠς Ἰεϊῖογβ ἰὴ ἴῃ6 ἴννο ὨδπΊο65 ἃΓ6 5: ᾿ῸἸΘΠΙΪΥ 
ΠρΑΓ ἴῃ ἴῃς οτξὶπαὶ ἴο βιιρρεϑῖ ςοττιρίοη. 
(58ε6 ποῖς Α .λ ἴδε οπά οὗ ἴῃς οπαρῖοτ.) 
Ιηἀορὰ ἰξ 15 εἶθαγ ἴῃαϊ βοπῖα {Πιγὰ ἔοττῃ πλιιϑῖ 
αἰϑο μάν οχίϑῖεά ἴο ργοάιυςς ἴπ6 δοριυδρίης 
Τα] ἴδῃ (Δαλουΐαν), ψν»Ὠϊςἢ [45 ἴῃς ἢγϑί σοηβο- 
πδηῖ οὗ “ ΠΔη16],᾽ τῇς βοοοπά οὗ “ ΟΠ Π]Θαὺ,᾿ 
δηά ἃ τοστηϊπάῦοη αυἱϊε ἀϊδογεηΐ Τοπὰ εἰΠ6Ε. 

4. Τῥέεγε δὲ γεϊσπε “φυέπ γέαγ' ἀπά “ἷκ 
νιον. 866 2 8. ἱϊ. 1,00 δ. 1 Κι. Ι, τι. 

5. Τῤειο «ὐεγὸ δογη μπίο ῥὶηε 'π ἀρρένων 
ΤῊ ἰδὲ οὗ 505 ἤδγὸ σίνθη αἰ ογβ 'ἰῃ δθνϑγὰ 
τοβρεοῖβ θοῖῃ ἔγοπι {παῖ ἰῃ 2 5. Υ. 14-1ό, ἀπά 
ἔτοτῃ παῖ σίνθη Ὀεΐονν, οἢ. χὶν. 4-7, 88 ψ|}] 
Ὅε Ὀεδῖ 5δθε ὃγ ρἰδείης ἴῃς ἴσος ἴω ραγδὶ]εὶ 
(Οἰ]ιιπλη8 :--- 

5ΟΝ5 ΟΕ ὈΑΥΙΌ, ΒΟᾺΝ ΙΝ ΤΕΚΌΞΒΑΚΕΜ, 

1. Π. ΠΠ|Ι. 
2 ὃ. νυ. 14-|,|6. 1 (Ὡς, 111. 5-8. 1 (τ. χὶν. 4-7. 

1. ϑῃαδιηυθλ.. . 5} πο ἢ. , ΘΠ ΔηγπΌΔὮ, 
2. ϑῃορδὺ. . . . ϑ5οῦαῦὉ ,.. ϑδορδῦ. 
4. Ναΐδδη. . . . Ναῖδβαῃ . . . Νδίμδῃ. 
4. ϑοϊοπιοῃ . . . ϑοϊοιποῆ .- . ϑοϊοπιοῆ, 
ς. [08 ..ν. ..ὄ [0ὑπᾶγΓ. . . .« ΙΌὈδᾶγ, 
6. ΕἸ Ιου δ . ΕἸΙβμαπῖα". . ΕἸ Ι5ῆυδ. 

: ΕἸΙΡΏΕ]ειΡ. . ΕἸραδ]εῖ." 
ξ Νοραβ". . . Νορδῃ" 
9 . Νερδερ. . . Νερῆορ. 

]αρηΐα.. . . . 7}8ρΔ. . . ἠαρδῖδ. 
. . ΕἸιδαιδ. . ΕἸ Ἰσπατηδ. 

12. ΕἸλάα. . . , ΕἸἰϊδάα . .. Βεεϊϊαάα." 
13. ΕἸρθ ες. .. ΕἸΙρΙοἰεῖ . . ΕἸ ΡΠοΙςξ, 

(ὈΙἔδγοποθβ ἀγὰ παι α ἢ ἀῃ ἀβίςγ 51.) 

; Νερῆορ . . 
10. 

τι. ΕΠΙΘΠαπιδ. 

Α ςοιηραγίϑοη οὗ ἴπς ἴῆγες [1518 βδεῦνϑδ ἴο 

Ι, (ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΠΙΕΙ. [ν. 3--:2.Ψ 

7 Απά Νορδῆ, δαμὰ Νερῆερ, δηά 
] ΔΡΠϊΔ, ἔ Οτ, 86 .. 

8 Απά ΕἸΙρἤδηιδ, δηὰ 1 ΕἸ᾿δάα, πὰ τ μάνα Ξ 
ΕἸΙΡΒεἰεῖ, πἰης. “5 5απι, 

9 Ἴλε:ε τυόγο 411 τῃε 5015 οἵ Πανὶ ά, αἷ κι. 
δεβίάε τῆς 80η8 οὗ ἴῃς σοηςυδῖι65, απ τι γε ϑς 
Κ᾽ ΓΔΠΊΔΓ τῆ οὶγ εἰϑῖογ. ΕΟ Νὰ 

1ο 4 Απὰ δοϊοπηοη᾿ β βϑοη τὐα: Β6- λαμ " 
ἢοθοδπι, ᾿Αὐΐα 5 5οη, Αβ4 ἢϊ8 90ῃ, ι' 
7 Ποβμδρμδῖ ἢϊ5 βοη, ΘΕ 

11 Ϊογᾶπι ἢΐἷ8 80η, ᾿ΑΒαζίδῃ ἢΪ8 « (ἱγ. 5. 
80ῃ, οδϑῇ ἢ 8 βοῃ, ἜΣ χῶ 

12 ΑπιδΖιδῇ ἢϊβ 5οη., ᾿Α Ζαγδἢ ἢ 5 ἀπ Έ8,., Ζ 

᾿ Κι. 
80ῃ, [οτἤδηχ ἢΐ5 50η, Ἰ. Ὁ 

ϑῆον---Ἡτλ. ὙΤΠδΐ “ ΘἢΪπηοδἢ " ἴον " ϑῃαπιπιυδὴ,᾽" 
δηά “ΕἸΙ5πατηᾷ " ἴοσ “ ΕἸ σηα,᾿ ἴῃ 1,138 1Π]., 
ΑΥ̓͂Θ ΟΟΙΤΟΡΌΟΩΒ; Δ. Τπαῖ αν πιδὰ γε] ]ῦ 
12 ΒΟΏ8 ὈΟΓΏ ἴῃ [οτιιβδίεπι, οὗ Ποπὶ ἴννο, 
ἴῃς ἢγϑὲ ΕἸΙΡμεὶος (ΕἸρΡαϊεῖ οὗ τ (ἶνγ. χίν.) 
δηὰ Νοραλ ὈγοθΔΌΪΥ ἀϊεά ἴῃ (εν οἰ] Ποοά ; 
δηά 21. Τπαῖ ΕἸΙΔά4, ἴπ6 τνγο ἢ 80η, ννᾶ5 α]50 
οΔ]]1 Θὰ Βεοοϊδάα, ἴῃς ἴθ Βαασα, “Ἰογὰ," ποῖ 
δανίης (ργενίουϑ ἴο ἴπεῸ ἰῃίγσοἀυςοη οὗ 1Π6 
Βδ4] ᾿Οσβἢ]ρ) 4 ὑδὰ βθῆβε, διιῖ δεῖν Γὸ- 
ξατάθἃ 845 δὴ δαιίναίθης οὐ Εἰ, “ Οοἀ," 
((οπιρασε ἴπ6 “ ἸΙθυ5᾽ οὗ Ῥοὶγ βίου ἰη 
Βυ550. “Πἤγοη. Οδη. 1. ς, ψΠο 15 οδ)οά 
“ Βο] 1] δ0.8᾽ ΟΥ̓ Ρ(ΟΪΘΙΩΥ ; δηὰ ἔοτν ἴῃς ιιϑο οὗ 
ΒΔ4Δ] 48 4ῃ οἰδεηθηῖ ἢ Ηοῦσγον ὨΔΠΊ68, ΠΟΠ}- 
Ῥᾶτγε ἴῃς Ἐϑῃ- 88] ἀπά Μετγὶθ- 88] οὗ 1 Ο"}γ. 
ὙΠ]. 13,34.) 

Βαίῥεόεα, ἰδὲ ἀσιςδίεν 9 «4»πινιἰο ἢ Βοῖἢ 
ΠΑΠΊ68 ΔΓῸ ἤδΓΘΟ φίνθη ἰῇ δὴ ὑπιυϑιι4] ἔογπι, 
δι [ἴ τᾶν ὃς ἀουδιοά νεῖ μογ ἰῃ εἰἴ πο Γ οᾶ56 
ἴπετα [45 δε ΔΠΥ Τοττιρίίοη. Ιη ““ ΒΑ[ἢ- 
5Πι.8,᾿ ἴογ “" ΒΑ 5Πο θα," ἃ σι (Ὁ) τορίδοεβ 
(Π6 δεὴ (δ) οὗ [6 φαγί ψτιίοσ, ἡ δηὰ ὁ 
πανίης ΠΟΑΙΥ [πε βᾶάτῖς βουπά. [|ἢ “Απι- 
ΤΩ Ιο],᾿ ἴον “ ΕἸ ̓ πὶ," (ἢ ἴἔννο οἰοιηθηῖβ υὨ ἢ 
ἔοττῃ ἴῃς ἢᾶπια ἅγε ἰηνογίεα, 85 ἐπ [οποϊδοδίη 
Ἧι )εςδοηίαῃ, [ΘῃοδπδΖ --Ξ Αμαζίδῃ, δηὰ 1τῃ6 

8. 

10, “4δι5α.}ὺ Ἐδίποῦ ““ Αδ1) αι," 28 ἰῇ 2 
ΟἸγ. χὶ.-χὶν., σθεγε ἴῈ Ηδῦγενν νογὰ ἰ8 
ΘΧΔΟΕΥ [ἢδ 584π|6. 

11, “ῥακίαδ.}1] (Οα]]εὰ “ Πεποδῆδ" ἴῃ 2 
ΟἾγ. χχὶ. 17, ΟΥ̓ ἃ. ᾿γδηβροβί(ίίοη οὗ 16 
οἰεπιθηῖβ σοπηροδίηρ ἴπῈ παπιο, δηὰ “ ΑζΖᾶἃ- 
τίΔἢ " ἴῃ 2 ΟἾΓ, ΧΧΙΙ. 6, ΡΓΟΌΔΟΪΥ ὉΥ 4 ἰγαη- 
ΒΟΙὈΟΓ 5 ΕΓΤΟΥ. 

12. “χαγίαδ} ἘΠβενπετο ἰὴ ΟΠγοπίςο]ο5 
οΔ]1ο υπίΐοστη!  “ [2 χιδἢ " (2 ΟἿγ. χχνὶ. ἱ, 
3,9, 11, ἄς.), Ρυΐ οἰἸεὰ ἱπά ΠΥ ΏΕΥ “ ΑΖ24- 
ΤΙΔἢ " δηὰ “ [}2Ζίδῃ " ἴῃ Κιῃχβ (“ Αζαγίδῃ " 
ἰῃ 2 Κ. χίὶν. 21, ΧΥ͂ 1, 6, 17, 23, 27, ἴοι; 
“ {02Ζὲδὶι" ἴῃ χνυ. 13, 32, ἀῃά 34). 



ν. 13---21.] 

7ηέραλκε, ΜΔ, λ55 6} Ὠΐβ ϑ0η, 
δὴν 14 Απιοη ἢ 5 ϑοῃ, [οβίδ ἢ ἢΪ8 βοῃ. 

15 Απά τἢε 8οπ8 οὐ [οβίδῃ τυέγέ. 
34. (ἢε βιβίδογη ' [οἤδηδη, τμῈ βεςοπά 
ἐμὴ γίαι α ΤΠ ακίπι, τῆς τηϊγὰ " Ζεάεκίδῃη, τῆς 
5 ΚΙ. «. ἐουστῃ δΠΑΠ]υπι. 
“δου. 16 Απά τῆς 8ο0η8 οὔ [εἐποϊακίπι: 
[Οτ, γελοί. ἷ Ϊδοοπῖ ἢ ἢϊ5 80η, Ζοάεδκίδη Ἐἢ 5 
φελίν, 
ἃ Κί. 54. 6. 890. 
ο. ὥσκδε, 17η 4 Απά τῇε 30η8 οὗ Ϊεςοηίδῃ ; 

ἃ Κίη. Αϑ8]γ, "ϑαϊδτηϊεὶ ᾿ς 80η, 
Ἑμμ. 18 Μαϊςοθίγαηι δἷβο, δὰ Ῥεάδια, 
υμςὶς. Ἧ Ἡεῦ. δάεαίέε. 4 Μᾶαιῖ. σ᾿ ζῶ. 

Ι. (ΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. 11]. 

12 ΑἢδΖ ἢ βξοη, Η 6Ζεκίδῃ ἢΪ5 δβοη,. πὰ διῃεπαζαγ, εσδηχίαῃ, ΗοϑῃλπΊᾷ, 
δηὰ Νεαδθίδῃ. 

19 Απά τῇῆε 50η8 οὗ Ρεάφίδῃ τυεγέ, 
Ζεγυθθαθβεὶ, ἀπά δηϊπιεὶ : δηά τῃς 
80η5 οὗἩ Ζογαῦδαδε]; Μεβῃυ]Ϊδαι, ἀπά 
Ηδλπαηΐαῃ, δηὰ δῃθ πη τῇεὶγ 515- 
τεῦ: 

20 Απά Ἡδϑῆυραῆ, δπά ΟΠ εϊ, δὰ 
Βετγεςῃίαη, διὰ Ηλϑδάϊδῃ, 705}4Ὁ- 
Πεβεά, ἤνε. 

21 Απὰά τῆς 50η8 οὗ Ηδλπαηίδῃ : 
Ρεϊδιδῃ, δηά [αϑαίδῃ : τῆς 8οπη8 οὗ 
Ἑερμδίαῃ, τῆς βοὴβ οὔ Ατπδη, τῇβ 

-.. ὦ... τοοο““ΠΠΠὋἷἝἷ π Θ΄ Ὸ ὑῇῆ.Α4Α.-ΞεἂοςἘ..-Ἐς-“““““ἷἝἷἝἷἝἷὙὟἷἧ  ΄΄ἷ“Ἕ.΄  ἙἙ. ο΄... .΄...... 

156. Τδὲ :05. 07) .οεἰα 6.1] Ῥτοτὴ Κίηρβ νγὸ 
δαῖμον τπδί [οδίδῃ μαὰ [σεθ 5οῇβ, [6 ο  κῖπὶ 
ΟΥ ΕἸ ϊαΚίπὶ (2 Κ. χχι!. 34), [6 ποδΠα2Ζ (ἰδ. 
ΜΟΙΘ6 30), δπὰ Ζεάοκιίδῃ (Ὁ. χχίν. 17); οὗ 
ὙΠοπὶ [Θῃοϊακὶπὶ νγὰ8 ἴῃς εἰάθβὲ (ςοπηρατα 
4 Κ. ΧΧΙΠ, 21 δηὰ 16). εῇοδ 82 ΔΡΡΘΆΓΒ, 
ἔτοπι [6γ. ΧΧΙ. 11, ἴο ἢάγὸ Ὀδθη 4150 οδ᾽ θὰ 
“ 5} :π|. Ιοἤδηδη, “ἴπ6 βγϑί-δογη," ννῆο 
18 τηεπιοπθὰ ἴἰἢ {Ππ|5 ρῥΐασθ ΟὨΪΥ, τηυϑβῖ, ἰΐ 
νου] 5θοηλ, πᾶν ἀϊθὰ Ὀεοίογε ἢ15 ἔδίμοσ, ΟΥ 
στ πιπὶ αἱ Μορίάάο. 

δὲ χουν ϑραϊωμνη.} Ασςοοσάϊης ἴο ἴπ6 
ὨυΠΊΌΟΙΒ ἰῃ Κίηρ5 (2 Κ. χχὶ, 21, χχῖν. 18), 
ὙὨςἢ ἀγὸ οοπῆπηεά ΟΥ̓ 2 Οἤγοη. χχχυΐὶ. 2 
δηὰ 11, [6μοδμα2 (ΟΥ̓ 5041} .ὺ νγᾶ85 σοῃβὶ- 
ἀογΔΌΪΥ οἱάογ 1Πδη εκίαῃ, δηὰ νν88 Ἷοῦ- 
5Ε4ΙΘΏΓΥ (ἢς ἐδίγά, δηὰ ποῖ ἴῃς ,“οωγιὁ, βοη 
οὗ [οϑδῆ. Ηδε ἰ8 ρεσῆδρϑ δϑδϑϊηπεά {πῸ ἔου τῇ 
Ῥίδεθ πόσα ὈΥ̓͂ ΨΑΥ͂ οὗ ἱπϊθητοπδὶ ἀερτδάδθοη. 
((οπιρᾶγε [6γ΄β χχὶ!. 1τοσι2; Ἐζεῖς. χῖχ. 3,4.) 

16, Ζεάρξία .] ϑοπὶθ βυρροβε ἴδε 800- 
(α5380Γ οὗ Ϊδοοηιδῆ, ὙΠῸ ννᾶ8 ΓΘΔΙΪΥ 6 οἷδ- 
Κιπλ΄8 Ὀγοῖμοσ, ἴοὸ Ὀ6 ἤογα οδ]] θα ἢΪ5 “ 5οη,᾿ ὉΥ̓ 
ἃ βοτί οὗ ἰεχαὶ δεϊοη. Βιυῖξ ἰΐ 15 Ὀεϊζεγ ἴο 
δΊΡΡοβο δηοῖδποσ Ζοάθκίδη, [π6 δοῖυδὶ δοη οὗ 
]εῃοιϊαῖκιτι, ἰο θ6 ἱπίοηάεά. 

17. Τδὲ :05 ο7 “εεοπίαδ, “41::|γ.1 ϑοπὶἊ 
τεχατὰ Αϑϑίγ, ψυῃ]ς ἢ τηθΔῺ5 ““σΔρΕνο," 45 ἴῃ 
Δρροϑβϑιτίοη ἢ [Θςοηϊδῃ, δηὰ ἰγδηβἰδῖθ, “ ἴῃ Ὲ 
805 οὗ [εἐσοηϊδῆ ΤΗΕ ΟΑΡΤΙΝῈ 1 δυῖ, 1 1} 15 
μεὰ Ὀδοη ἰηϊοηάοά, (ἢ6 νοσγὰ ψουϊὰ Πᾶνα 
ὈοΘΏ εὰ δγ ἴπε ατϊςϊθ. [Ιἐ 15 Ὀεϑβῖ 
τπογοίογε ἴο γτεξαγὰ αϑϑὶγ 48 ἃ 80η οὗ Ϊεςο- 
ἰδῆ, Ὀογῃ ἴῃ (πε σὩΡΌνΠΥ, ἀπά τπεγεΐογε 80 
Ὡδηηθά, νγῖο εἰμεν ἀϊεὰ γΟΙ ΠΣ, ΟΓΥ νγὰ8 τηδάς 
ἃ δυπιιςἢ ([5. χχχῖχ. 7). (ΤἼ15 ψου]ὰ 5ιυ8ἢ- 
οἰθηον Κ11Π] ἴΠ6 Ργορῃοςῦ, “ νντῖῖε (158 πιδη 
εὐ άϊοη5, ]ςτ. Χχὶ!. 10. (ΟΟΟΙΏΡΑΓΟ γεῦβο 28, 
ΠΟΤ “ἢ8 5664" ἰ5 βροκοὴ οὔ) ΑΑἢογ 
Αϑ85|γ 8 ἀδοθᾶβδο, οΟὐὁΤυΪδάοη, ἴπῸ 1ἰη6 οὗ 
δοϊοηοη θοοᾶπιο ὁχίηςϊ, ἀπά δοςοσγάϊηρ ἴο 
(86 ῥγιηςὶριοβ οἵ ἴῃς [ἐυν 8} ᾶνν (Ν πὶ. χχΥ]!. 
8-11) ἴῃς ἱπῃογιίδηςς ραϑϑεὰ ἴο ἴῃς ποχὶ οὗ 
χη, γὴ0ὺ ψεγα ϑ84]Δἴ16] δηὰ ἢἷ5 Ὀγείθγεη, 

ἀεβοοηάδηῖϊ ἔἥοση αν ΕΥ̓ ἴπ6 ᾿ἰπὸ οὗ 
Νδίμδηῃ. 

δαϊαϊδίο!, δὲς “0οπ.1ὺ 81. 1ὑὑκὸ [6118 τι8 τα 
ΘΙ 16] ννὰβ “πε ϑοὴ οὗ Νεῦὶ᾿" (ἰϊ.- 27); 
δηά 1ῃ15 τηυϑὲ Ὀ6 τεραγάθαά 45 ἢ15 σεδὶ, ΟΥὗΓ[ 
Ὠδῖιγαὶ, ἀδδοθηῖ; βίηοα (45 Βρ. Α. Ηεγνοῦ 
ΨῈ}} οὔϑοσγνοβ, " Ποῖ. οὗ ΒΙΌ]ς6, Δἀ νος. 8.- 
ΜΑΤΗΙΕΙ), “ὯΟ ΒΕΠΟΔΙΟΡΥ νου] δβϑίση ἴο 
1ῃ6 τὰ 5οὴ δηὰ δεῖσγ οὗ 8 Κιηρ ΔηΥ ᾿ῃέοεῖοσ 
δηὰ ρῥγῖναῖς ραγεηῖδρε. 

18. Μαϊεῤίγανι α9.1ὺ ΨνΉΏΘη ἴδ Ἰίης οὗ 
ϑοϊοπιοη ἔα εά, [Πδῖ οὗ Νίμδη ἴοοκ 115 ρίδοθ, 
ἸῺ διιοῖ δογί [πδῖ, ποῖ 8414] 6] οὐἱν, δι ἢ 8 
Ὀγοΐμεῖβ αἷἰ8ὺ ΕΓ τεσκοηεὰ “ βοῦβ᾽ οὗ 
]εοοηϊδῇ. 

10. 12ε “οη2 οΥΓἹ Ῥεήαίαῥ, Ζενμδῥαδεοί ἢ Ζ9- 
ΤΌ ΌΔθ6] 15 εἰβούνῃεσε δἰ νναγβ ς 4116 “[π6 βοῃ 
οὗἨ δ4ϊδίῃϊοὶ " (ΕζΖγα, 11. 2, 8, ν. 2: Νϑῇ. χὶ!, 
1; Ηδρ. ἷ. 15.) 12, 14) ἴἰ. 1, 21; Μαῖ. ἷ. 12: 
κ΄. π᾿. 27). Βαῖ 1 ρρδᾶγβ ΟΥ̓ 1} ϊ5 5ἰαῖθ- 
τηθηΐ τῆλί ἢδ τνᾶβ ΟἿἿΪΥ Ξ 4] 6} 5. Πεὶγ δηΐ 
ἰεραὶ 8οη, θείης πδίμυγα! γ 5 ἤορῃενν, ἴῃ6 9οὴ 
οὗ [5 ὑσοίπεσ, Ρεάφιδῃ. 

21, Τ2ε :οη: 07, Ἠαπαπία δ Το Μαβοτγοῖῖς 
(οχί [45 “50η ᾿ ἤεΙθ, ἰηδσίεδα οὗ “"80ῃ8:" δυῖ 
δενογὰ] Μϑ5. κῖνε [ῃς τγοδλαϊηρ δάοριοἂ ὉΥ 
οἷν υδηβίδίογϑ, υυῃϊοῇ 5 1Παΐ 4150 οἵ 4]} {π6 
γουβοῃβ, δηὰ ΓΟ ἢ 18 τεαυϊγοά ΌΥ ἴπ6 οοη- 
ἴοχί. 

ἐδε “οπ2 9.0, Κρῤῥαίαρ, 5 .Ὶ ὌΤῆΟ ΕΧΧ. 
(ΓΔ Π5]δῖθ γοῦβα 21 ἴῃ. :---““ὙἼΠΘ 50ῃ8 οὗ Ηἃ- 
πδηϊδῃ, Ῥεϊδθδῃ ; ἂἀπὰ ε6βδίδῃ, ἢΪ8 ϑοη: Ἀ6- 
Παΐῖδῃ, ἢ18 δοῆ; Ασῇδῃη, [15 8ϑοὴ; Οδδάϊδῇῃ, 
ἰδ 50ῃ ; ϑῃδομπδηϊδῃ, ἢ]5 50ῃ " ---  ΠΕΓΘΌΥ 

ΘΠ ΘΟΠΑΠΙΔΉ 18 τηδάθ (ἢ δἰχίῃ ἀδβοοηάδηϊ οὗ 
Ἡδηδηΐδῃ (ςοπιρᾶτε νέζϑοϑ 109-14). ΤῊ 
ΥΟΓΒΙΟΏ ΓΟΡΓΟΒΟηΪ8 Οἰθαγι ἃ αἰϊβεγοηῖς ἰοχὶ 
ἔἴτοπι ἴῃ6 Ῥγοβϑθηΐ οὔθ, ἴῃ νυ ῃιςἢ ὀὥπο, “ Πἰὶ5 
8οη,᾿ τορἰδοοά ἰὨγουσπουΐ ἴ[Πδ ῥργόβοηὶ δὅηι, 
“ ΒΟΉ8, ΟΟΟΙΓΓΙΉΡ 4ἰ5ὺὸ δῖ ἴθ οἰοβϑο οὗ (ἢδ 
γΕθθ. Α, ΟΥ̓ 1Π1|5 σὔδηρε, [Π6 ᾿ἰ5ὲ οὗ 1ῃ6 ἀ6- 
βοδηάδηϊβ οὗ Ζεγυθαδοὶ 5 σατεϊοὰ ἄονη ἴο 
(ἱ ἰ6451) ἴπ6 γεᾶγ ΒΟ. 300, δηὰ (ῃς ργεϑεηξ 



Ι. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. Π|. 

80η8 οὗ Οδαάϊαῃ, τῃ6 5δοηβ8 οὔ ὅΠε- 
σἢδηϊδῆ. 

22 Απά τὰ 8οῃβ8 οὗ διῃβοῃδηίϊδῃ : 

186 [ν. 22---24. 

22 Απά τῆε β8οη8 οὗ Νεαγίαῃ ; ΕἸ1- 
οεηδὶ, δηα ᾿Ηεζεκίδῃ, δὰ Αζηκαπι, ες 
[ῆγοο. ΡΝ 

Θῃδιηδλίδῃ : δηὰ ἴῃ 8οη8 οὗ δῃε- 
τηδίδῃῇ ; Ηδιτυβῆ, «δπὰά ἴρεαλὶ, δηά 
Βατγίαη, απὰ Νεαγδῆ, δπάὰ δῃδρῆδῖ, 
51Χ. 

24 Απά τἢε 3οη8 οὐ ΕἸϊοαπαὶ τυεγέ, 
Ηοάκδίλη, δμὰ ΕἸ! 2501, δηά Ῥεϊαϊδῆ, 
δπὰά ΑΚΚυδ, δπά Ϊοἤδιιδη, δπὰ [)4- 
Ιδλίδῃ, δῃηὰ Απδηὶ, βενεη. 

Ῥαββδᾶσο τησὰθ ςοηβι ἀογΆ]Υ Ἰδοῦ ἴῃΔη ΔΩ 
οἴδοσ ἰη ἴπ6 ψῃοΐὸ οὗ ἴ[η6 Ο]Ἱἀ Τοβίδπιθηϊ, τα 
ΒΟΟΙῺ5 Ὀοίίοῦ ἴο σγοίδίη ἴδε οχιϑίίης Ηοῦτονν 
ἰοχῖ, δηὰ ἴο τοραγὰ Κορμαίδη, Ασπαη, Οδδ- 
ἀϊαῆ, «δηὰ ϑῃθοπεηϊδῃ, 45. 411, δαια!ν ἢ 
Ῥο]διίαῃ ἀπά [65δϊδἢ, δοηὴ5 οἵ Ηηδηϊδῇ --- [ἢ6 
ἀπ δι.8] ροΓΙ ἢ ΓΑσ[5, “50η5 οὗ ΚἊρἤδιδὶ " Ὀοῖης 
Πογὸ δι ρ ογοὰ Ὀδοδιιδε ἴῃ 656 νοῦς ἴῃ6 ργοδῖ 
Πλανιάϊς Δ ΠΆ1165 οὔ [ἢ 6 νυγιτοτ᾽ 5 ἀν (ΒογῖΠ6 48), 
ἀν ςἢ (ῃ6 νυΓῸΓ νυ ϑμοὰ ταρὰν ἘΠΕ ἴο τεσ ἴο 
ἴπὸ βἴοςκ οὗ Ζογιθαῦοὶ τπγουρὴ Η δηδηϊδῇ. 

22. “πά 106 “οπς οὐ ϑῥεοδαπίαρ, δδωπαϊαρ. 
[τ μὰ5 Ὀόδὴ φτοροβεά ἴο οπηϊζ ἴπεβϑε ννοσὰ8 
(Βρ. ἃ. Η γνευῈ)Ρ, δηᾷ ἴο υἱὸν ἴῃς ντιῖοῦ 85 
τΤοϊαγηΐϊηρ ἰπ 1ἢ15 νοῦβο ἴο ἴῃς “ δῃϊπιεὶ " οὗ 
ὙΠΟπὶ ἢ ΒΡΟΚΕ ἴῃ νεῦβα 19, δηὰ ργοςθθάϊης 

ἴη ἴῃς τουπηδηάοῦ οὗ 6 σπαρῖογ ἴο ἴσγαςε ουζ 
ἢ]5 ἀοδοοπάδηϊ5. Βυῖ (ῃ6 σῃγοποϊοριςδὶ σοη- 
βἰἀθγδίοηβ ὑνῃ]οἢ ἤάγδ ὈΓΙΏΓΙΡΑΙΪΥ βιιρεεϑιοὰ 
Β.10ἢ δὴ διϊοσγαϊοη γε ποῖ οὗ βιϑιοεηΐ ἔοσοθ 
ἴο 151} 7 50 στοαΐ ἃ οὔδηρε. (δες ποῖς Β 
αἴ ἴπε δηὰ οὗ {πε ςπαρίογ.) 

“Ηαϊμὁ. 866 Εγ. υνἱῖϊ. 2, ΟΥ̓ ψ ἢ 1 
ΔΡΡΘΑΓ5 ργοῦδο]ς {παῖ 115 Η αἴζυδὴ δοςοπι- 
Ραηϊοὰ Ετα ἤθη ἢ6 οηϊ παρ τομὴ Βαδγ)οη 
ἴο [Θγυδδθ πη. 

“ἰχἢ ὙΠΟ ἅτ Οἠΐν ἤνε παῖηθϑ ἴὴ ἴδὸ 
Ἡοῦτον τοχῖ, ννῃϊοἢ πλακὸβ 1 ργοῦαὺῦ!ο τπαῖ ἃ 
Ὠδιὴς [145 (αἸθη οὐ, {110 δγγίὰς δηὰ Ασδὺϊς 
ΨΘΓΒΙΟΠ5 5 ΡΡΙΥ [Π6 ΟΠ 5500, πος {ΠΥ εὶνα 
Δη “Αγαγίαῃ " δεοΐννθεη Νϑαπδῃ δηὰ ϑῃδρμαῖ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οὔ νϑῖβθοϑ 1 δῃὰ 109-24. 

ΝΟΤΕ Α,, ΟἿ νεῖβῈ 1ἱ. 

Τλδηΐοὶ μδ5 ἔνε ἰθξϊοσβ, δΝ))1, ΟἩ ἸοδὉ ἔουγ 
ΟὨΪΥ, ἈΝ 55; δαῖ {πε δἀὐάϊείοηδὶ Ἰεϊῖεγ ἰπ Ὁ πίε 
56 ἴπ6 τιϊηυΐο ν. ΤΠ τλλγκοὰ Ἰοϊῖογ, αἰ 50 
ὈΠΠῚΚΘ ΔΩΥ ΟἴΠΟΓ, τγοϊδὶπϑ ἴΠς 5ᾶπι6ὸ ῥἷδοθ ἴῃ 
Ὀοϊῃ πᾶτθ8. ὍΤΠ6 οἴδοῦ ἴῆγοο Ἰεϊῖογβ, (που ρἢ 
ΠΟΥ Πᾶνα ΠΟ οἷοϑθὲ σϑϑοιη Ιδῆσο, ἅγα 50 ἢ 49 
ταῖς ἱπτογοῆδημε οπα ἢ [Π6 οἴμοσ. (ΕῸΓγ 
ὩΠΟΙΠΟΥ ὀχρδηδίίοη οὗ ἴδε οσίρίη οὗ Ομ θδῦ, 
δ66 Ὠοΐδ ΟὨ 2 84π|. 11. 3.) 

ΝΟΤΕ Β, νϑῦβεβ 19-24. Ουη ἴδε .οβοοηάδηϊ 
οἵ Ζογυδθδθοϊ. 

ΎΤΠΟ αυσδίίοῃ οὗ [6 ΡῬΓΟΡΟΣΙ διγδηροπιθηΐῖ 
οὗ {Π18 σΕΠΘΔΙΟΡΥ 158 ἱπιρογίδης ἴῃ 115 Ὀδαγίης 

Σ ἼΤΏε πε οἵ ἴδε τὐδοἢ οὗ 7υἀ αὶ, ἴτοιῃ 
Ἐξκεδοῦοδπὶ ἴο [εποϊδο ίη, ννῆετε (ἢ ςΠγΟΠΟΙΪΟΡΥ 
5 ον: θη ἱπίεπαει ἴο Ὀε οχαςῖ, ρσίνεβ 17 ρεπό- 
ΣΑΪΙΟΩ5 ἴῃ 376 γεᾶῖβ, ΟΓὁὍ Δ δνεζᾶρα οἵ 22 γεϑγς 
ἴο ἃ ρειεγδίίοη, Τῆδὶ οὗ ἴῃ6 Κίῃρβ οἵ [5γδεὶ, 
ἔτοῦλ ἰδοῦ ἴο Ζεοβαγιδῃ, σίνεβ ὁ σεπεσγαίίουβ ἴῃ 
103 γάδλτθ, οὐ δῃ ἄνεζᾶσε οὗ 1655 δὴ 21 γ6δῦϑβ. 
ὙΤπδὶ οἵ τῃς 1Ξγδο] ἴθ Ἰμςθ, τοῖ Οτωτὶ ἴο [68ο- 
ΤΆΤ, σίνοβ 3 ροπογδίοΩ5 ἴἢ 47 γεοᾶγβ, οὔ δῇ 
δνεζαρσε οὗ ἰε55 (δὴ 16 γεᾶσβ. 80 γε ἤηά ἴῃ 
ἴῃς Ἰιοῖ οὗ Αϑϑογγίδη Κίηρβ, δἂ5 ρίνθῃ ἱπ τῆς 
“Οαποη;,᾽ 5ἰχ Κίηρβ ἰῃ ἃ Ἰἰπς οἵ ἀἰγεοῖ Πογε ΠΑ ῚῪ 
διιοςοϑβϑίοῃ γεὶσηίηρ ἔγοπι Β.Ο. ΟἿΣ ἴο Β.Ο. 781, ΟΥ̓ 
ἀυπηρσ ἴῃς βὁρᾶος οὗ 130 γεαγβο---ανεγασα οἵ ἴῃς 
τείρης, 21} γεδτβ. [Ι͂ἢ ἴ 6 ἰαῖοσ Αβογγίδη τὴο- 
ὩΔΙΌΒΥ Μὰ Ὦδᾶνς ἃ αἰτεςί δυοςοδϑοίοο οὗ ἔους Κίηρς 

οη ἴδε ᾿πίογεβίηρ ροϊπί οὗ [Π6 {ἰπηθ δὲ ὑυῃϊοὴ 
{πὸ ὕδποη οὗ ἴῃς ΟἹ Τοβίαπιοπί ννᾶ5 οἱοβθά. 
[845 θεθη βιρροϑβεά [ῃδῖ, 1: 1655 νγὸ νυ] ΘΠΕ]ῪΥ͂ 
Αἰΐοῦ (ἢς ἴεχῖ, χὰ πλυϑδῖ δοοορί ἴπ6 δἰδίεπηθης 
οὗ Ργιάδδιχ, [παὶ “16 σΟΠΘΆΪΟΡΥ οχίθηάβ ἴο 
80 ΤΩΔΗΥ͂ ῬΕΠΕΓΔΙΙΟΠ5 85 Πγιιδὶ πιᾶκα ἰἴ γοδοὴ 
ἴο {πὸ ἴπηθ οὗ ΑἸἰόχαηάογ ἴπ6 Οτοδῖ" (866 
ἨετΥΘΥ, " Οεηθδίορίοβ οὗ ΟΟγ 1 ογά;, Ρ. 102.) 
Βυῖ (ἢ15 δἰδίεπιεηϊ 15 θαϑθὰ οὔ ἃ ὙὉῪ οοη- 
βιἀθγαῦϊς ονεγ-οϑιπιδῖθ οὗ ἴπ6 Ἰοηρίῃ οὗ ἃ 
ἘΠΟγδίο διηοης ἴΠ6 [ἐνν8. ΤῊΣ Ἰοηρτῃ ἢδ8 

ἢ ἴλίκθη 45 30 γδαγβ, ΠΟ ἢ ἰ5 ἔοιιπά ἴο ὃς 
ἃ ἔδὶγ ὀβΌπιδίο ἔοσγ ἴῃ ν βῖ, δυῖ ν᾿ οἢ 18 
46 ἀπϑυρροτγίεα ΒΥ Ὠἰδίογίςαὶ ἐχδτηρε5 ἴῃ 
(ἢς δυῖῃοηςς τεσογάβ οὗ ἴῃς Εδδεῖ. ὙΠΟΓΟῈ 
ἴΠς ἀνόγᾶρε οὗ ἃ ρεπογαίΐοῃ, νυϑσγ ᾿πππῖς, "Ὲ δ 
811, Ἔχοεθάβ ΕΠ γεαγβ: Αϑϑιπιίης [ἢ18 

---ϑαγροη, ϑεπηδοῦογ, Ἐπαγημδάάομ, δηὰ 84- 
οδαυςίηυ5---νν οθα γεῖρτιθ σον ἃ σρᾶςα οὗ 77 
γεδτα, νοὶ σίνος Δ ἀνόγαρε οὗ 19 γδδῖβ ἴο ἃ 
δεπογαίίοη. Τῃς Ραγίπίδη ἀγηδϑίῖοβ σῖνα ἃ 5ἰ Πλ}- 
αι τοβϑ]ϊ. ἴἷῖπ ἴῃς ἢτχβί, (αὶ οἵ Ασβᾶςας ]., ἢν 
ΒΕΠΘΓΑΙΙΟΩΒ ΟΟΟΌΡΥ 128 γεϑῖβ; ἰῇ πὰ βϑοοῃάὰ, 
ἴπδὶ οἵ ϑαηδίγοθοαβ, ἥνε ροῃεγαϊϊοης ὁσουρΥ 80 
γεᾶγβ ; δηὰ τῇ ἴδε (πἰτά, ἴμαὶ οὗ νΝοποῃας []., 
Βανο μοῃογαϊϊοηβ ΟΟΟΙΡΥ 176 γολτϑ --- ἰοϊδὶ, 
βουθηΐδεῃ σοῃοσγαί!οηβ ἰῇ 384 γεᾶγβ, ΟΥ 21} γδλγς 
ἴο ἃ ρσεηιταίίΊοη. ἔνεῃ ἴῃς Ευτοροᾶῃ γαςς οὗ 
ἴς δεϊευςι ἀκ, ἤδη ἰγαπερ δηθὰ ἴο ΑϑΞἰα, σοῦ- 
ἰοτιηθὰ ἴο ἴα Αϑίδιὶς γὰ]δ, απὰ ᾿ιδλὰ οἷονοῃ 
Βεμογαι 5 ἴῃ 247 γοαγο---νόγασο οὗ ἃ ρειιοτα" 
ἴοη, 22 γεδζϑ. 



ν. 1-.-2.} 

ἔχλεϊ 85 ἃ 4515, ᾿ν8 ΠΊΔΥ 5ῇῆον (παῖ [ἢ6 ξεηθᾶ- 
Ἰορὺ οὗ ἴῃ6 ργεβυηΐῖ σπαρῖογ, ἀγάνγῃ ουϊ δο- 
εουγάϊηρ ἴο ἴδε Ησῦγον τοχῖ, ἀοοβ ποῖ ἀθβοθπὰ 
δεῖονν δ. Β.ο. 41ο, δηὰ ἴἢιι5 [2115 νὴ (ἢ 6 
τοῦ0]6 ᾿ιξρεἰπὶς οὗἨ Νοἢθηλδ].. 866 [πὸ ἴ0]- 
οὐὴς [Δ40]6 :-- 

Β.Ο. 528 ἴο ΔὉ. 8.0. 520 Ζετγυθραρεῖ. 

., 520 δὲ ὅδο0ὺ ἨἩδπηδηίΐδῃ. 

.γ( 800 Ὦὼ 480 Ἐπν στῆς 

,, 480 ᾽" 46ο ἀξ ἐπ: 

,». 460 ὴν 40 Ν Αἱ ΩΝ 

"»», 440 ᾽} 420 ἘΠΙοομδΙ. 

,, 420 τ 410 ἘΠ ἘΝ ἄς. 

ἢ 1Π15 σΠΓΟΠΟΙΟΡῪ ἘΠ γεΙν δοοογάβ. (ἢ 6 
διἰδϊεπιεηΐ οὗ Εζγα, ἴπαῖ διηοηρ ἴῃ6 δοῃβ οὗ 
Πᾶν ψνῆο δοςοιηρδηϊθά πὶ ἴο θγι; 5 θτὴ 
ἔτοπῃη Βαῦγυ]οη, ννὰ5 “" Η αἰ 5ἢ : οὗ ἴῆ6 5οη5 οὗ 
ϑῃοςῃδηϊδῇ " (ΕΖ... νἱ}]. 253}; ἴοσ Ηδιιϑῃ 
ὍΔ8 δὴ οἱ δσ Ὀσγοῖποσ οὗ Νοαγίδῃ; δηὰ [ἢ6 
ἀδὶς οὗ ΕΓ 5 ̓ἸΟ ΓΏΘΥ νν85 Β.Ο. 459 ΟΣ 458. 

[ἴ μᾶ8 Ὀδθῃ υγρεὰ παῖ {ΠΟΓΟ σδῃ 5ΟΔΓΟΟΪΥ 
ᾶνα Ὀδθῃ 50 ΤΏΔΩΥ βΟηογΑ Οἢ5 οὗ ἴΠ6 50ῃ5 οὗ 
Πυανϊὰ 85 5ἰχ, Ὀοῖννθθοη Ζογιθαῦοὶ δηὰ Νο- 
Ποπηϊδῆ, βίης ἴπὸ ΠΙρἢ ῥγίεδίβ δἔῖοσ [οβϑῆυδ, 
Ζοτιιδθαῦε] 8 σοηϊετιρογαγυ, μδὰ θθοη δυῖ 
ἵνο, ]οίακίὶπὶ δηὰ δ}1]αϑ. Βυῖ, [βοιρῇ 
ἘΠΙΆ5Π σςοηϊηυδα ἴῃ [ΠΠὸ 50 ἰδῖθ 45 ΒΟ. 411 
(Ν ῖ. χη. 6-7), νγε Κπονν ἴπδξ ἢ6 δά δἵ ἴῃδί 
Ὀπη6 ἃ πηδυτι θα σγαηάβοη (10. υοσδο 28); δηά 
ΜῈ {πογεΐοτο ΤῊΔΥ ἢοΐ Ἰπιργο Δ ὈΪΥ πᾶνὸ Ὠδὰ 
ξτοδῖ ρταπάςη]άσγοη ; 50 [δῖ, 1 ἢ δηλ γᾶ- 
Ὠοη Παά ἴδῃ Ὀθεη ρίνεπ οὗ ἴῃ ἀδβοοπάδληϊβ 
οὗ Ϊεβῆυδ, ΠΟΥ τηυδὶ πᾶνε ὈΘΘῺ ολττὶοὰ ἴο 
ἴ[πῸ ἔουσγίῃ, ἀπά ταὶρηϊ ΡγΟΌΔΟΌΪΥ ἤᾶνὸ Ὀθθη 
οὐγτίεὰ ἴο τῆς ΒΑ σοῃογαίίο -- .ς. ἴο ΟἿ6 

Ι. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. Π1|1.1ν. 

δεπεγδ Οἢ ΟἾΪΥ 5ῃοτί οὐ 126 πιθοῦ, ῃςῇ 
15 ἢ6σα Του ηά, ἴῃ (6 σΕηΘΆΪΟΡΥ οὗ ἼΠῈ βοηβ οὗ 
1) αν]ά. 

ΤνοΟ υσΠΕΥ αυθϑί ἢ 5 ἀγῖβθ, 1δ νγο ἀτδῆσο 
ἴπ6 ΚΕΠΘΔΙΟΣῪ 85 Πόσα ργοροββθά; (1.) (δῇ 
ἰξ Βᾶνε θθθὴ Ἰηβεσίρα ΟΥ̓ χγα) (2.) 16 ποῖ, 
ἄἀοοβ [ἃ ἀϊδβργονε ἴῃς {ΠΘΟΤῪ πησιηϊαί πο 9 
τοδὲ ῥγοῦδοϊα ἴπ ἴπ6 “" Ἰηϊγοάιοϊίοη, εἰναῖ 
Ε2ΓᾺ νγὰϑ ἴπ6 δυιῖποσ οὐ (γοηὶοϊοϑ ὶ 

(1.) [Ὁ Ι5 ποῖ ἱπιροβϑῖθ]ε (παῖ ΕΓΔ ΠΙΩ͂ 
δᾶνὸ νυτιτῖρη ἢ 6 36, ΑΔ] τῃαῖ ψὸ Κηονν 
οὗ γα 8 ἀδΐε 15, (ῃηδῖ ἢς ννυθηῖ ὑρ ΠΟπὶ 
ΒΑΌΥ]ΟΠ ἴο [Θγιυιβαίοπι, θεϊηρ δΙγοδαν ἃ πλδῃ 
οὗ 11 δρα (ἰπιρ] θὰ ἴῃ Ε2τ. υἱ}. 6), ἴῃ Β.0. 
458, Δηὰ {πᾶἴ δ ννᾶ5 51}}} ᾿ἰνίησ 1 [ΘΓ 54]6Πὶ 
ποθὴ ΝΕΠοΙηϊδῃ ἀφάϊορίοα τῃ6 ννα]}, ΒΟ. 413 
οΥ 432 (Νεῖῆ. χίϊ, 36). [1 Π845 θεθῇ ρεηογα νυ 
ΒιΡρροβοά ἴμαῖ ἢς αϊεὰ βδοὺοὴῆ αδοσγζ 1}18, 
ἀυγίης ἴἢ6 δῦϑθησε οὗ Νεβοσηϊδῃ ἔγοπι [ογὰ- 
58 |6πὶ (Ν ἢ. χῆ. 6). Βυϊῖ {Π|8 15 ΓΘ ΟὨΪΥ 
ἃ ςοη͵δεΐζυγο, Ὀαϑθα οἡ ἴῃ6 ἔδεϊ [δὶ ἢ 185 ποῖ 
τηοπίοηδα ἴῃ Νοῆ. χ. 6 Πᾶνε ΠΟ γϑάϑοῃ 
ἴο βιιρροβα ᾿ἰπὶ πιοσα ἴπδη τΠΪγΓΥ δὲ [6 οοπη- 
τηθηςοτηθηῖ οὗ ἢ15 ΓΤ ΙΞΊΓΥ (Β.Ο. 4.58 ΟΥ 457), 
ἴη Ψ ΠΟΙ ολ86 ἢ νοι] πᾶνε θθεῃ ΟΠ 
ΒΕΥΘΏΪΥ -5ΘΥ ἢ ΟΥ̓ΒΟΥΘΏΪΥ-Εἰρἢϊ ἴῃ Β.0. 410. 

(2.) 1ξ, πονγονοσ, νὰ τοραγὰ ἰἴ 25 τηροβῖ 
Ῥγοθαῦϊε ἴπαὶ ΕΖγα ἀϊοὰ Ὀεΐοτο Β.Ο. 4131, δηὰ 
850 ἴπαϊ ἴΠ6 ραϑϑᾶγθ ἰῇ αιυσδίίοη νγᾶ5. ἢοΐ 
ΠΟΥ νυττἴθη ὈΥ ΠΙΠῚ, ννῈ ΠΊΔῪ 51}}} Ποϊά Ὠΐπὶ 
ἴο πανὸ σοῃῃηροδοά [πε τοδὶ οὗ Οἤγοηῖοϊοβ. 
ὈευιϊϊοΓΟΠΟΙῚΥ 8 ΟΥ̓ Μοϑβεβ, που ρῇ ἴῃς ἰλϑῖ 
ΠΠΑΡΙΟΓ σαπηοῖΐ 6 ἔἴτοη ἢϊ5 παπ. Τῇδ 
“ ἀυκο5 οὗ Βάοπι᾽᾽ τηϊρῆϊ 6 δὴ ἰῃϑογίίοη 
ηἴο ἴῃς ἴοχὲ οὗ Οδϑηρϑὶβ ψίπουζ [ἢ δυῖῃοτγ- 
8ΠΠ]|Ρ οὗ {π6 τεπλδί μοῦ οὗἩ ἴπ6 ννοσκ θείης 
αῇδοίοα ὉΥ 1. Ναδεπλίδῃ, ογ Μδίδοι!, πηΑΥ͂ 
μᾶνθ οδστιθὰ οἡ ἴῃ6 ἀδῤβοθηΐῖ οὔ [6 ““ 50ῃ5 οἔ 
αν" 45 ἴω δ5 ἴἴ ῃδά γοδοῃοὰ ἴῃ {ποὶγ 
ὕπις, δάάϊηρ ἴο [6 δοσουηΐ σίνοη ΕΥ̓͂ Εἰ2γὰ 
ΟὨΘ, ΟΥ «δ {Π6 πχοδῖ ἴνγὸ νοῦϑθβ. 
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ΗΕ 8οη8 οὔ ΪΤυάδῃ; “ΡἤδτγαΖ, ἀρ δτος 
ΗεζΖτοη, δπὰ ᾿Οδγπιὶ, απά Ηυτγ, το 

πὰ δῃοβαί. τ 

Γ(ΗΑΡΤΕΚᾺ ΙΝ. 

1. ᾧΚὈῚ 72Ζ4ε 2οεἴεγὶν οὐ μάλ ὃν Οσαϊδ ἐλε “ον 
οἴω. αὶ Οὐ “λων {ἠδ ῥοείλενεοις σον οὗ . σλείκδαὶ, 
Τβὐβα 9 ΟΥ δ αόκα, αγιὦ ἀΐε γαγεγ. 21 2 Απὰά "Εϑραδίδῃ τῆς 8οη οὗ ϑ8οβαὶ εἰ. ἃ. 9. οἵ 
714 Ροτέεγιν ο7Γ, δλείαδ. 24 7114 ονίοσην 
αν» α εἼ2, οὗ «δἰνιέο. 340 7417 εοηφμέεί οὗ 
Οεΐογ, αμάὦ 97Γ ἐόεέ Ανιαίοξίες ἐμ͵ νιομρεῖ 
.5227. 

δεραῖ }Δῃδτἢ ; ἀπά [Δ ῃδτῃ θεραὶ Αδιι- «. 18. 
Πλδὶ, δῃηὰ [,ληλά. ἼὙΠεθε ἀγέ τὴς 1 Οτ 
ΒΑτῚΪ 165 οὗ τῆς Ζοταϊηίεςϑ. ἀξέβωμς 

σπαρ. ἵν. 1. δε :οπ: οὐ ϑωάήαῤ, Ῥῥαγες, 
Ἡεπνοη, 5.1 ὙΠε ἔνθ πᾶπιθ5 ΠΟΓΟ βΊυ θη ἃΓὸ 
4}1} ἔουπὰ διηοης ἴῃς ἀεβοοηάδηϊβ οὗ [ιάδῇ, 
Ὀυϊ ῬΏΑΓΕΖ Δ]οηθ νγᾶ8 σου} ἢἰ5 ϑοη. Τἢε 
ΤΟΙΔΙΠὐοσ ἀο ποῖ ἕογπι ἃ ᾿ἰἰπὸ οὗ ἀδϑβοθηΐῖ; δηά 
ἴἢε ῥγίης ρα οὔ ψοἢ ΠΟΥ ἅγὸ υπϊϊοὰ 15 
Οὔδεοιγο. Ῥογῆδρϑ “ δστηὶ " 18 ἃ σΟΥΤῸΡΓΟΩ 
οὔ “ (ποϊυδαὶ." [Ιἢ παῖ ςα86 ἴῃς ἤἥνε νοιυ]ὰ 
ἔοστη ἃ σοῃτ που ᾿ς οὗ ἀδβοθηΐ, ἴῃ 6 ἢγϑδί 

ἔουτ Βοΐῃρ 5000 4158 δησδϑίουβ ἴῃ {πεὶσ Ῥγορδσγ 
οσγάθσ. (866 ηοΐς οη (ἢ, ἰϊ. 50.) 

Δ. Κεαὶα. “ Ἀραίδῃ" 18 σοη]οςξιγχοά ἴο 
ες [Π6 84π|6 48 “Ἡδιοθῇ, νγῆο ννᾶ8 βαϊὰ ἴἢ 
ςἢ. 11. 52 ἴο ἢάνθ Ὀδοη ἴπ6 βοη οὗ ϑῆοδθαὶ. [{ 
18 ῬΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴπῈ ἴστὰθ πᾶτε οὗ ψῃϊοῃ Ηδγοθῇ 
15 ἃ ςοστυρίίοη. (δεε ποίῖς ( αἵ τῃς εηά οὗ 
οδαρῖοῦ ἮΝ 
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2 Απά 1886 τὐέγε οΥ τῇε ἔλτΠεγ οὗ 
Ετδηι; εζγεεὶ, ἀπά 15ῆπια, ἀπά 1ἀ- 
θαβῇ : ἂδηά τῆς πᾶπὶε οὐὗὨ τῇεὶγ 5 βῖεῦ 
τυας ΗΔ :Ζε]ε]ροηὶ : 

Ι. (ΓΗ ΚΟΝΙΓΟΙἊΕ5. ΙΝ. [ν. 4---12. 

δεῦδῃ, δπὰ τῆε ἔλπι] ες οὔ Αμδαγῆεὶ 
τε 8οη οὗ Βδγιιηι. 

9 ἴ Απά ΪαθεΖ ννᾶβ πιούε βοηουγ- 
ΔΌΪε τῆδη ἢ15 δγείῆγεη : ἀπά ἢ15 πιοῖθοΓ 

,.4 Απὰ Ρδῃυοὶ τῆς (δῖμογ οὔ σε-: 
ἄοτ, δὰ ΕζΖεγ τῆς ἔδλῖμεγ οἔ Η υ5ηδῇ. 
ΤΠ οβς ἀγέ ἴῃς 50η8 οὗ Ημυτ, τε ἢτγρῖ- 
θόγῃ οὗ Ερῆγαῖαμ, τῆς ἔδῖμεγ οὗ Βεῖὶ- 
Ιε ἐπι. ᾿ 

ς Απά τΑβῃυγ τῆε ἔλίμεγ οὗ 
Τεκοα μά ἴννο ψψίνεβ, Ηεΐδῃ δπὰ 

οΔ]]εἀά Ηἷβ παπγε ' [ὯΡεζ, ϑβαγίπρ, Βε- ΕἼΡαι 5, 
σάμ86 1 Ῥάγε ἢϊπὶ νν ἢ ΒΟΓΓΟΥΡ. “ω, 

ΙΟ Απά 1062 οδ]]6δἀ οη τῆς (ὐοά οὗ 
ἰςγδεῖ, βαγίπρ, [ἢ τῆδῖ ἴοι ννου]άεβι ΗΣΡ. δ 
Ὁ]655 πιε ᾿πάεεά, ἀπ εη]δγρε ΠΥ σοδβῖ, ἃς. 
δηὰ τῆλε τῆς μαμὰ πιρῆς δ6 πῇ 
πι6, δηἀ τῆς τῃου νου άεϑι ἵΚοερ γιὲ ἢ σι, 

Ξ ςἈὮ. 2. 24. 

Νδαγδῆ. 
6 Απά Νδαγδὴ θαγε ἢϊπὶ Αἢμυζαπι, 

δά Ηερπδεῖ, ἀπά Τεσιεηὶ, ἀπά Ηδ- 
Δῃδϑηϊαῦ. ὙΠεβῈ τὐεγέ ἴῃε β80ηὴ8 οὗ 
Νδδγαῇ. 

7 Απά τῆς β8οη8 οἔ Ἠεΐδῃ τυέγε, 
Ζετγεῖῃ. ἀπά [εΖοαῦ, δὰ Ετῆηδη. 

8 Απά (ὑοΖ ΡῬεραῖ Απυβ, δηὰ Ζο- 

ἐῤδέ Ζογαἠδὶ!ε5.1 ΟΥ “ Ζαγεδίῃιῖο5.᾽" (5εε ποῖα 
οἢ οἢ. ἰϊ. 53.) 

3. Τῤε:ε αὐεγε 7 δὲ ζαΐ δεν 97 Εἰα»ι. ΤῊΙ8 
ταθδηϊηρ ςἀπηοῖ ὃς κοΐ ἔγτουῃι ἴἢ6 ργεϑθηΐ (οχῖ, 
ὙΥΠΙΓΟἢ 5 πλδη Ὁ 51}}7 σοσταρῖ, [6 ννοσγαὰ “' 80} 5 " 
Πανὴρ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 5ἰἱρρεὰ οιἱἍ. [ξ ννα ΒΕΡΡΙΥ 
τ, τὴς ράββαρὲ ψ11}} τι, “ ΤΉ 656. ἅγὸ [ἴῃς 5008 
οὗ ἴτε ῖδοσ (2.2. σῃ! Ὁ οὗ Εἴδηι" (δ66 
ποίς Α δὲ ἴῃς οηά οὗ ἴδὸ ἌἽδβαρίοσ.) 

Εἰαριἢ Νοῖ (ἢ6 “ Εἴδλπι" οὗ συϑῦβδθ 32, 
σῇ ὈοΪοηκοά ἴο δίπιθοη, δυιῖ τπαῖ οὗ οἢ. 
ΧΙ. 6, νος ἢ ννᾶ8 ἃ οἰ οὗ [υάδἢ, ποῖ ἐᾶΓ τοῸπι 

. ΒΕ Ποσλ. 

4, Οεάον--- ῥα. ἩΗἩ υϑμδῃ δηὰ Οοάοσς 
το θοῖῃ, ἢ0 ἀοιυδῖ, ρίαςεβι Οδάοσ ἰ8 ὑγο- 
δ ΌΪν ἴῃς Βοιῃ-σδάεγ οὗ ςἢ. ἢ. 51. (866 ποῖθ 
δὰ ἰος.) Η ιἰ5ῃ8ἢ ἰ5 οἴ πογννῖβε πη κηονγῃ (0 08; 
Ὀυῖϊ νὰ μᾶνῈ δὴ ἱπάϊοδίίἼοη οὗ βδυςἢ ἃ ρίδοθ 
1η [06 ἴογπὶ “ Ηυ5ῃ 4.116, νν] ἢ Οσσυσβ ἴῃ 
[Π6 Ι5ῖ οὗ Τ.αν 5 ρυαγὰ (2 84πι. χχὶῖ!. 27; 
: ΟἾγ. χὶ. 29). 

Ἡων, ἐῤε ἥαῖδεν 9. Βειδίεῥοηι. ΗΓ ἈΡΡΘδΓΒ 
ὉΥ [15 ραϑϑᾶρε ἴο ἤᾶνθ Ὀεθῃ “ ςἢθ οὗ Βοῖἢ- 
Ἰεῆοτα " Ὀεοίοτο ϑ4]πγ8, ἢ18 δοῇ, Οὐ ψῃοστλ ἢΠ6 
ἀενοϊνεά τπ6 ἘΠ]ς (Ϊ. ς 1). 

δ. “εδώ, δὲ ζαϊδεν 9.) ΤεζοαἿ Αποῖδποσ 
Ἰης οὗ ἀεβοθηΐ ἴτοπιὶ Ἠ θΖγοῃ 18 ἢονν ἴδκθῃ ὕὃὉ 
ἔτοπι οὗ. 11., ΠΔΙΠΟΙΥ [δδῖ οὗ μ|58 ροβίμυπιοιιϑ 
δοῦ, Αϑῇυγ (1. 24)... 

8. “4:4 Οος. Ιὰ ἰ8 τἸπουρμξ ὉΥ 5βοπὶς παῖ 
ἴῃ656 ᾿νογάβ ννεγα ἴῃ ἴῃς οσίψίηδὶ τὐνῖος, δ τ1π6 
εἶοβε οὗ νϑῦβο 7, δηὰ δραίῃ δ ἴἢ6 οοπιηθηςθ- 
τηοηΐ οὗ νοσβα 8. Οἰδογινίβο, [Π6Ὺ ἄγριο, (02 
8. 5 ἀάθη}γ ἰηϊγοάυςοαά ἴο 1.8 ψπουϊ ΟΟΥ 
θείης ἰοϊὰ ψῆο πὸ νγᾶ8, ΟΥΎ ννβαῖ ννᾶ8 ἢΐ8 

ἔτοτῃ εν], τα 1 τᾶν ποῖ χηίενε τὶς ἰ. 
Απὰ Οὐοά ρταητϊεά ἢϊπὶ τπδῖ Ὡς ἢ Πα 
τοαιαϑβῖαά. 

1: ἢ Απά ΟΠ] τῆς Ὀγοῖδεῖ οὗ 
ϑῆυδἢ θόραῖ Μεδιτ, νυν ῃῖςῃ τὐας τῆς 
ἔλιπε οἔ ᾿ιβῆϊοῃ. 

12 Απά Ἐββίοῃ δεραῖ Βεῖῃ-ταρῆδ, 
ἂηὰ Ραβεδῇ, δηὰ Τεβίηηδῃ ἴμε ἔλτθμεγ 

Ῥοϑβίοη ἴῃ [Π6 μϑῃεδιοριοδὶ ᾿σῖ5β. Βυΐ 85 βυςο ἢ 
βιάάθδη ἱπίγοάυςίοηβ ΟΟςῸΓ ἴοο ἔγοα 6 ΉΠ Υ ἴο 
ΔΙΙονν 0.5 ἴο ΒΌΡροβε δη δοοϊδεηΐδὶ οπηϊβϑίοῃ ἰῃ 
ΘΕΥ̓ΕΣΥ͂ Ἰηδίδηςο, 11 15 ΡΕΓΠΔΡ5 Ὀεϊῖεσ (1655 τὰ 
Πᾶνε βρεοῖδὶ στουηάβ) ποῖ ἴο τῇδκο βυςῇ 510- 
ῬΟΒΙΠΟΩ ἰπ ΔΩΥ ςᾶ56. (8εε ςἢ. 11. 7, ΒΕΓΟ 
(αι σο65 ῃ ἢ ἴΠ6 δατὴθ δΌΓΙ Ρ[Π6585, 
δΔηὰ σομίραγε Ὀδοίονν, ὙΟΥϑ685 9, 11) 13) 14, 15) 
χό, 17, ἄς.) 

9. .αδεκ.)] Νοῖδιίπς πλογε΄ ἰ5 Κηοόννῃ οὗ 
[815 [αὉ062Ζ, οΥ οὗὨ ἢ]5 Ὀτοῖσγθη. [{ 18 σοσίδι η]Υ 
ΤΟΙΊγ ΚΑ] (Πα ἢΘ6 δῃουϊὰ Ὀ6 ἰηϊγοάυςρά 
ψ]πουΐ ἀοϑο ΡΌοη, ΟΥ Ῥαϊσζοηγτηϊς, 85 [ἢ ἃ 
γε }}-Κηοννη ρογβοηαρο ὟΝ σῇ ΟΠΪΥ δι ρροβο 
ἴῃηαῖ ἢΘ ννὰ8 Κποῃ ἴο ἴποβθ Ὁ ν])οτὴ 
ΟἸγοη οἶο5 νγὰ5 νυτι το, οἰἴΠογ ΟΥ̓ ἰγδάϊτοη, 
ΟΓ ΌΥ ψυσ Πρ 5 νΠ] ἢ ἤᾶγὸ ροσιϑῃθά, 

10, ΤΦαὶ ἰδ »ιαγ ποὶ σγίσυε »6.} λθε2 ἴῃ 
{Ππ656 ψογάϑ 41} 1465 ἴο Ἀ}5 Ὡδπιθ, νυ ςἢ πη η5 
“ἐ ΒΟΙΤΟΨΕΙΪ ᾿: “ Οταδηΐ {παῖ [Π6 στιεῖ ᾿πλρ] θά 
ΪΏ ΤΥ ὨΔΙῚΊΘ ΓΏΔΥ Ὡοΐ ςοπηδ ὩΡΟῺ πὸ ! 

11, Οδεϊμδ᾽ δὲ ὀγοῖδεγ 9. δδμαδ] οσ, δο- . 
ςογαϊης ἴο βοῆς Μ595., “16 8ϑοη οὗ ϑῃυδῃ." 
ΟΒΘΙὰ [48 ποῖ Ὀδοη πηθημοηθα ργονὶ ουϑ γ, 
ΠΟΓ δια, ὉΠ|658 ἢς 15 {πὸ “δῃυδ᾽ οὗ ς 
1. 3. 

ἐῤε αίδεν 49. Ετδίομ]ῇ Ἐϑηῃΐοη ψουϊά 56 6πὶ 
Ὁ [πὸ ποχὶ σνϑῦϑα ἴο δᾶνθ Ὀθθῆ ἃ ροιβοῆ. 

οἴδιηρ 15 Κηοννη οὗ Πἰπὶ ΟΥ οὗ ἢ15 508. 

10, Βειῤ-γαρδα) Βοῖμ- γαρῆα σδῃ ΒΟΔΓΟΟΪΥ͂ 
πᾶν Ὀδοῦ ἃ πηΔὴ 8 ὨΔΠΊΘ, ΔΩ͂ ΠΊΟΓΕ [ἤδη 
ΒεΙἢ-Ἰοθοτα (ςοἢ. 1. 54).-:. ΝΥ ε τοῦδῖ υπάογ- 
δίαπά 4 80ὴη (υη-Ππαπιθά), ἔοῦλ ψῃοπὶ [ἢ6 
Ῥεορὶθ οὗ Βοίῃγαρῃδ ννεσὲ ἀδσξοεηάεά. ὍΠὸ 
Ῥίδςθ 8 ῃοΐῖ εἰβδον ποῦ τηθη[οπρά. 



ν. 13--τϑ8.] 

ἐν ΟΕ Ἰγπάμαβῃ. ὙΠεβε ἄγε ἴῃς πηεη οὗ 
λαλαά. Ἐξδεοβδῆ. 

12 Απά τε βοηβ οὕ Κεπαζ; Οἷ- 
πἰεὶ, δηά, δεγαίδῃ : δηά τῆε 50οη8 οὗ 

ιΟΥ, ῷᾳ. ΟἸΠηῖς}; ᾿Ηδίμαῖῃ.. 
δπαί Ω 14 Απά Μεοποιῖμαὶ θεραὶ Ορῆγδῃ : 
χπο λέχαι, ἈΠ δεγαίδῃ θεραῖ [οδρ. ἴῃ ἔδιῃεγ οὐ 
ἃς. Πς τῆς 'νδίευ οὔ ᾿Βδγαβηϊηι; ἔοσγ {ΠῸῈῪ 
1 Οτ. ἱπῆα- 
Οτ, ἱπρατ γΟΥΘ ΟΥ̓Δ βγη. Ὀϊιμηῖς 60 

ἐς βυΐσ. τς Απᾷ τῇῆε 8οη8 οἔ (416 ἐῃε βοπ 
ολο οὗ [δρμαηπεῆ; [τὰς ΕἸΔῃ, ἀπά Νδδπι: 
.ςς δηά τῆς βοῃ8 οὗ ΕἸδῃ, 'ενεη Κι ηδΖ. 
ἡδώκαα. 16 Απά τῆε 8οηβ8 οὐ 7εδίεϊςεὶ ; 

]»-παραν δ. τ- πα Παϑῃ, “ ἴῃς ϑοσρεηίΐ οἰ," 
ψγὰ5, ΔΟσογ Πρ ἴο 81. [ογοπιθ, ἴΠ6 8ιπὶθ 48 
ΒΕΙΠΙ ποτὰ (αι... Ἡεόνγ. σά ἰος.). Βιιῖ [ἢ}15 15 
4ιιοβιϊ οηδΌΪὸ. 

Κεοῤα}. Ἐθοδδῇ, κα 41] τ[ῃ6 ΟἴΠΕΓ Ὠδπγδ8 
ἴη 1015 ΣΘΩΘΔΪΟΡΥ, 15 νυ ΠΟΙ υηκηοννη. [ἴ ἢ 45 
Ὀδοη σοπ]οοϊτιγοὰ (Οτονθ) ἔγοτῃ [Π6 οἴγαηρε- 
655 οἵ 4}} [6 Ὠδπιθ5 ἰῃ [ἢ|15 ἰ1ισῖ, [δὶ νγα πάνθ 
Πογὸ “ἃ ἔταστηθηΐ οἵ Οδηδδηϊο γοοοσγά,᾽ ςοη- 
Ὠεςῖοά ννὰῖ τῃ6 ἔλΥ οὗ {πῸ “ δῆυδ," ψΠΟ86 
ἀδυρῃῖον [πάλῃ ἴοοκ ἴο νῆες (Οεη. χχχυῖ!. 
2: 1 ΟἿνγ. 11. 3), δηὰ ννῆοϑθ ἔτ νγ (58 ὃ6- 
σΑπλο γοϊαϊοὰ ἴο ἴμς ἴτιῦς οὗ [υἀΔἢ. ΤῊΪ5 15 
ῃοῖ ρτοῦδθ]6, [που ρἢ [Π6 Ὡλπιθ5 οὗ ἴπ6 ἵνο 
ϑῃυ4}:5 (Ὁ οη. ]. 5. ο. ἀπά ἀῦονθ, ΥΟΓΒ6 11) 816 
ποῖ 5ρ6}1 δἱἰ1κϑ. 

13, Τρε :οη4 97 Κεπαφ. ΚοηδΖ 15 πιθῆ- 
Ὀοηεά ἴῃ [δῆ (ΧΥ. 17), δῃηά τγορθαΐθαϊῃ ἰὴ 
]υάρεβΒ (1. 11; 11. 9, 11) 45 ἴῃς ἐδίμεγ οὗ 
ΟἸδηϊοῖ, δηὰ (δοσοσγάϊηρ ἴο ϑοπιθ)ὺ 489 ἴδε 
γουηρεῦ Ὀγοῖμεσ οὗ (ἰδἰεδ. ὅδοπιθ, πουυθυογ, 
ὙΠ (Δἴ τῃ6 νοσγάβ, “Οδθδ᾽5 γοιιῆρογ 
ὉὈγοίῃοσ," τοίοσγ ἴο ΟἸΠηΪ6Ϊ ὨΣπγβο ἢ (566 ποθ 
ΟἹ οϑβὶ). χν. 17); δηὰ (παΐ ΚεηδΖ νγὰβ ἃ 
τοτηοΐῖς δησεβίοσ οὗ θοῖῃ ΟΥ̓ η16] δηὰ (αἱθὺ--- 
ψνῆεπος (δ᾽ Ὁ νγ88 Κῆονγη 845 “ἴῃ Ναπο)ίῖε " 
(Νυπι. χχχιὶ. 12). Ὑ 5 δΔηςοϑίου ΠΙΔΥ͂ ρεγῃδρ8 
παν Ὀεθη ἴῃς “ἀὐυκε οὗ Εάοχι" πηεπιοηδά 
ἴη ςἢ. 1. 53 δηὰ ἴῃ θη. χχχυὶ. 42. 

ἐῤε “οης 977 Οὐῤηίεὶ, Ησέδαΐ (τλατα. Ηαϊῥαϊὸ 
δ» Μεοποϊδαῦ. ἢ Ἡετς ἴΠ6ΓῸ ἰ5 ΤΟΤΘ Γεηβοῦ 
1Π4η οἰβεννῃοτα [ῸΓ ϑιυ ρροβίηρ πδὲ βοπμείῃϊης 
45 [ΔἸ] ουὐἵ. ὙΠῸ πηοπτίοη οὗ ϑογαϊδῃ ἰῇ 
πὸ ποχί εἴδυιδε βϑῆσνβ ἴπαὶ [6 ἀοϑοθηΐῖ οὗ ἴΠ6 
δ0η5 οἵ Κοπδι 15 δεῖὶπρ σοπίηποά, δηά πα ἃ 
ον Ἰἴπθ ἰ5 ποῖ θορυη. ὉΠ νόογὰβ “δηὰ 
Μδοοποίδαι ᾿ δῃοιι"ὰ τπογοΐοσε Ὀ6 δά θὰ ἴο 11; 
Ὀυϊ {ΠΟΥ 5Ποι]ἃ Ὀ6 τεϊδηθαὰ 4150 δἵ ἴθ σοπὶ- 
τιδηςοπιοηΐ οὗ νοΓ56 14. 

16. Ενεπ Κεπαπ (πιάσῃ. πα.) ΤΠο 
Ἡοῦγονν Ἰἀϊοπλ νν}}}] ποῖ αἷϊον ἴῃς τοηάογης 
οἵ ἴπο ἴθοχί. 'να τηυβὶ εἰἴ ΠῈΣ ἰπδηβὶδῖθ 85 ἴῃ 
ἴπ6 πιλγρη, ΟΥ̓ 81 ἃ παπλθ (ΘΠ 4]6]6ε] }) 
ἴο ανο Δ] ]|Θη οὐ δἥον ΕἸδῆ, δηὰ γοπάοσ “ἢ 6 
βΒοῃ5 οἵ ΕἾΔ}, [ΘΒ] εἰεεὶ ()}) δηὰ ΚοηδΖ." 

Ι, (ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΒ5. ΙΓ. 

Ζιρῆ, «πὰ Ζίρηδῃ, Τιγία, αὐϑὰ Α54- 
τεε]. 

17 Απάὰ τε 8οπ8 οὐ ΕζΖγα τυςγέ, 
7ειθοῦ, πὰ Μεζγεά, δπὰ Ἐρβδει, δηὰ 

. [ΑΪἴοη : δπά 8ῆε. θαγὸ Μιγίαπι, δηά 
ΘΠ δηηπΊαὶ, ἀπά ἰϑῆρδῃ τῆς λιμοῦ οὗ 
ἘΞῃτόπιοδ. 

18 Απά δἰβ νι ᾿ 7εμυ ἢ θᾶγε τῶν, 1 
]ετεὰ τῆς ἔδιμεγ οὔ σὐσεάοσ, αά Ηδεθεγ ᾿ 
τῆε ἔλιθεγ οὗ ϑοςῆο, δηά [εκυίῃιε] τῃς 
ἔλιἢεγ οἵ Ζδποαῆ. Απά τἢδϑς αγέ ἴῃς 
80η8 οἵ Βιιῃίδῃ τπε ἀλυσῆτϊεγ οὐ Ρἢα- 
τοῦ. νος ἢ Μεγαά τοοκ. 

17. σγα. Ἐδῖθον “ ΕΖγδῆ." 

“δε δαγο Μιγίαηι ] ὙΠῈ δὔϑθηςθ οὗ δὴ 
δηϊοσράρηϊζ ἴο “53ἢ6,᾽" ἂπά {π6 υη5114] οὐ 
(ῥαῤαν “86 οοηςείνοα " ἴογ ἐῤείσάί “386 
Ὀάτα ᾿) ἱπαϊςδῖς ἃ οοστυρίίου οὗ πὸ ἰοχῖ, 
ὙΠ ΠΙΟἢ 15 Βἤεννη αἷδὸ ΟΥ̓ {πε τοδάϊηρ οὗ (6 
ϑορίυδριηϊ, “ δηὰ [οἰ ποὺ Ὀεραῖ Μιγίαπι." Βιῖ 
1ἴ 566 ΠῚ8 ἱπῃροβϑ Ὁ] 6 ἴο χεοβϑῖογε {πὸ οὐἱρβίηδὶ 
ἰοχί ἢ ΔῺΥ ΠΟΓΔΙΏΙΥ. 

Εεϑένιοα. ΤῊ 5 15 ηο ἀουδὲ ἴπ6 ἘΞΠΠΠΙΟΣ 
οὗὁὨ [οϑῇ. χυ. ςο, οπϑ οὗ [ὴ6 πιουηίδιη οἰ[165 οὗ 
]άδῇῃ (σοΠΊρΡασα 1 854πὶ|. χχχ. 28), νυ ς ἢ ἰ8 
ΤΟΌΔΌΪΥ ἴῃ6 τποάθσῃ δερηΐα (Ἀοδίηβοη, 

Ἰν Ῥ. 494). 
18, Ηἷ «υ,...1 ὝΠετε 18 πὸ ἀϊδ[ηςϊ ἀπίε- 

ςδάθηϊ ἴο “ ἢ15, δυῖϊ ψγνὲ ΤΊΔΥ ψαῖπογ ἔτοπι [ἢ 6 
ἰαϊίοῦ ραγὶ οὗ ἴῃ6 νοῦβε τπαῖ Μογοά᾽ 5 νυε 15 
ἱηϊοηάρά. Μογρά, 1 νψουϊὰ σθοπι, ῃδὰ ὕνο 
ννῖνοβ, ΒΒ. ἢ, δὴ ΕΡΥΡΌΔη ννοπίδη, δηὰ ἃ 
[ἐν ϑἢ τυϊδ, νόθα Πδπηὸ ἰ5 ποῖ ρίνθη. 

«εῤιά! )α ὁ. (πλάτρ., ἐδε ὕεευμ 2). ΤῊΣ πιᾶῦς 
εΕἰηα] 5 ιηὐου ὈΓ αἱ ἴΠ6 σοττοςῖ γεπάσσίηρ. 

Οεάον. (Οοπμήρασε ᾶῦονε, νοῦβα 4. 

ϑοοδο.7 “ϑοςῆο " 18 ΡΓΟΘΔΌΪ ἴῃς 5ΔΠ|6 848 
“ ϑοςοῦ. (866 ]οβϑῇ. χν. 48, ψνοσε Ὀοιἢ 
τοδάϊη;β οσουγ.) ὙΠΕΟΥῈ νοῦ ἴννο οἰ[168 οὗ 
6 Ὡδπῖθ ἴῃ [υἀδῆ, ἴπ6 οπς ἤεγε Ἰηϊεηάοά 
Ὀοίηρ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴπαϊ ἴῃ [Π6 τιουηΐδιη σΟΙΠΙΓΥ, 
ἢ ΙΓ ἢ ἴῃ [οβῇ. χυ. 15 σουρὶοά ἢ ΕΠ ΠΊΟἢ. 
ΤὨὮΙΒ ρΐδος 15 ΠΟῪ οὐδ. δόμεηυεϊξερ (ΟΡ η5οΏ, 
]. 5. ς.). 

Ζαποαδ Αἶδο τιεηοπθοά ἀπο ἴδ 
ΒΟ. ΠΟΥ οἸ[ἰ65 οΟὗὁἨ [υὐδῃ ἴῃ ]οβῆια (χν. 56); 
Ἰἀδηποά ὉΥ Ἀοδιηβδοη ἢ Ζαωπέαό (ἰϊ. Ὁ. 
204). 

ἐδε:ε αγε δε τον. ο7 ΒΙἐδία . [ἴ 15 ΣΟΠΟΓΔΪΥ 
Βιυρροβεά [παῖ (Π6 ““βοηβ᾽ ἱηϊεηάεάὰ ἂῖὲὸ ἴῃ6 
Μιπαπι, ϑΠαπηπιαὶ, δηὰ 9 δἢ " οὗ ἴῃς Ἰαϑῖ 
γοῖβο. ϑοηλε νου] τεπῖονα [158 νυ ἢ0]6 Ρ85- 
βΆρε ἔγοπὶ [15 ῥγεβεηΐ ρμίδος, δηὰ δύγδηρο ἴῃς 
ἴνγο γσβο8 45 [ΟἸ]Ονν5 :-- 

«Απὰ [δὲ βδοῃὴ58 οὗ ΕΖγα ψεσε [εῖΠοΣ 
δηὰ Μοειεά, δῃὰ Ἑρδοσ, δηά 7[α4]οῃ. Απά 
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ΒΟ τ, 7.- 
ἀεμάίγια, 
τηςπιϊους 

ίοτε. 

19 Απά τἢς 5οπ8 οὗ ἦΐ; ψὶ ᾿Ηο- 
ἀ ἀ1ἢ ἢ 5ἰδῖοσ οὔ Νάηδη, ἴπε ἔαιμοῦ 
οὗ Κὶ εἰδὴ τῆς (σαγηλῖῖο, απὰ Εἰ τοπηοᾶ 
τῆς Μαδομδιῃῖῖε. 

20 Απά τῇς 5οη8 οὗἩ ϑῃϊπιοῃ τυδγέ, 
Απηποη, αηά Εἰπηδῆ, Βεπ-ἤδηδη, δὰ 
Τιοη. Απά τε 8οῃ8 οὗ 501 τὐεγε, 
Ζοδείῃ, δηὰ Βεηζομειῆ. 
2 4 ΤΠε 5ο0η5 οὗ δῃεϊαῃ δε 50ῃ 

οἵ ΤυἀΔἢ τὐεγό, Ἐτ τῆς ἔδιδε οἔ ]εςδῇ, 
Δηα [],λδἀδλῃ τῆε ἔαῖμεγ οἵ Μδγεβῆσλῃ, 
Δηά τῆς ἔλπλ}]165 οὗ τῆς Βοιδε οὗ {Πεπὶ 

ἴηθ56 ᾶἃγὸ ἴπ6 58οη5 οὔ Βι(πίδῃ, ἴῃς ἀδιρῃῖοσ οὗ 
ῬΠεγδοῇ, νη ϊο ἢ Μογοα ἴοοΚ: 58ὴ6 θᾶτο ΜιγΑΠῚ, 
δὰ δῃαπ)αὶ, δηὰ ἰϑηθαῖ, τπ6 ἔδῖΠοΓ οὗ 
Ἐδῃτπιοα, ᾿Απὰ δὶ8 ψξβ, ἴῇ6 [Ἔνγα55, Ὀδγα 
]ογεά, ἄς. 

Βιτμἰαἢ, ἴ[π6 ἀδυρηΐοσῦ οὗ Ῥπασγδοῦ τηυϑβῖ, 
ψγοι] ἃ 56 απ, ᾶνα Ὀδθη 8η Εργρίίδη ῥγΓῃςθ58. 
1 Μογϑά ννὰβ ἃ ἌἽπίθῦ οὗ γδηκ, δῆθ ΠΊΑΥ ἤανθ 
Ὀδδ τππττιθά το ἰεἰπὶ ἢ ἴῃς σοηδεηΐ οὗὨ ΠΕΓ 
ξαῖμοῦ ; ἔογ 6 Εσνρίίδη Κίηρθ οἴδθῃ ϑᾶῦθ 
{Πεῖγ ἀδυρηίογα ἰῃ σηδυσίαρο ἴο ἰὈγεῖ ΕΓΒ. 
ΟΥ 516 ΠΊΑΥ πάνθ εἰθοϊοά ἴο ἔογβακθ ἢεγ 
σου Π γυτήθη δης οἴδατε ἴο ἃ [εν ἢ πυπθδηᾷ, 
Ὀδοογηης ἃ Τςοητοσῖ ἴο δὶβ τεϊβίοη. Ηδγ 
ῃδῖηο, ΒΙ[Πίδῃ, “ ἀδι ῃῖεῦ οὗ [ἐπονδῆ,᾿ 15 πΚ6 
παῖ οὗ ἃ σοηνεσί. ((ἀλοπιραγα ἃθόουσ, νοὶ]. 1. 
Ῥ. 46ο.) ᾿ 

190. Τ2ε :οπς ὁ δὶς «υἱξε, Ηοά!α,.}1 ἘἈλίμογ, 
Φ ὴηὴ09 δοῃδ οὗἩ 1809 υὧἼ οὗ Ηοὰ!αδ," 
Ἡοαϊδῆ 15 εἰβδοννῆογε ἰνγαυβ ἃ ΠΊΔΠ᾽ 8 ΠΔΠῚΘ 
ἐδίοιν ὙΠ. 7: ΙΧ. 5 ; Χ. 10, 13, 18), δηά [6 
Ὅπὴ οὗ τῇ6 νοτὰ ἰγδηϑίαἴϊθα “ἢ15 στε" 
τααυῖγο5 [ἢ6 ἡδης οὗ ἴῃς Ὠυπαηά δῆογ 1. 

ἐδὲ εἰσέον οΚ Ναϑανι. “ ΝΔΠδτα "15 ΡΟΓΠ 408 
1η6 “Ναδπὶ᾽ οὗ νϑῦβε 1ξ. 

ἐδε σαν. ϑετίρίιγε ἔιγ5ῃ65 ἃ 5 ἢ 
Ὧο ὀχρ δληδίίοη οὗ [ἢ]5 ἴοσττη. 11 ἢς ΤἌΥριΠῚ5 
ὀχροιπηά ἰἴ ἴο πηέδὴ ἴῃ ἀεβδοοηάδηϊς οὗ ἃ 
ςοτγίδίη Οόγοπι, οὗ ννλοσπὶ ἡο Πρ ἰ5 Κηονγῃ. 

δε Μααεϑαϊδἷίς.) ΤὍε Μδδοβαί 68 ἡγε γα 
[Π6 Ρθορὶοθ οὗ 4 5π|8}} Κίηράοπι δογάεγίηρ οὐ 
Νογῖμογηῃ Ῥαϊοβίίηθ ἴο {πὸ οδδὲ (ΠΒ ει. 81. 14; 
]οβῆ. χιϊ. 5, ΧΙ 11, ὅἄζο.), Ἐβηϊξαπιοδ ΠΊΑΥ͂ 
πᾶνο [ἌΚΟῚ ὉΡ ἢ15 δροάθ ἀπιοηρ {Π6ΠΊ. 

420. ϑδίώηνιομ .... 1.ῤ᾽.΄ ὙΠ 656 ἃΓ6 ὩΔΠ165 οὗ 
8008 Οἴδπογννῖβα ὑπ κηονη, ννῇοθ6 ροϑβιτίοη 

1Π ἴη6 μΟΠΟΔΙΟΡΥ͂ οὗὨ ἴδ ἀδϑοοηάδηϊβ οὗ [πιά δῇ 
18 ΠΟΙ πποογίδιῃ. 

1. Τὸε “οη: οΥ᾽ δῤεαδ.1 8εὲ δθονυς, ςἢ. 
ἱϊ. 3. 

1εα}Ρἢ Ἰιοροδῇ 18 ῬΥΟΌΔΟΙΥ 4 ῥίαςθ, οὗ 
ψΠΙΟἢ ΒΤ ννᾶὰ5. οἰθέ, Ὀυῖ 11 15 ποῖ πηοητοηδά 
Εἰβόννθοτῦο, δηά νγὲ αν Ὧο0 αἷιιὸ ἴο [8 Ροϑὶ- 
[οη. 

Ι. (ΓΗΚΟΝΙΓΙΒ5. ἸΝ. [ν. τ9---24. 

ταῦ ψγουρῇῆς πε Ϊἰπεπ,ς οὗ ἴῃς ουβε 
οὗ Αϑῆδαδ, 

22 Απά 7οκίπι, ἀπά τῆς πηεπ οὗ 
Ομοζεῦα, δηὰ 7|οδϑῆ, δηδ ϑαγδρῇ, 
ψγῆο δά τῆς ἀοπικίηίοη ἱῃ Μίσεν, 1πά 
75 υδι-ἰεῆθπλ. Απά εἰδεέ ἂγό δῃ- 
οἰεηξ τῆ] ηρ5. 

232 ΤΠ εθ6 τύῦγε ἴῆε ροἴζετβ, δηΐ 
ἴῆοβς τῆδι ἀννεῖὶς ἀπιοηρ ρἰαπῖβ ἀπά 
Πεάρεβ: (ἤδγε {ΠΕ ἀννεῖς νχἢ τὴ6 
Κίῃρ ἔοσγ ἢ]5 σχόοσκ. 

24 4 ΤΕ 8οη85 οἵ δίπιεοη τύεγέ, 

ΜΜαγειῥα δ. Ματγεϑῃαῇ νγὰ58 οὔδ οὗ ἴπ6 πλοδὲ 
ἔλτλοιβ οὗ 1ῆ6 ςἰτ165 οὗἩἍ [υάΔῃἢ. [{ 5 Ἰοϊηδὰ 
ψῖῃ ΚοΙΙαἢ δηά Νοζὶὺ ἴῃ οϑἤτα χν, 44: 
ΤῊ 5ιἴ6 15 ῬγοῦδΟὶΥ παῖ τραγκεὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 
τηούοσγῃ αγας (Κοδίηβοη, 11. Ὁ. 67). 

22. Οδοφεδα] “Ομοζορα" 85 ροσῆδρω 
ΔΠΟΐΠΕΤ πᾶπὶὸ οὔ": Ομεζίρ, ἢ ὈΠΠρίαοε οὗ 
56] δῇ, ἴῃς βοὴ οὗ [ιάδῃ (Ο εη. χχχυῖη. 5). 

«α«υδο ῥαᾳ4 δὲ “ο»ιίπίοπ ἐπ Μοαόἢ Μοδῦ 
γ785 σοηηιογοά ΌγῪ αν (2 54π|. ΥἹ1}], 2), δπὰ 
δρδιῃ ΌΥ̓ ΟΥητσί, αἴτον ννῆϊοἢ 1ἴ τοπιδίηθα 50Ὁ- 
Ἶεςῖ ἀπ|} τς ἀθαῖῃ οὐ Αμαρ. (δες δαάϊοηδὶ 
Ὠοΐς ἴο 2 Κ. 111.) Τἢδ “ἀοπιηίοη" ἤέγα 
ΒΡΟΚθη οὗἩ ΤΑΥ͂ ἤᾶγα Ὀδθη οχογοϊβοά δὲ οἰἴΠῸΓ 
οὗ ἴπ656 {Ππ|658. όγῆαρβ, ΠΟΥΤΟΥΘΥ, ἃ ΠΊΟΣΟ 
δηςίοηΐ ταϊθ, ἰῇ Ἐπιὸ5 οὗ ψ ῃ ἢ γα ἤαθα 0 
ἔυγῖμεῦ τϑοογά, τΔΥ ὃὲ ἱπίεπάθα. ὅ86εὲ ἴδ 
αἰοβίηρ ννογάς οὗ (ἢ νεῦϑα. 

αςὀμὶ-ἰερενι. ῬτΟΌΔΟΙΥ [ἢ6 ἢδπὶθ οὗ [Π6 
γουπηραβῖ βοη οὗ δῃεἰδῇ. 

423. 72ο46 «ὐδο «ἀευεἶξ α»νιοησ ῥίαπί: απαἷ 
ῥεάίφ.ὺ] ἘἈἈδίμοσ, “ἴοϑε ψῆο ἀνγοῖξ ἐπ 
Νοῖαΐλτ δὰ δά Υ 8 Ὦ,᾿" 45 (Π6 ννογὰ “ἴθ "᾿ 
ἴῃ ἴΠ6 ποχί οἴδυ δ τοαιγεβ. Οδάογδῇ 15 πηθῆ- 
[ἰοπεὰ 85 ἃ οἰ οὗ [πάδῃ ἴπ Ϊοβῇ. χν, 36. 
Νείαϊπὶ 15 ποῖ οἴμογννιϑε Κηούνη. 

«υἱἱδ 1δὲ ξἰησ.ἢ Τὰ ἰ5 ἀῆςα]ς ἴο υπάογείδηά 
μον ΔΩΥ ἀοοοεπάδηϊα οὗ [ιάἀφἢ οσου]ά ἀννο}]} 
ἀν ἢ πὸ Κιηρ ἴῃ ἴπ656 οἰἴ65, δίπος ἴῃ ο 
ἐπ ΓΛΟΠΔΓΟΓ5 ἰνναγϑ γοϑιἀθα ἴῃ [ογιϑαί οι. 
ΟΥαρ5 “ἢ τηῆ6 Κιησ τηρὰηβ “Οη ἴΠ|6 

Κιησ δ ργοροσίγ." Βοῖίῃ! αν δηὰ ϑενεγαὶ 
οὔ τῃς Ἰαΐογ Κίηρβ δα ἴαγγσο [ογτιου 4] ροβθθ5- 
5Β]0η5 ἴῃ ναγίοιιβ ραγίβ οὗ [ιάπ8. (δες τ ΟἾἶγ. 
ΧΧΥΪ. 25-21. 1 ΟἾἶγ, ΧχΧΥΪ. 10, ΧΧΥΪΪ. 4) ΧΧΧΙΪ, 
28, 29. 

24. 12ε .“οπ: ὁ7) ϑυηεοηῇ Οοπιραῦο Οδη. 
Χῖνὶ. το; Εχ. νῇ. 1ς, δἀπά Νιυπι. ΧΧΥΪ. 12, 13. 
Ιη {π6 ἴννο ἔουτΟΥ ρᾶβϑαροβ δὶχ 505 ἅΓ6 ψίνϑῃ 
ἰπϑίοδα οὗ ἥτθ, δηά ἴπ6 παπιθὸβ οὗ ἴχγοθ ἅγδ 
ἀϊβογοηῖ; νὶχζ., “ Τοπιυοὶ ἔογ “Νεπιιῖοὶ," 
“ Ζοθαγ" ἕοσ “ Ζογαδὶὴ," δηδ ““74ς]}π᾿ [ῸΓ 
« [ατῇῦ." [πὶ Νυπιθεῦβ 1Π6 5065 πλθητ οηθα 
ΑΓΘ, 45 ἰῃ ἴῃς Ῥγεϑεηῖ ράϑβδαρο, ἥνο; απὰὶ (Π6 



ν. 25---30. 

οί, Νεπιμεῖ, ἀπά Ταπιίη, 7Αγ0, Ζοτδῃ, 
ὅς". 46. «μά δηδῃϊ : 
Ἐχ. 6.1. 25 8824 )]}υπὶ ἢἷ5. 58οη, Μίρβατμη ἢΪ5 

50ῃ, ΜιΞῆπιδ ἢϊ5 βοη. 
26 Απά τῇς 5οης οὔ Μίϑηπια ; Ηδ- 

Πγ16] ἢ]5 80η, Ζδοσῆυγ 8 58οη, ϑμ!πιαὶ 
ἢ158 βοῇ. 

27 Απά δῃϊπιει ᾿δά ϑβἰχίδβεη 5008 
ΔηΑ 51Χ ἀδιυρῇτοιδ ; θὰζ ἢ]5 Ὀγεῖῆγεη 
Πδά ποῖ πιΠΥ ΟΠ] ἄγε, πϑιῖμεγ ἀἰὰ 

᾿Ὴεῦ., Δ] {Πεὶγ ἐπ} γ παι] τίρί γ, ἾΙΚε τὸ τῆς 
π΄ ΤΠ άγεη οὗ [υάδἢ. 

3.70... 28 Απά τΠὲγ ἀνεὶς δὲ 4 Ββεῦ- 5 θα, 
᾿ δηά Μοϊδάδῃ, δηὰ Ηδζαγ-β8ἢιιὶ, 
ὑθ δι 29 Απά αἱ ᾿ΒΙΙΠδἢ, δὰ δὲ ΕζΖεπι, 
70:Ἀ. το. ἀπά δἵ ' 1 οΪδά, 
᾿ς 20 Απά «ὲ Βεϊμιεϊ, ἀπά δὲ Ηογ- 
Ἑδοίαά, τηλῇ, ἀηὰ δὲ ΖΊΚΙδρ, 
πλθρὶ 21 Απάᾶ «ἕὲ Βειῃ-πηδγσδδοῖῃ, δπὰ 
(0); ἰΗδΖαγϑυβίπι, ἀπά δὲ Βεῖῃ-οῖγεὶ, δηά 
"μαὰ, Δἴ ϑηδαγαιπ)ι. 1686 τὐεγέ ΤΠ ΕἸ Γ ΓἸ{168 
ὅρον "5 μηῖο Πδ6 τείρῃ οὗ ᾿ανίά. 
ἘΌΡΣ 22 Απά {Πεὶγ ν] ]ρεϑ8 τυόγε, ᾿ Εἰ τληῖ, 
7.8.9. 4ηά4 Αἰη, Εἰπιπιοη, δ Τ οοῆεη, δηά 

Αϑ3ηδῃ, ἥνε οἰτἰ68 : 

ὨΔΙΏΘ5 Πᾶνα [6 ἔοσττηβ ἤογὸ δϑεϊρηθαᾶ {Π6ηὶ, 
ἢ [ΠΟ 5 πρ]ε ἐχοερίοη οὗ “ [4γ18.᾿ “ [τ " 
5 ῬΓΟΌΔΌΪΥ 4 ςοττιιρί τοδάϊηρ, ἴοσ ψῃιοἢ να 
δου) συ δϑιυϊε “’ [ΔΒ]. 

28, Μεεγ-“δεόα, Φ.1] ὙΠῸ 8ιπὶ6 ἰἰδσὶ οὗ 
διἰπιοοηϊῖα οΙ65 15 ρίνθη 10 [|οβῇ. χίχ' 2-6, 
(Π6 παιεβ8 Ὀδίηρ ἴῃ βϑοπὴθ οδϑ05 5ρ6}ῖ σγδῖπεγ 
αἰ σε ΠΥ, 6..., “ ΒΕΓ ἢ-Ἰουδοῖῃ ἡ ἴοσ “ Βειῃ- 
Ὀιγοὶ," δηά ““ δῃδγιΐθη " ἔοσυ “"" ϑῃδαδγαι πη." Οἠθ 
ΟΕ τιθϑητοποά [ἢ τος ΥἱΖ., κ΄ 516 84, 15 
πεγὸ οπιεά: δηὰ οὔθ, νἱΖ., “Τοςῆοη," 
Ϊἶ8Θ ἴεῖα δάἀεά. (ὅεθὲ ποῖὲ οὔ Ϊοβῇ. χίχ. 
2.) 

31. ὕπιο ἰδὲ γείση ὁ, δα υϊά.} 
4υϊῖς οἰθαγ ΥΗΥ [}}15 οἰδιιθο 15 δάἀρά. ῬουθαΡρ8 
ἴἢς νυγΣιῖεῦ 15 φυοίηρ ἔγοπι ἃ ἀοσιπηθηΐ ὃ6- 
Ἰοπρίης ἴο αν 5 τεῖρῃ. ΟΥ̓ ἘΠῈ ΤΑΥ͂ τλθδῇ 
ἴηι βδοπὶὲ οὗ τῆς οἰἴ65, 88 ΖΙΚίασ (1 ϑ84π|. 
ΧΧΥΊΪ. 6), ννεῦθ ἰοβῖ ἴο ϑίπθθοῃ δῦουϊ [αν 8 
ὕπ16. 

382. “πά4 ἐδεὶγ οἱϊαφο. Α58 Εϊδτὰ, Αἴη, 
. Ἀϊπηπιοη, ἄς,, ἀγὸ ο8}16 “ οἰ|65᾿" δῖ τῆ6 οηὰ 

Οὗ (15 γεσβθ, δηὰ αἷθο ἰῃ [οϑῆια χῖχ. 7, 11 15 
Ὀεϊζεγ ἴο ἀείδει, [ῃ656 ὑγογὰβ ἔτο τὴ υϑῦϑα 32 
δηὰ αδἴίδες [Πδπὶ ἴο ὑοσῦβα 11. 

Ἰοοδεπμ.] ΤῊ5 ρ]αςε ἀοββ ποῖ ὁσσὺγ ἴῃ {πε 
ῬΑΓΑΪ6Ι 11 οὗ ]οβῆυα, δηὰ 18 ποῖ οἰβουνῆογο 
πιοπίϊοηοά. [{ νγὰ5 ρέγῃδρ8 ἃ ἰδίοὺ δοαυϊϑιτοη 
οὗ τῇς δἰπηοοηϊϊο5, ννῆοβο οἰοσίβ ἴο οχίοη 

Ι, (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΝΡ. 

[1 15 ποῖ 

ΙΟῚ 

22 Απά Δ4]] {πεῖν νυ] ᾶρεβ Πᾶς τυεγέ 
τουπὰ δούς τῆς 54πὶ6 οἰ 65. υπῖο 
[Βα]. Ὅλ δβε τύεγς τη εῖγ Παδίτδτίοηϑβ, ἰὸν, χά, 
δηὰ "ΠΠΠεῖγ ρεποδίοργ. ὀεόρ, 

24. Απά Μεββοβαβ, ἂπά 7απιίεςὶ, ἐο ἢ 
ἀπ οβῆδῇ τῆς 8οη οὗ ΑπιαζΖίδῃ, που ΗΝ 

ης Απά Ϊσοεὶ, ἀπά 7εἢυ τῆς βοὴ οὗ νωζά 
7οβϊθίδῃ, τῆς 8οη οὐ ϑεγαίδῃ, τῇς ϑοὴ της ἣν 
οὗ Αϑὶεὶ, αἰελκέμ 

6 Απηὰ ἘΕἸΙοεπδὶ, ἂἀπά 7δαϊο- μέρη: 
Ὀαἢ, δῃηά [εβῃομαιδῆ, δηὰ Ἂϑαϊδῇ, 
ἀπά Αὐϊεὶ, ἀπά Τεβιπλίεὶ, δὰ Βε- 
παϊδἢ, 

) Απὰ Ζ|ΖΑ τῆς βοὴ οὗ ϑ}!:ρῆϊ, 
τῆς 80η οὗ ΑἸἹΐοη, τε βοη οὗ [εάἀλδιδῆ, 
τῆς 8οη οὗ δῃϊπιγι, ἴμῈ βοὴ οὗ 8ὅΠε- 
πχδϊδὴ ; 

38 ΤΠεβε ᾿ἱπιεπτίοπεά δῪ ἐλεὶγ ἢ ΜεῸ, 
ΠΆΠΊΕΒ τύ6γ 6 ὈΓΏΟΕΒ8 ἴῃ τῆ εἰ γ Δ Πλ}165 : ὶ 
ἀηὰ τῆς ἢουβα οὗ τῇεῖγ δῖ ετβ ἴἢ- 
Ογααβαα ργεδῖγ. 

29 Ἵ Απά τε ψεηῖ ἴο τῃ6 εη- 
ἴγλπος οὗ (ὐεάογ, ευέμ αηἴο τῆς εδϑῖ 
5146 οὗ τῆςβ νδί]ευ, ἴο 856εἷκ ραϑίυγε ἔὺσ 
(Πεῖγ ἤοςΚβ. 

ἈΠΟΙΏΞΟΪν 65 ΡΡΘΑΓ ἴονγασάβ [πε οἷοβϑο οὗ [86 
οΠαρίογ (νυν σβ68 39-43). 

33. “4πώ4 τδεὶν ρεπεαίοσ»γ. Ἐμοῦ, “δπὰ 
ΟὲΣ τορὶδῖοῦ δῦ δοοουϊηρ ὑμοτοῖο᾽ 
ΠΟΥ νοῦ τορδϊογεα, ᾿.6. δοσογάϊηρ ἴο [6 
Ρίδεθβϑ ψνἤογο (ΠΟΥ ἀννοῖϊῖ. 

38. {2ε:6 »ιοηεοηεά ὁγ ἐδεὶν παρπεὶ «ὐεγὸ 
ΓΤ ΤῊ πυχῖθοῦ οὗ ἴἢ6 παπΊ65, 1 νν}}]} 

Οὐϑβογυθά, 15 [πγίθθη, σογγοβροηάίηρ ἴο [ἢ 6 
ὨΜΌΕΙ οὗὁἨ (ἢς οἰ[165 ἴῃ ἴδ ἢγϑῖ 11δὲ (νυθῦβθ8 
28-11), 50 {παῖ ἴ ΤΩΔΥ Ὅς 5ιιδροςίοα (Πα [Π6 
ῬΓίποο5 ππεηπΠοηδαὰ ννεσὸ ἴῃ6 τορ δίογοα ΤΠ οἶβ 
οὗ ἴῃοϑε οἰ δ8 ἴὴ ἴθ ἄπιε οὗ Ἡ  ζοκιδῇ (566 
γΟΙΘ6 41). 

390. Τόε ἐπίγαπος 9ΚΓ᾽ Οσεάογύ Τὸ ΤΧΧ, 
Γοδά “ Οεγαγ ἴοσ “ σδϑάοσγ," νης ἢ ἰηνοΐνθβ 
ἃ ΥΟΥΥ 5]. αἰϊεγαϊίοη οὗ ἴῃς Ηεῦτονν. (866 
ῃποῖθ Β δὲ ἴδε οηὰ οὗ ἴῃς Ἵπαρίοσ) Τῆηδὶ 
ΟΟΓΑΓ νγὰ5 ἃ ἔτι] ἀἸπιγὶςς 15 ἀρραγοηΐ ἔτο πὶ 
Οδεη. ΧΧΥΪ. 6-12, ἀηὰ ἀραῖη τοπὶ 2 ΟἾΓ. χίν. 
14.15. Βεῖηρ ΡἢΠσίης σουπίγΥ (Οδη. χχνὶ. 
1), ἃ νγᾶ8 ἰαπὰ “ψῇογε ΠΟῪ οὗ Ηαπὶ ᾿αὰ 
ἀνεὶς οὗ οἱά " (Οθη. χ. 14; διιργα, ἱ. 12). 
ΙΓ “Οεάογ᾽ δε τοϊαϊηθά, [ἢ6 ραββᾶρο δάπι}5 
οὗ ηο 1]υϑιραΌοη ; ἔοτ ἴῃ. “Οδάοσ " ᾿πιοηάοά 
σῇ δὲ ποιοῦ οὗ ἴποβε πηθηϊὶοηδὰ οἰβοῖνῃοσο 
ἴη δετρίυγε (οδῇ. χν. ς8; σ Οἤγσ. χίϊ. 7), 
ὙΒΙΟΝ Ὀεϊοηροα τοβροςί νοι ἴο [υἀδἢ δηά 
Βεηϊαπλη. “ΟὐΟΓΑΓ 15 στοραγάρα 5 ἴῃ ἴσὺδ 
τοδλάϊηρ Ὁ. Ενσαϊά δηὰ Βεγίπεαυ. 



192 

40 Απά {πεν ἰουμπά ἔλι ραβῖυτε ἀπά 
δοοά, ἀπά τῆε ἰληὰ τυας ννῖάδ, δηά 
υϊεῖ, «πὰ ρεδσεδθὶε; ἔογ ἐδεν οὗ 
Ηδηι δὰ ἀννεὶς τἢεγε οἵ οἱά. 

41 Απά Ἂπε86ὲ νυυτοη ΟΥ̓ ΠάπΊα 
σᾶπιε ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οὗ Ηεζεκιδὴ Κίηρ 
οὗ [υάλῃ, πὰ β8πιοῖε {πεῖν τεπῖβ, δηά 
1η6 Βαδιτδιοηβ τπδῖ ννεγε ἰομπα τῆδγε, 
πὰ ἀεβιτογεά τ{Πεπὶ υττεγ]Υ ἀπῖο τἢ18 
ἀδγ, δῃὰ ἀνγθὶς ἴῃ τῆ ΘΓ τοοπβ: Ὀ6- 

41. Τειε «αὐτί θη ὁγ παρε. 1... ἴ[ὴς ΤΠ οῖβ 
τοοηποηθά ἀῦονὸ (τΈΥβο8 15-17), ῬΏΟΒΟ 
Ὠδῖηθ5 ΨΟγῈ τεοογάθα ἴῃ τῆ6 γοριβῖογθ οὗ 
Ἡοχοκίαῃ, ννβοοΌΥ ψγὸ ἰθάση {6 ἀδῖς οὗ 
{5 ϑιπιθοηϊε ὀχρεάοη. ((Οοιηρασε 2 Κὶ. 
ΧΥΙΙ, 8.) 

ἐῤε ῥαῤί!αἰοη..Ἷ ἘΔΙΠΟΥ, 9 ΜΘἈ πα ἶπι," 
(ϑο ἴῃς ΧΧ., Ῥαϊγίςκ, (ὐόϑεηῖι5, Βεγῖμοδυ, 

ἄς.) Οἱ [ἢ ]5 Ρεορὶς, ς]]εὰ αἰ5ο “" Μδοηϊζεβ," 
866 ποῖδ οη [πάἀ. χ. 12, δη σοραγα δε ῖονν, 
Ὠοΐς ΟἹ 2 (Ἶἶγ. ΧΧ. 1. 

43. 1όὲ ““»ιαἰεάίε, ἐδαῤ «ὐεγὲ φπεαῤεά. 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΙΝ. ΓΥ. [ν. 40-- ξ . 

σλι86 2λεγε τὐας ραβῖυιτε τῆεγε [ΟΥΓ 
τΠεῖγ βοςκβ. 

42 Απὰ .ο»ις οὗ τῆεπ). εύεπ οὗ τῆς 
80η8 οὗὁἩἨ δίπχεοη, ἥνε δυπαάγεά πηςδη, 
νγεπῖ ἴο τποιηῖ ϑεῖτ, μανίηρ ἔογ τΠεὶγ 
ςδρίδίπβ ΡῬεϊδιίδῃ, δπὰ Νελγίδῃ, δηά 
ἘἈερμδίδῃ, διά [72Ζίεὶ, τῆς 8οπ8 οὗ 1581. 

43 Απά τΠεγ 8πιοῖε ἴῃε γεβῖ οἔ τῇς 
ΑπλΆ ει ῖο5 παῖ ννεγα εβοᾶρεά, δηά 
ἀνγεὶς τπογα ἀηῖο 1}}8 ἀδγ. 

ὙΠΟ σγοαπιηδηῖ, ἰ.ς. [παῖ δὰ οβολρεὰ [ΠῸ ργοαῖ 
8ἰδιι ρ  ΟΥ υηάογ 5811} (1 ὅ8ηι. χυ. 7, 8). [παᾶϊ- 
σΔΌοπΞΚβ οὗ ἴῃς σοητηυδά οχἰϑίθηος οὔ ἴ[Π6 υἱὺς 
αῇῆεσ [ἢ15 Ὀπιθ Ψ}}}} 6 ἐουηὰ ἴῃ τ ὅ8πι. χχυὶϊ. 
8; ΧΧΧΟῚ:; 2 54Π|. ΥἹ1]. 12. 

“πο ἰδ ἀ4γ.)ὺ Ὑδόθε νοσάβ ἀγα Ὀγο ΔΟΪΥ͂ 
κθη ἔγοτῃ ἴῃς τεςογάὰ ψῆϊοῇ [Π6 νυτογ οὗ 
ΟΠ γοπίοϊεβ ῃδὰ Ὀεΐογε ἢϊπι, δηὰ ἐο ποῖ ἱπιρὶΥ 
(Πδὶ ἴῃς δ πιεοηϊἴ68 γεπλαϊηοα τη ἰδτυγθοα ἰῃ 
ἘΠΟΙ͂Γ σοπαιεϑῖβ [1 θοῦ ἴπ6 σεϊυσγη ἴτοπι [6 
ΟἸΡΌνΠΥ. (580 4530 ἰῇ νεῖβε 41.) 

ΑὈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἱ νόῦϑθεβ 3 δηᾶ 20. 

ΝΟΤΕ Α, Οὔ γϑῦβο 3. 

ΤῊΟ ρῥγεβεπί ἴοχῖ, Ὁ Ν ΠΟΝῚ (" ἂπά 
{πΠ656 ἃγὸ ἴπε δῖ ποσ οὗ Εἴδε, ,᾽.), ρῖνεβ. ἢῸ 
8δη586, Δηὰ τηυδὶ Ὀς οοτυρί. ΤὮς [ΧΧ. 
ΡΡΘΩΥ ἴο πᾶνε γοδὰ ΩΝ "5 ΠΡ ΝῚ, ἀπὰ τῇ ϊ5 
τολάϊηρ 15 ργείοστοα ὈΥ Καπηϊςοῖὶ, Βογίποδυ, 
δηά οἴπουβ. ϑοπῖὸ Μ455.. πονναυοσ, πᾶν πΡνΝῚ 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΚΓ. 

Σ: 724 ἥνε 97 Κεμόεμ (τυσ “σε ἀΐς ῥὲγίλγίρλῆ 
“πο λέ «αδησιν. ἡ 7 οἷν ἀσόῥ[αήίον αἀπα 
εογιφμέεέ οὐ ίλε αραγηα. τι 7ε ελίσ' σεῦ 
απὦ λαῤῥαῤίοης οΥ Οαά. ιϑ 724 »πωμόοῦ 
απά εοηφιρεεί οΥΓ Αεμόεη, Οαά, απα ἐλε λα ὦ 
πμασεά. 23 1716 λαῤἥ“αϊονς αηα ἐὐϊο 
φερε οὗ ἐλαΐξ ἀαζ ἐγιόφ. 25 7 λων εαῤίέσεν 
,)ρ» ἐλεῖρ “17. 

ΟΗΑΡ. . 1. Ηἰς διγιῤγίσδέ «υας ρίυεη 
μπί|ο ἐῤὲ “051: οΓ᾽ “οτεῤΦ.] ΤῊΪΒ 15 ποῖ εἾ56- 
ὙΠ ΘΓΟ ΘΧΡΙ ΙΟΙΕῪ σἰαϊεα ᾿η ϑοσρῖυσγο. Κϑυθοη 5 
Β'Ώ 85 ΡιΙηἰδπεά ὉΥ ἃ βοδηΐῖ δ]οββὶηρ (Οεῃ. 
ΧΙΙΧ. 4): υυΐ 5111} Ὡς τεῖδίπϑ τῆς ἤγϑί ρίδοθ 
δλοης πα 80η5 οὗ Ϊαςοῦ, ἀπά 18 ΘΧρυεβ5)}γ 
[εγιοα “ ἢΪ8 ἤγοι - Ὀογη, Π5 πη ρἢΐ, [ἢ 6 ἰλίσιε 
πίῃς οὗἉ ἢϊ5 βίγοηρίῃ, {Π|Ὸ᾽ Ἔχ ἸΏ ΟΥ οὗ εἰρη 
δης [ἢ ἜΧΟΙ] ΠΟΥ οὗ ροννὲγ ᾿᾿ (014... νεῦβα 3). 

ΘΝ ΔΝ 52 (ἴποθ6 ἃγὸ ἴπε βδοὴβ οὗ (ἢ6 
ἔλιπον οὗ Εἴᾶπὶ"), νν ἢ 18 5αςἰ5ἔδοίοτῃ, δηὰ 
Ὑνῃςἢ, θοίηρ ἃ πιδηυδογρῖ σοδάϊηρ, σμοιυ]ά ὃς 
δάἀορίεα, 

ΝΟΤῈ Β, οὔ νοῦβδ 239. 

Οὐογαγ, Ἴ), ἀηά Οεάοσ, Ὑ1), βοϊἴπν δϑιίι, 
(ἢ νος δ) βδίίοη, αἰ 6  ΟἾΪΥ ἴῃ ὁπ ἰετῖοσγ. 

ΟΥΝ ιδε 8οη8 οὔ Βευθεη τῆς 
Βυβίδογη οὐ ἰϑγδεὶ, (ἔογ ἢς τὑα- 

τῆς Βηβίδογη ; διιῖ, ἰογδϑπλυσἢ 458 ἢς 
δάεβιεά ἢἰ8 ἐλῖ μετ θεά, ἢἰ8 δίγἢ- ἐρυρεα 
ΠΡῆς νγὰβ ρίνεη υὑπΐο ἴΠ6 80π8 οἵᾳ 
Τοβερὴ τῆεὲ 8δοὴ οὗ ἴβγδεὶ : δηά τῆς 
δΕΠΘΔΙΟΡῪ ἰ5 ποῖ ἴο ὃδ6 τοοκοηθαὰ δίϊεγ 
τῆς δι Πρῆϊ. 

7οβορῃ 8 Ὀ]εβϑης 185. ἃῦρὶς (ἰδ]4., νεσβεκ 
22-26), διιξ ἄοεβ8 ποῖ Ἔχρ ΠΥ ἱποὶιιὰς τῃ6 
δἰ μγισῃῖ. Ιπάθρὰ [παῖ ργνΠ]εξα βθεπιβ, ἴῃ 
15 πιαᾶῖῃ Ροϊηΐϊβ, ἴο ἤᾶνε ρμαβϑϑεὰ το [υἀδῃ 
((διά., νεῦβϑὲεβ 8-ἰο}); δυῖΐῖ δ ἴἢδ βᾶπὶθῈ {{π|ο, 
βοῦθ Οὗ 1π6 ργν ] 65 οὗ (6 ἤγβί-Ὀοτη ψουϊὰ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο ᾿νε ὕδεη [ΓΑπβέοστοα ἔτοπὶ Ἀειῦοῃ, 
[ῃ6 οἸἀοϑῖ-οσῃ οὗ ἴῃς ἤτοι Ἰοκι υπιαῖο ψἱο, ἴὸ 
7οθορὶι, ἴδε εἰάεϑι-Ὀοσ οὗ ἴῃς βϑεοοῃηὰ (δδὲ 
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. ὅπη. Ὁ. 2 ἔογ “υἀΔἢ ργενδι]εά αθονε ἢ 7. Απά ΠΪ5 Ὀγεῖῆγεη ΒΥ τλεῖγ ἔδπι!- 
“ Μίς. ς. δτείδτεη, δπὰ οἵ ἢἰπὶ εασιθ ἴῃς ἐς ῃοῦ 1165, ἤθη τῃ6 ραηξαίορυ οὐ τἢεὶγ 
διαιι «6. Τα]εῦ; δῖ τὰς διπτηγίρῆς τας [0- ρεπεγδιίίοηβ νγᾶ5 γεσοκοπεά, τυέγέ τῇς 
'ο, 86ρΠ᾽5:) Ἑοἢϊοΐ, [εἰοὶ, δηά Ζεομδγίδῃ, 
γδτον κι. 3. [δε 508, 7 «ἀν, οὕ “ευθεη τῇς 8.Απὰ Βεῖδ τμε βοῃ οἔ ΑΖᾶζΖ, τῇς 
φ “ἘΠ βγρίθογη οὐ ἰβγδεὶ τυόγε, Ηδποοῇ, ἀπά 8οη οὗ ᾿'ϑδειηᾷ, ἴῃς βοὴ οὐ 7οεὶ, ννῆο ΚΌΤΥΝ 
Κορ δ ας ΡΆ]]ὰ, ΗεΖτοηῃ, δπὰ Ολγηϊὶ. ἀννεῖς ἴῃ “ΖΑτοοῦ, ὄνρη ὑπῖο Νεῦο νετ. 4. 
5: 4 Τῆε 8οῃβ οὔ Ϊοεὶ ; δῃειπηδίδῃ ἢΪ8 ἂπὰά Βδδὶ-πιεοῃ: Ἄρν 

80η, (ορ 8 δοη, δῃϊηγεὶ ἢ 18 βοῇ, 9 Απά εαβενγαγά ἢς ἱπῃδδίτε πηῖο 
ς Μιςοδὴ ἢ15 8οη, Ἐεδία ἢὶβ 8οῆ, ἴπε επιεγίηρ ἰη οὗ τῆς νυ] ἀεγπ 685 ἔγοπὶ 

ΒΔ] ἢϊβ βοη. τε τίνεγ οἰὸς ὼς θεσδυβε {ΠεὶΓγ 
ἐν τώ. 60. Βεεγδῆ ἢϊῖβ βοη, ψ]οπὶ ἐ ΤΊ] ρΑτἢ- σδεῖ]α νγεγα πη] ρ] 164 ἴῃ τῆς ἰΔηά οὗ 
ἀΐκεῖν; ΡἸΠεβεγ Κίηρ οὗ Αβϑυγίδ οαγγίεἀ ἄνγὰ (σι εδά, 
δυο χ 167. ἐαρίϊυε: ἢδ ἐυας ῥῬτίπος οὗ τῆς δυ- ΙΟ Απά ἱἰπῃ τῇς ἀδγβ οὗ ὅδ] {πεν 

Ὀδηϊῖοβ. 

Οδη. χἰν. 5). Ι͂ἡ ραστίουϊαγ, της τιρδς οὗ 
πὸ Πγϑι-Ὀοση ἴο ἃ ἀοιιδὶε Ἰηπογιίδηςς (Π ουῖ. 
χχὶ. 17) ν)ὲὰϑ σοηξεγτοα οὐ [οϑθρῇ, δοιὴ ΟΥ̓ [ἢ 6 
ἐχργεβϑοά ψ}}}} οὐἩ |4ςοῦ (Οεῃ. χΙν"}. 22) δπὰ 
ἴῃ [6 δοῖυδὶ ραγιοη οὐὗὨἨἁ Οδηδδη ( [οϑὶ). ΧΥΪ. 
δηὰ χυ!].). 

2δε γεπεαΐίοσν ἰ: πο 19 δὲ γεσλοπεά εν ἐδε 
ὀίγίὀγίσϑι.)] [115 ἀουθί:] ννπεῖθοσ [Π6 ρεπο- 
ΔΙΟΕΥ͂ οὗἨ Ϊ]οβερῃ οὐ οἵ Ἀειθεη 15 ἰηϊοηἀεά, 
Ιη δῖ Ποῦ σ856 [ῆ6 ᾿ινοτή8 ᾶἃγτὸ δροϊοροῦς, εἰνίηξ 
ἴῃς τϑάβδοῦ ΨὮΥ {πὸ ρεηρδί ΡΥ οὗ υἀαὴ 
(ς 8. 11.-ἰν.} 45 θθη ργδηίθά (6 ργθσθάθησθ 
ΟΥ̓ΣΓ ἴῃαΐ οὗ 4}} ἴ[ῃ6 ΟἴΠΟΓ 50η5 οὗ [δςοῦ. 1 ἢς 
ΤοΆ5Ο0η 15, [πδῖ, το ἢ ἴδ6 ΙΓ σ ἢ, 45 σο8- 
Ῥεοῖηῦ 15 τηδίθσιαὶ ῥγίν]θρ 68, ἴο 
[οβερὴ, 115 οἵδε τὶ ἢΐϑ, ἴποϑο οὗ αἰ ΡΉΥ δηὰ 
Ῥγε- επλίηθηςθ, [6}1 τὸ [υἀδῇ. 

2. Οὗ δίρε ἐανιὸ ἐδ οδίοῦ γωΐρν.] ΤῊς 411- 
δΊΟΠ 5 Ἐβρεοα}} γ ἴο νά, που ἢ ΤΑΥ͂ 
ΤΟΑΟἢ ἔμγΠοΥ, δηὰ ἱποϊυάθ ἃ ρίδηςς δἵ {Π6 
Μεββίδῃ, ἴῃς τὸ “ ἈΌ]οΥ ᾿ οὗὨ 5γδ6] (Μ|ιοδὴ 
Υ. 2). 

3. 1δὲ “ο. 9 Ἐρωδεπ.) Αοτάρασγο Οδϑηῃ. 
Χχὶνὶ. 9. 

4. ΤΡε “οπ: 07) υοε Τα Ἰη6 οὗ ϑιιςςθϑ- 
δίοῃ ἤοσὸ ψίγοη πλυδῖ 6 ὈΤΟκΚΟῚ ΟΥ̓͂ ΟὨα 
ξτοδὶ μὰ ΟΥ 96νθγαὶ 5Π|4}16Γ Οὔθβ, βίης ΠΪΠ6 
ξεηογαίίοηϑ Ὀοΐογο ΤΊ 41 ἢ - ΡῚ Ι βου νου ἃ ΓΑΓΤΥ 
05 δᾶ Κ 0 ἤΓΠΟΓ τΠΔηὴ ἴο (Π6 χσεῖρῃ οὗ 
ἘἈἐΠοθοδπι. 

θΘ. Τιϊσα!δ-βιπεεγἢ ὝΠΟΙΟ 18 4 ἀοιδὶς 
ἐείεςῖϊ ἰη 1015 τοηάογίης οὗ [6 Αϑϑυγίδη ὨδΙηΘ, 
ὙΠΟΙΠΟΣ δγίϑίης ἴγοπὶ ἴΠ6 πο οὐ ηϑας οὗ 
ΠΟΡΥ!εῖβ, ΟΥΎ ἔγοπι “ Ρῃοπείίς ςοττυρίίοη,᾽" ἰ8 
υηςογίαίη. Τῇς “ ΤΙΝ] ἢ-ΡΙοβοσ" οὗἉ Κιηρβ, 
Οἡ ἴΠε ΓΟΠΙΓΑΓΥ, 8 ΠΟΑΣΙΥ 8Δὴ οχδςῖ τεργοϑεῆ- 
ἰλίίοη οὗ (ῃς Αϑϑγγίδῃ ννογά, νος ἢ 15 γοδα 48 
Τυξυϊ-ραί-παγα. 

ἐαγγίοα ατυα7 εαρίτυε. 866 Ὀοῖον,, γεῦϑα 
26: δῃὰ σοϊηρασο 2 Κ. χυ. 29. 

7. ἢ, δεν 1δὲ βεπεαίοργ 97 ἐδεὶγ βεπεγα ὁ: 
γοι. 1. 

πλλὰβ ὙγᾺΓ ἢ τῆς Ηδρατγτεβ, ννῃο 

«υα΄ γεεζοπεά.}] ΑΡΡΑΓΘΠΓΥ ἰῃ ἴῃς ἔπης οὗ 
]οι απ. (δε δεῖονν, νεῦϑα 17.) 

8. Τὸε “οἡ 9 ϑδεγια, ἐδὲ “οη 97 υοε  ὍΤΠαιϊ 
18, γΟΌΔΟΪΥ, “ἴπε ἀεδοεπάδηϊς οὗ δῃοπιδιδῇῃ, 
ἴΠε 5οῃ οὗ [οε].᾿" (ὅ8ὅ6ε6 νϑῖβδε 4.) ὃ 

“γοον, "9.7 “Ατόον," “ΝΕΌο," δηά “ Βαδὶ- 
Τ ΘΟη," 8416 411] νν6}}]-Κηοννὴ ρίδοθϑ ἴῃ (ἢ6 
Ὑταπβ- [ογάφηϊς σορίοη, οὐ ἴῃς δογάεγβ οὔ 
Μοαδῦ, ἴπΠ6 ρΡοβϑεϑϑίοῃ οὗ νος ἢ ννᾶ5 αἰβρυϊοὰ 
Ὀεϊννοεη ([ἢ6ὲ Μοδϑϊῖεβ δπὰ ἴῃς [9γδϑ}] τε8. 
ἴη ἴπε αἰνϑίοη οὗ ἴπὸ ΗΟΪΥ 1,4ηά, {ΠΕΥ [Ε]} 
ἴο ἴπ6 {τδὲ οὗ Ἀδιδεη (Νυπι. χχχὶδ. 18; 
7οϑὶι χἧῖὶ, τ6,17). Μεβμᾶ ἴῃ ἢ]5 σγοδὶ Ἰη8ςτρ- 
Ὀοη τεοοκοῦβ ἴπειῃ ἴο Μοδδ. 

9. Ηἐ ἱπδαῤὲϊοά. ὙὍὨΘ δηϊςοάδηϊ ἴο “ ἢο "ἢ 
ΠΟΙ 5 γαῖποσ “ Ἀουθθη" ἴηδη Βεῖα, οὐ [οεἷ. 
Ἐϑινναγά {π6 Ἀδυθοηϊο5 ἹΠΠΔὈΪϊοἃ 45 ἔὰσ 48 
(Π6 σοπηπιοηςεπιθηὶ οὗ ἴπ6 ἀόδογί ψῃ]οἢ οχ-ς 
[εηάἀδὰ 81] [Π6 ᾿ΨΑΥ ἔγοτι ἴῃς γΓῖνογ ΕἸ Ρηγαίοβ 
ἴο ΠΕΣ θοτάετβ. ὍῊ158 15 ἴπ6 στοαῖ ϑγγίδη 
ΤΠ) Θϑοσῖ, ἃ ςοῃτηυδίοη οὗ ἴῃ6 Ατδδίδη τονναγά8 
ἴ[Π6 ποτ, 4 ναϑδὲ ννεάρε ἰηϊεγροβεαὰ Ὀοίνγθθ 
(Π6 σὑδ]]ὸγ οὗ (86 ΕἸΡὨγαῖοβ δηὰ της ἴθσι! 6 
5 ΠΡ οὗ οσοδϑὲ δίοηρ ἴτε Μοάϊξεγγδηθδη,  ΙΟἢ 
οἨδοΐμ Αγ 5Πι|8 ΟΥ̓ Ραϊεβίίης ἔγομῃ ἴπε τεϑὶ οὗ 
ἊΝ ἐβίόγη Αϑίδ. ᾿ 

10. 72ε Ἠαραγ 5.7 ΤῊ “ Ἡδραγῖεβ" ΟΥ̓ 
“Ἡδζάγθηθβ᾽ ἃ’ὸ ΚΟΏΘΓΑΙΥ τοραγάεα 45 ἀ6- 
βοεηάδηϊβ οὗ Ηδράσ, δηὰ 80 85 ἃ Ὀδγαηςὶ οὗ [Π6 
᾿5ῃπιδ 6} 165, το Ποῖ Πονγθνογ ΠΟΥ͂ ἀΓΘ 
ἀἰδιϊ συ δηθὰ ἴῃ ποτα ἴΠἢ8Δὴ ΟἿδ ῥᾶβϑδᾶρὸ 
(1 Οἢγ. χχυ]. 10, 31; 5. ἰΙχχχὶ!!. 6). ΤΠ ΠΟΥ͂ 
ΔΡΡΟΑΥ ἴο ἤἢάνε Ὀδεθη οἠο οὗ [6 πηοϑβὶ ροννεγίαὶ 
δηά νυάε]γ-ϑργοδὰ {τῦ65 οὗ ἴῃε ϑγτγίδη ᾿ Ἂβεγῖ, 
θεῖηρ ἑοιιηά οὐ ἴπῸ 5δἰάθ οὗ ἴδ Εἰπιρῆγαϊοβ 
ἴη οσοηίδλεῖϊ ψῦ τῃ6 Αϑϑογγίδῃβ (' Αησίθηξ 
Μομδγοῆ!εβ, νοὶ. 1ἷ. Ὁ. 430), δηἀ 4͵50 ἰὴ τῃ6 
οὶ ῃθουτῃοοά οὗἩ Ῥαϊοβίίης, Ώ ςοηΐϊδοῖ ΜΠ 
(ἢ6 Μοεαθιῖοβ δηὰ [βγδο} 65. ὙΠ ΠΕΙΣ στοδῖ 
νγ Δ [ἢ 15 ΞΙΓΟΉ ΕἾΥ ἱπάϊςαϊεά ΟΥ̓ {πε ἀπιοιηῖ οἶ 
[ἢ ὈΟΟΙΥ͂ τά θη ἔγομι τπόπὶ (1ΠΠτ ἃ, υοσβο 21). 
ΎΠ6 Τοοηϊοεςίυγα ἴπαὶ ΠΟΥ ἅσὸ σεργεβοηϊοὶ ὉΥ 

ο 



Ι., (ΓΒΕΟΝΙΟΓΟΙΒ5. ν. [ν. 11--18, 

Ις ΑἮἹΙ τῆς β8οη οἵ Αδάϊεϊ. τῆε βοῃ 
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[6] Ὁγ τῃεὶγ μαπά : δπηά πεν ἀννεῖς ἴῃ 
ΤΉΘ.., τῆ ΙΓ τοηῖβ ΓΙγουρῃους 411} τῆς οαϑὲ οἵ (συηὶ, ςἢϊεΐ οὗ τῇς ἤοιβε οὗ τἢεὶγ 
“βον αὐ : 
ἠλεγπο φ΄ ἰαπά οἵ (Π]εδά. [Αἴ ῃεῖβ. 
ἐἀε σαεί. 1ι 4 Απάὰ τῆς οὨ]άγεη οὔ (δά 

ἄννεϊο ονεγ δραϊηβὲ τπεπὶ, ἴῃ τῆς ἰαηά 
ἢ 2058. 12, ὁ 5 ΒΑβῆδη υἱπῖο ϑδίσδῃ : 

᾿ 12 |οε] τῆς οδίεῖ, δηὰ δῃδρῆδῃι 
τῆς πεχῖ, ἀπά δδπδὶ, απὰ δῃδρμαδῖ ἴῃ 
Βδβῆδη. 

12 Απά τΒεῖγ δγεῖῆγεη οὗ τῆς ἤοιι58 

16 Απά τπεν ἄννεὶς ἱπ (σΠ]εδά ἴῃ 
Βαβῆδπ, ἀπά ἰῇ ἢογ ἴονγῃβ, ἀπά ἴῃ Δ]} 
{π6 δυδυγθβ οὗ ἔϑῆαγοη, ὑροὴ ἴτμεὶγ ἃ οΡ. 57: 
δογάετϑ. 1 Ἠεδ. 

17 ΑἹ] τῆεθε ψεγε γεοκοπθά ὃν ἐλανς 
δαπδαίορίεβ ἴῃ τῆς ἀαγβ8 οὗἉ " [οτμᾶπὶ ΤΑ. 
Κίησ οἔὗἹ [υἀλἢῃ, ἀπά ἴῃ τῆς ἀαγβ οὔ Κι 5 

δ, 32. 

οὗ τῃεῖγ ἔλιΠεγβ τὐόγε, Μιςπμδεὶ, δπά 
Μεβῃυ]]δπι, ἂδπὰ ὅπμερα, δηὰ [ογδὶ, 
ΔΠὰ Ϊλομδη, δηὰ Ζ14, δπὰ Ηξεδετγ, 
βένεη. 

14 ἼΠεβς αγέ τῆς σι] άγεη οὗ Αδ1- 
ἢδ1} τῆς βοὴ οὗ Ημυτὶ, τῆς βοὴ οὗ [4- 
τοδῆ, ἴῃς δοῃ οὗ Οἰϊδαά, τῆς 8οη οὗ 
Μιςοἢδεῖ, ἴῃς βοὴ οὗ [65 :15}δἱ, τῇς βοῇ 
οὗ [αμάο, πε βοη οἔ ΒυΖ; 

]ετοόθοαπὶ Κίπρ οὗ [8γδε]. 
ι8 ΠΕ 8οη85 οὗ Κευῦδεη, δηά 

τε (Τααττεβ, δὰ δα] τῆς εἐὔρε οὗ 
Μαηδββθῆ, Τοῦ να]δηῖ πιθη, πιθη 80 ]6 

βῆοοῖ ἢ Ὀονν, ἀπά 5ΚΙ1 1] ἴῃ ννγᾶγ, 
τὐόγε ἴουγ ἈΠπᾺ ἔογῖγ τῃοιιβδαπὰ βενεη 
Ὠυπαάγεά δηά τἤγεοβοογε, τας ννεηῖ 
ουξ ἴο ἴῃε ννᾶγ. 

[ἢ6 Αρταὶ οὗ τπ6 οἰαβϑισαὶ υυτογα (δ“δὉ. 
ΧΟ]. 4,82; ΡΊΙη. “Η. Ν.᾿ νὶ. 22; ὈΟΠΥ͂ΚΒ. 
Ῥογίθρ. 9956, ἄς.) ἰ5 ΒΙΡΗΪΥ ργοθαῦϊθ. [ἢ 115 
(ᾶ56 {ΠΕ ῚΓ ὨΔΠῚΘ ΠΊΑΥ ὕε σοπδιἀογεα 845 511} 
δυγνινηρ ἴῃ τη οὗ τῃ6 ἀϊ!δῖγιςϊ τα} Πεον 
ΟΓΙ Ἠσίεγα ἴῃ ποσί -ὀαϑίοση σαῦία, οὐ ἴῃ6 
Ὀογάοτβ οὗ ἴῃς Ῥεογβίδη Οὐ}, 

11, Τ2ε εὐϊἰάγεη 9, Οαά ἀευεἶ ουέν ἀσαϊποΐ 
ἐδε».)Ὶ (ἀοτγιραγς [οϑῇ. χὶϑ. 24-28. 

ἐπ ἐδ Ἰαπά ο7, Βαιῥαη.} ἴπ [οϑι (ΧΗ. 30) 
4“ 4}} Β4βιδῃ ᾿᾿ 15 βαὶ ἡ ἴο ᾿ᾶανθ θθθὴ ρίνθη ἴο 
Μδηδϑβοῆ. [{ρρεαγβ ποτ {{||58 ραβδαρε δηὰ 
ἴγοπλ ἴΠ6 ϑυ θδθαιθηΐ δοσοιηῖΐ οἵ [6 Μδηδϑ- 
5165 (Υ6γ565 23, 24), [πα ἴ(ῃς ΟΔάϊτο5 ἐχιθηάοά 
1Ποπλσοῖν65 ἴὸ ἴπε ἡοσίς δὲ {πῸὸ ὀχρόπβε οὗ 
{Π6ῚΓ Ὀγοίῃγθη, γάλι! ὁσουργίης ἃ οοη- 
δἰ ἀθγαῦ]ς ρογίίοη οὔτῃς ἔγαςῖ οτγριΏΔ}}γ 4] οι τοὰ 
ἴο {πε “ ΠΑ] {τ|δ6.᾿ 

ϑδϑαϊεα δ. 866 Ὠευΐ. π᾿. τὸ (νογο 1ἢ 6 ΒΔ ΠῚ6 
Ἡδεῦγονν ννογὰ 15 γοπάἀογοα Ὀ. “ δα] δῇ ̓  δηὰ 
4150 Ϊοϑῇ. χ !. τ1. [Ιἢ 8}} {Ππγϑο ρῥίαςοβ, ϑα σῇ 
ΔΡΡΘΑΥΒ 8ἃ8 ἴῃ6 δχίγεπηθ ἰἰταϊ οὐ Βαβῆαη. [ἷ 
45 Ὀδοη ΡΓΟΌΔΟΙΥ ᾿Φόπιῆοα ἢ δι ῥῥαά, αἵ 
τῆς οχίγεπγα γογαο οὗ (ἢ. Ηδυγδη, οἡ {πὸ εάρα 
οὗ τὴς ἀδϑετὶ (Βυγοκιαγάς,  Ἀοίδθη, Ρ. 507). 

14, Τρειε ἀγε ἐῤὲ εὐ! ἰάγοπ. Ὄ15 ἔοττηια, 
νους τη6 δὰ σοη]πηςῖῖνε ργεοθάϊηρ ἰΐξ, 
Αἰνγαγϑ ἴῃ {Π656 σπαρίογα ἢὰ5 τοίογοηςθ ἴο ἃ 
ΟΙΦΙ ὙΠ ]Οἢ Πὰ5. ὈΘΟῊ ῬΓΕΥΪΟΌΒΙΥ ρμίνθῃ, 
δΔηά ηοΐ ἴο οηθ ΨΏΙΟΝ 5 ἴο σοπιθ. (ὅ66 ῃοῖθ 
οἡ ςἢ. ἰϊ. ςο.)ὰ ὙΠῸ ρούϑοηβ ἤετὸ ἱηϊοηάοά 
τασδὶ {ποτγοΐοσο δ6 1588 πηθηποποά ἰῇ νοῦ86 
13; ΔΠη4 γνεῦβθθ 1ς πιιιδῖ δ6 υηάἀογοῖοοά ἃς 
ςοηϊαϊηίηῦ ἃ ςοπίϊηιδίίοη οὗ 6 ἰΐηθ οἔ 
ἀεβοεηΐ νης Ὀερῖη5 ἢ ΑὈΙΠμ41]. (δες ἴῃς 
ποχῖ ποῖο.) 5 

Βμᾳ.)] Ἐδῖθοῦ “ ΒυΖδῆὶ," [6 “ΑΒὶ" οὗ 
- 

ΨΕΓΘΘ 1ς δεῖπρ' ΓΟ] ποῖ ἃ δερασγαίε ἢδηλθ, θυ 
[πὸ τοττηϊηδιοη οὗ [6 ἢάτὴθ ΨῃΪςἢ σοπηπιθησο8 
ἢ “ Βιιχ." ὍὙΠὲ ςοπίησ υ οὗ (ἢ6 ρεηδ- 
ΔΙΟΟΥ ἴτοπι ΑΌΙΠ41} ἴο πὶ ννα58 βθθη ὃν 1Π6 
ι.ΧΧ., νὴ Ποννονοσῦ ἴοοκ καδὲέρ ἴο τηθδῆ 
“ Βγοίδοσ,᾿᾿ δηὰ 50 [Γαηϑβαϊοά. 

16. 1 Οἰϊεαά ἱπ Βασφαπ} Αἱ σοπηπια ἰ8 
πεοάρά αὔἴἴογ ΟἸϊοδά, τλ6 τηθδηΐϊηρ Ὀεῖηρ παῖ 
ΠῈῪ ἄννεῖς ἴῃ Οἱεδά, ἀπά 'ἰῃ Βεαρῆδη, ἢ ςἢ 
ὙΟΓΟ ἴννο ἀϊδίηςί σοιπίτθ5, Βασθδη ἰονναγα8 
τῆς. που απηὰ δαδὶ Ὀθεγοπὰ {μὲ γίνε Η ἸοΓο- 
τλὰΧ ; Οἰοδά, ἴο [η6 δουῖῃ οὗ [Παΐ ΓΙΝΘΥ, 

δῥαγοπ.)] ὍῊΪ5 δαϑίογῃη “ δῇδγοῃ " 566ΠῚ ἴοὸ 
Ὅς τρρη!!οηθα ΟὨΪΥ ἰῃ πε ῥγόβθηΐ ράϑϑαρο. 
ΤἸυάρίηρ ἔγτοτῃ ἴῃς δηδίορυ οὗ ἋΠ6 ννεβδίογῃ 
ΘΠάγοη (566 ποῖ οὐ οἢ. χχυϊ!. 29), [ἰ 5ῃου]ά 
Ὅὲ 1πΠ6 πᾶπιὸ οὗ ἃ γτορίοη. Βυῖ τῆς ὀχργοβ- 
ϑίοη »γηέσγαςδίνι, “ ΒΓ 5,᾿ Τα ΘΓ ἹΠΊΡ 165 8 
ἴον. 

17. .οἱῥα»ρ᾿ ---- ὕεγοδοα».ἢ Δεςοτάϊηρ ἴο 
Κιίηρβ [658 ἵἴννο πῃοπάγο δ ννογὸ ποῖ ςοηΐοτη- 
ΡΟΓαγῖθ5, [οἵπαπὶ ανίηρ ἀϑοθπεθα ἴῃς γος 
οὗ ]υάδἢ ΤΟυτγίφοη οὐ ΠΆΘεη ὙοιΓ5 αὔἴεγ [ἐγο- 
Ὀοιπὶ σεαϑοα ἴο δ6 Κιηρ οὗἁ ἰ5γδρ] (. 2 Κι. χν. 8, 
11, 17, 23, 32). [ἴ ψοι]ά δεθὸπὶ ἱπογοίοσο 
τπδῖ τη6 ψτιῖογ οὗ ΟΠ γοη οΪο 5. γοίογα ἴο ἴννο 
Ττορ ϑιΓαϊ!οηβ, ος τηδάθ ὑπάογ ἴπε δι ΠΟΓΙΥ͂ 
οὗ [ἐγοδοᾶπὶ [[. ἤθη ἢ6 νγα5 Κίηρ ἀπά [ϑ5γδοὶ 
Ποιιγ σης, ἴῃς οἴπογ πιαάς ηάετ [ἢ ΔΕ ΠΟΓΙΥ͂ 
οὗ Τοίμαπι, Κη οὗ [ιἀδῇ, ἀυτίς ἴῃς τγοιδ]ου 8 
Ὁπ|6 νπῖ ἢ ξΟ]]οννοὰ οἡ ἴῃ σγοαῖ ᾿ηναβίοη οὗ 
ΤΙρ ἢ - ΡΠ 686 Γ, ποϊοθὰ ἴῃ 2 Κι. χν. 29, δηά 
Ιϑαδῇ ἰχ τ. ὙΠΟΓΟ 15 ΠοῖΠΙ ἢ συ Γργιϑίηρ ἴῃ 
ἃ Κίης οὗ Τῇ Πανίηρ Θχογοϑοα ἃ βροςίθϑ8 οὗ 
Ἰογβἢ!Ρ ονὸσ ἴῇε Ἴ Χδη58- [ογΓάδηϊς [ΟΥΤΙΟΣΥ αἕ 
{Π15 Ρετί οὐ, 

186-22. [η {818 βεςοῃ νγὲ 5εεὲπὶ ἴο ἤδλγο ἃ 

ἼΣΕΣ 
40» 4 9 

ἴο ΘΓ δυο ΚΙεγ δηᾶὰ ϑννογά, δηά ἴο νταίσιν. 



Υ. 19---26.] 

19 Απά τπεὺ πιδάβ νγὰγ ἢ {πὲ 
᾿αθοθς Ηλρατγῖτεβ, νντῃ ὁ [ετυτ, πὰ ΝΕρ 8, 

δηά Νοάδδ. σῶς 
20 Απὰ {6 Ὺ νγεζε μεῖρβά δραδίηϑί 

1Πεπὶ, ἀπά τῆς Ηδραγίτεβ νγεγε ἀε]}- 
νετεὰ ἱπῖο {πεὶγ ἤδη, δηά 41] ἰῃαδῖ 
τὐεγό ΜΉ τῆθοι: ὉΓ ΠΟΥ οΠεα τὸ 
(οὐ ἴῃ τῆς δαῖτα, ἀπά ἢς ννᾷβ ἰπ- 
ἰτραῖϊεὰ οὐ τμεπὶ; θδοδιβα τΏΕΥ μὰ 
ἘΠΕΙΓ τγυβῖ ἴῃ ἢ Π1. 

μὰ μά 21 ΑΠα τΠΕΥ̓ ἴτοοῖκ ἄνγὰῦ {Πεὶγ 
᾿Π οΔ[|6; οὗ τῆε!Γ σαπιοὶς πῆγ τδου- 

᾿βϑ8Ππά, δηά οὗ 5δῆδερ ἴνο δυπάτεα ἀπά 
ΠΙγ τῃουβαηά, Δηἀ οὗἉ 45565 ἴνγο τβου- 

Ὴεν. ϑδη4, δηά οὗ ἵπιεη 4η ἢυπαάτγεά τῃοι- 
μον ΥΥΝ 
Δαν 31... .22 Εδγ τπετγς {6}}] ἀοννῃ πιδηγ 8ἰδίη. 

θοσδιιβο τῆς νναῦ τὐα: οὗ )οά. Απά 
{πεν ἄννεϊς ἴῃ τῆεῖΓ βἴθδάβ ὑπ] τῆς 
σδριίν τγ. 

22 ἢ Απά τῇῆε Ἑ“ΒΠ]άγεη οὐἩ τπε μδ] 

6.1} δεςουηξ οὗ [86 »τεδῖ νγὰγ ὑυ Ὡς ἢ 18 ὈΥΙΘΗ͂Υ 
τουςῃοὰ ἴῃ ὑθῦβθ 10---ὦἃ ὙὙᾺΓ ἴῃ (Π6 {1π|6 οὗ 
5δ)ὺ] Ὀεΐζινοου ἴῃ6 Ὑτδη5- [ογάδηϊς [5γ86}1{65 
δηὰὶ {πὸ Ηδράγοπθβ, 80 ἴῆθη οσσυρίεα (ἢ6 
τίσ ἰταςῖ ποῖ ἀπά πογῖῃ-οασὶ οἵ ΟἸΪεδά, 
Κηοννη 85 (6 Ησωγαη αἵ ἴπ6 ὑγεβϑθηΐ ἀδγ. 

19. ὑείων απά Νεῤῥί.ὁ απά Νοάαό.) Ἰεἴυγ 
δηὰ Ναρῃϑῃ (ΟΓ, ΠΊΟΓΟ ργορογγ, Ναρ  5}) 
ἃτο πιοηϊἰοποὰ δθοηρ ἴῃς ἀεσϑοοπάδηϊβ οὗ 
Ισἤπιδοὶ Ὀοΐ ἴῃ ΟΠγοηϊοϊθ5 (1 ΟἾτ. 1. 31) 
δηά ἴῃ Οδησϑβὶβ (χχνυ. 15). Οὗ Νοάδὺ ποϊμιης 
ἰ56 Κηονῃ. [εἴυγ ηο ἀουδὲ ρᾶνε Ὠᾶδπὶα ἴο 
ἴῃς ἱπιρογίδηξ {τὃε οὗ 86 [τυὐταη5, πιοη- 
Ὠοηεά ΕΥ̓ ϑίταδο (Χνὶ!. 2, ὃ 18 δηὰ ὃ 20), 
ΡΙΩγ (΄ Η. Ν᾿ ν. 23), ἀπά οἴδπεγβ, ψνῆο ἴη- 
μαδιτοὰ (ἢ γορίοη βοιἢ -νγεϑῖ οὗ ἴπ6 [4πι25- 
σθπο ρίαϊη, θεϊνψοθη Οδυ]οη5 (ὐαυίαπ) ἀπά 
(Π6 1,οὐλῃ. ὙΠ 5 {Πῦ6 ννὰ8 ποῖθα ἔογ [5 
{Π|ον!ϑἢ μαδίῖ8 (ϑιγαῦ. ]. 8. ς.}, δῃὰ ννᾶϑ5 τ - 
ξατάςά 5 βᾶνδρο δηὰ νγαῦκο (ὙἼγρ.  Οοογρ. 
ἰϊ. 448 ; Εἷς. “ΡΒ. 1. 44; ἄς). 

41. Τρεὶγ εαἰῤεἢ ὍΠ15 σγοαΐ ὈΟΟΚΥ͂ ΠΊΑΥ͂ 
6 ςοιηρατοά νι (μδῖ οὐϊαϊηεὰ ἔτοτῃ ἴδε 
Μιάϊαπιϊεα (Νυπι. χχχὶ. 32-15). τ ἀοαβ 
ποῖ ὀχοροά ἴῃς δπιοιιηΐ ννῃϊςἢ τπ6 Κίηρβ οὗ 
Αϑϑγυσία σοῃϑίδπε σατγτιθα ΟΕ ἴῃ {ΠΕῚΓ σαὶ 5 
τροη {τῦε5 οὗ πὸ ργεαῖ ποῖθ ΟΥΓ ἤδτηςξ. 

48, Βααϊ- εγνιοπ Ασοογάϊπρ ἴο ϑ5οπῆς, 
“Βλ1]- Ηοποη," “ 56 ηῖγ," δηὰ “ Μοιιηΐ Ηογ-ὁ 
ΤΟΏ, ἅγε ἴῆγεθ ὨδπΊ65 οἵ [6 ὁη6 ΕΓ. αἴ 5σηοινν- 
οἶδά εταίϊποηος ἢ ψῃϊο τῃ6 Αηἰ-1, εὔδηοη 
τούτηϊηδῖος τονναγάβ ἴπὸ οι ῆ. “56 η1γ, ΤοΓγ- 
(ΔΙΏΪΥ ἀρρεᾶτβ ἴο ἤᾶνθ θθεὴ ϑδ0ςἢ ἃ ΠΑΠῚΘ 
(θεὰ. ᾿. 9). Βυΐῖ ἴῃς Ὀγεϑεπί ραβϑϑᾶρε 1π6|- 
οδῖεβ ἴδαῖ ὉγΥ τὩ6 [ἀπὲ οὗ [86 νσιογ οὗ 

Ι, (ΓΗΚΟΝΙΓΙΠΒ5. ν. 195 

{δε οὗ Μάαμαδθθθῃ ἀννεῖε ἰη τῆς Ἰληὰ : 
ἴεν ἱπογεαβεά ἔτοπχη Βαβῆδη υπῖο 
Β41]-εσγπιοη δηὰ ὅϑεπῖσ, δηὰ τπῖο 
πιοιηῖ ΗἩετγηηοη. 

24. Απὰ τἢεϑ8ε τυέγό ἴῃς ἢ6λά5 οὗ ἴδε 
ἤουβε οὗ τπεῖγ ἐδίῃεγβ, Ἄνεὴ Ερδεγ, 
δηά 5ῃϊ, δπὰ ΕἼἸ1εὶ, ἀπά Αφσίεὶ, δπά 
7ετεπιίδῃ, δπά Ηοάανίδη, δπὰ 14}- 
ἀ1ε], παρ πε οὗ νδίουγ, ᾿ξαπιοι " Ηεῦ. 
τηδη, ἀραὶ ἢελάβ οὗ τῆς ἤοιιϑε οὗἩ ΠΕ γ μαρεῖ, 
ἔτ ἢ ετϑ. 

25 ἢ Απὰ τῆεγ τγαπϑργεβϑεά δραἰπϑ 
τῆε (οάἀ οὗὨ τῃεὶγ ἴδεγβ, ἀπά ψεηῖ ἃ 
ἐπ ῃοΠη 
οἵ τῆε μὰ. ψῃοπλ (οἀ ἀεβίτογεά ἢ 
Ὀείοτε τῆ πηι. 

26 Απά τῆς Οοά οὗ ἰϑ5γδεὶ ςεἰγγεά 
ὉΡ τῆς 8ρίγις οὐ π Ρὰ] Κίηρ οὗὨ Αϑϑυτίἃ, ὅς δος 
Δη4 τῆς ϑρίτγις οἵ ΤΊ ΑΓ -ρΡΊ ] Παβοῦ Κὶπρ 
οὗ Αβϑογγίδ, ἀπά ἢδ σδγγίβα τ πὶ ἀνγᾶυ, 
ὄνεη τῆς Ἐειυδεηίζεβ, ἀπά τῆς (ὐδά- 

ΟἸγοηΐοΪε5 ἴμε (ἤγες ἴουτηβ Παά, δἵ ΔΠΥ γαῖθ, 
οοπλὰ ἴο Ὀ6 Δρροὐ ἴο ἴῆγοε ραγῖβ οὗ 1Π6 
τη υςΔ]η--- Ῥογηαρθ ἴο ἴπ “ΓΕΘ δυτηπλῖβ "ἢ 
ἴῃ ννςἢ [ἃ τογτηαῖοβ (Ροσγίοσ ἴῃ " ὈὨ]ςΐ. οὗ 
[Π6 ΒΙΌ]6,, νοἱ]. 1. Ρ. 790). Οοπιραγο {πὸ 
ΟΧργαβϑίοη “16 Ηεπηος᾽ (Περρποπὶ») ἴῃ 
Ῥ5, χὶιὶ. 6. 

24. Μισ δὲν νιση 97 αἱοιν. Οἡ [86 ρΡδου δΣ 
ὈΓΑΥΘΙΎ οἵ ἴῃς Μδηκδϑε ῖοϑ, 566 δαίονν, ςἢ. χίϊ. 
21. 

25. δεν ἱγαπεγτγει"ε4.1 ΟΟτραγο [Π6 5ι1π|- 
ΤΩΔΤῪ οὗὨἨ 5Γ86}}5 85 ἴὴ 2 Κ. Χυ!Ἱ 7-17:; δηὰ 
ἔου ραγί!οι]τβ 8εὲῈ 2 Κ.. χίϊ. 228-33, ΧΥΪ. 31-.3, 
ΧΥΠΠ. 18-1ο: 1 Κ. ἱ. 2, 11}. 27, ΧΙ. 6, ἄζς. 

«υεπί α «υῤογίηφ. ΙΒ 5(γΓοη ὀχργοβϑίοη, 
ςοτηπιοῃ 1 ἴῃς ᾿εηίαίοι ἢ, ἰ5 υϑεὰ δῖ ΓΑΓΟΙῪ 
ἴῃ ἴῃ6 Ἰαῖοτ ἢ βίους] δογιρίυγοβ. [{ ΟςςΊΓΒ, 
ΒονγενεΓ, ἔτεα ΘΕ ΠΠῪ ἰπ πε Ῥγορῃοῖβ, δηὰ 15 
ἔουπα ἀρᾶίῃ ἴῇΏ 2 ΟἿ. ΧΧΙ. 13 ((οΙραγο 11, 
νΠογα ἴηε ννογά ἱπ ἴῃ6 ογὶ βίη) ἰ5 ἴῃ 6 βαγηθ). 

46. Ηε εαγγὶεά ἐδέηι ααυαγ.} Ἦε, ἰ. «. ΤΊ- 
Ἰδῖ ἢ -ῬΙΙΈΘῈῦ, οαττῖθα {ποπὶ ἄνα, Ρι] ποῖ 
μανίηρ ἀοηθ 80, διυιῖ παν ΟΠ]Ὺ ρΡιιϊῖ [πὸ Ἰδληὰ 
ἴο ἃ ΠΟΑΥΥ͂ τθαῖς (2 Καὶ. χν. 19, 20, 29). 

Ηαίαϑ. 866 ποῖς οὔ Δ Κ'. χυϊ. 6. 

Ηαόον. “Ἡδῦοτ᾽" πεῖὸ ϑθεπὶβ ἴο δὲ ἃ 
ΟἿ οὐ ἃ ἀϊδϑιτιςῖ, δηά Ὡοΐ ἃ σγίνϑυ, ἃ5 ἴῃ 2 Κὶ. 
Ἰ.5.5. ὅνε πᾶνθ πὸ οἴδβεγ ονϊάθηςς οὗ [6 
οχἰδίοποθ οὗ βιιςἢ ἃ ρίας; Ὀυϊ ἴπογα 15 506 
Γεδβοη ἴο δοῖεν ταὶ αἰδίγιςϊ8 δπιοηρ (Π6 
Αϑϑυτίδὴβ ΜΈΓ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΥ ἡδπιοα ἴτοπὶ 
βίγοαηβ. (866 " Αποϊοηϊ Μορδγολῖοϑ, νοὶ]. ἰ. 
Ρ. 243.) 

Ω 3 

φεῦ τῆς ροάς οὗ τῆε ρεβορὶςε 15 Κία. νγ, 



-Σ Κίη, 

ὃ ἴμεν. το. 
Σ. 

ἴῖε890 δηά τῆς Πδ1{ τῦῆρε οὗ Μδηδββεῇ, 
δηὰ Ὀγουρῆς τῆσπὶ υπῖο " Ηδϊδῃ, ἀπά 
Ηδῦοτγ, δπὰ Ηδγα, δπὰ τὸ τῆς γίνε 
(ϑοζδη, υπῖο [ἢ 15 ἀΔγ. 

(ἩΑΡΤῈΚΒΚ ΨΥ]. 
1 7214 τοηις οὐ ζευῖ, 4 771 ἠἕἔηθ 97 δε ῥνίφεῖς 

τὩρο ἐήέ εαρέυϊέν. τό 7ἦε μανεδες ο7 Ο- 
σάομι, 27Ζγαγὶ, σπά Αρλαίά, 49 7λε οδέεξ 
οΥ “αγορ, αμαὶ ἀξ δἶἔμε μρίο Αἰ λήνααξ. 54 
722ε εἴδες οὐ ἐἀε δτνίεείς αγια Ζευϊίές. 

ΗῈ 8οηβ οὗ [,ενὶ; αἰ σεγθῆοη, 
Κοδαῖῆ, Δπὰ Μεγαγί.. 

2 Απὰά τς 9ςοη8 οὗ Κοδδλῖῃ; Απι- 
τάτη, 1Ζῇδῦ, απὰ Ηδοῦτοη, δηά [7ΖΖιεὶ. 

2 Απὰ τῆς οἰμη]άγεη οὗ Απηγδηὶ ; 
Αἄτγοῖ, ἀπά Μῶοβεβ, απὰά Μιτγίδῃι. 
Ἴδε 808 αἷδϑο οὔ Αδίοη; ὁ Ν)δάδῦ, 
δηὰ Αια, ΕἸεαΖαγ, δηα 1τἢδπηδγ. 

Ἠανγα.Ἷ τ 15 ργόθδῦὶο τπαὶ ἴδε “Ηδγὰ" 
οὗὨ 118 ραβϑβϑαᾶσο σεργεβοηΐῖβ ἴῃς “" δγδῃ" οὗ 
Οεηποβὶ8 (χὶ. 21) Κιηρβ8 (21 Κ. χίχ. 12) δηὰ 
ΕΖΕΚΙΕΙ (Χχν]. 23)... Ηδγαη απ οζᾶη ἅΓῈ 
πη ἴῃ Κι ὶηρ5 (Ϊ. 8. 6.}, 35 Πόσα ; δηὰ {ποι ἢ 
οὗ τῆ6 ἴῆγοθ ἰοῖῖουβ νος ἴῃ τῆς Ηεῦτενν 
σοΙήροβε δῇ Ὠδηηθ, ΟὯΘ6 ΟΠΪῪ (ἴπε γ.2) 15 
ςΓοπΊήπιοη ἴο ἴπε ἴννο, γεῖ [6 ἔοστῃ, “ Ηδγα," 
15 (ΔἸ ΓΙῪ τεραγάθα 45 ἃ τῆθτο βοδοηϊηρ ἀονγῃ οὗ 
ἴπ6 τυρροά οτρίηλὶ “ ΚἬαγαη." ὉὙΠῸ οπιὶβ8- 
βδίοπ οὗ {πε ἤηδὶ " ΟσουΓ5 4150 ἴῃ ἴῃ Οτοοκ 
Δ Κοχηδῃ ἕοττῃ οὗ [6 Ὡάτηθ, ΠΟ ννᾶ5 
Κάῤῥαι, οΥ Οαττμα. 

ἐδ γίπὲγ Οσοσαπ ἘΔΙΠΟΥ “τὴς τῖνεῦ οὗ 
σοξαη," 845 ἴῃ βατὴθ ψογάβ ἀγὸ ἰγαηβδίαϊοα [ἢ 
2 Κ. χνυ!]. 6, δηά Χν!!. 11. ΟοζΖδῃ ννὰ5 ἴπ6 
ΒΘΏΘΓΑΙ Πᾶπιὸ οὗ {Π6 ἀϊδίγιςς δρουΐ ἴπ6 ΓΙΝΟΥ 
Ηδθογ οὐ ῤαδομγ. (866 ποίς Όη 2 Κ. χυ!!.. 
6.) 

ΟΗΑΡ. . 1. Τε :οπε οΓ Σου!) ΤῈΘ 
ΒΟΏΘΔΙΟΡΥ οὗ [,ΕΥἿ ὈΠ]ονν8 Υἱ. 16-25 45 [ΔΓ 
485 ῬΒΙΠΘἤΔ8, ΔἔΣ ΜΠΙοἢ [6 νυτῖοῦ πλιϑ 
Ββανθ δὰ ἀοςιιηθηῖβ Ὀοΐοσε ᾿ἰπὶ ν ὮΟἢ ἢδΥΘ 
Ὠοῖ σοχῃς ἀονῇ ἴο .8. 

4. “δίεόμα. Αςςοτάϊης ἴο Ποβορῆιβ (Απὶ. 
7]. νὴ. τ, 8 3, δηὰ Υ. 11, ὃ 5) ΑὈΙβῃι 
δυιςοοεαρά 8 ἐδῖδεν ΡΗϊποῖιαβ ἰὴ ἴῃ 6 οῆςε οὗ 
ΒΙρῃ-ρτεδί. ΨΥ Βοῖβεσ μὲ ννὰ8 βυςοεοάρα ΒΥ 
ἢ5 50ὴ Βυκκί, ΟΥ̓ νγὰ5 {πε ἰαδῖ ΠΙσῃ-ργίοδὶ οὗ 
186 μοιβε οὐ ῬἈΐποδαβ ἀπ] 7 Δάοκ, 15 πηοογ- 
(Δῖῆ. ὙὍὙῆδ ΟἿΪΥ ῥΪδςθβ ἰῇ φοτίρεατο ΠΟΥ 
ἈΦ 18 πῃηεη!οπεα ἀγέ ἴΠῸ ῥγεβεηῖ, δηὰ Εἰλγᾶ ὁ 
ΥΠν ς, ΠΟΥΟ Π6 ΟΟΟΓ5 ἴῃ πὸ ᾿ἰϑσῖ οὗ ΕΖ2γὰ 8 
ΔηΓΟ5ίΟΥβ. 

δ. Βικλὶ---ὕχ5.} ἘΒυκΚῚ δηὰ {{χχὶ ἀγὸ ἴῃ 
οηβ ρἷδος (( Απηξ. [ια.᾿ ν. 11, ὃ 5) βαἱὰ ΒΥ 
1οβερῆιι5 το πᾶνε Ὀθθη Εἰ ἢ - γί εβίβ, νη ]]ς ἴῃ 
ΔῃοΐΠοΥ (Υ11. 1, αὶ 3) 186 Ὺ ἀγὸ Ἔχε μάθαὰ ΤΌτὰ 
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Ι, (ΗἨΚΟΝΙΓΟΙΕ5. Ν. ν]. [ν. 1-ττῖς. 

4 “ ΕἸεαζαγ θεσαῖ Ῥῃΐηεῆδβ, Ρἢ:- 
ἡ Σ Ὀεραῖ ΑὈΙβῆμδ, 

ξ Ἀπ Αδίϑῆυδ ἐπὶ Βυκκι, δηά 
Βυκκὶ θεραῖ {9022ὶ, 

6 Απάὰ ὕὕσζει Ὀεραὶ Ζεγαδῃϊδῆ, δηά 
Ζετγδῃῖαι Ὀδεραῖ Μετγαίοιῃ, 

γ Μεταίοιῃ Βερδω Απιαδτίϑῃ, δηά 
Απηδγίδῃ δεραῖ Αδιτυῦ, 

8 Απάὰ Αμδίευδ Βερᾶς Ζαάοκ, δηὰ 
“Ζεαάοκ θεραῖ ΑΠΙπιδᾶΖ, τ ΝΣ 

9 Απᾶὰ ΑΠιίπιδὰ δεραῖ Αζαγίδῃ,. 
δηὰ ΑζΖαγίδὴ θεραῖ [οπδηδη, 

Ι0Ο Απᾶά Ϊομδηδη Ὀεραῖ Αζατγίδῃ, 
(86 2 25 τῇαϊ ἐχεσιῖεα τῆς ρτίεϑε᾿ 
οῇῆςε ἴῃ τῆς 4τεπιρὶε τηδὲ δοϊοπχοῃ ἢ δφϑ. 
δ. τη [εγυβαίεηι :) "δ ν οὶ 

11 Απά Αζαγίδῃ βεραὶ Απιδγίδῃ, ᾿ς γκμ δ 
Δ4η4 Απιαγίδῇ θεραῖ Αδιτα, 

{πὲ 115. (ΟΠγοηοϊορίςδὶ ςοηβιἀθγδί! οἢ8. ΓΟ 
ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἴπογὲ μανιηρ Ὀ66η αἵ ΔΥ σαῖθ οἠδ 
ΟΥ ἴννο ἢ ἢ -Οσίθϑῖβ Ὀεΐννοθη Αδιϑῆθα δῃρα ΕἸ], 
ϑΟΠΊς, 845 ΓἸρῃίίοοῖ (΄ ΤορΙς δόγνιςο, ἵν. 
δ 1), τᾶΚο {Π6 ΠΟΥ ἔουτ---ΒΟΚΚΙ, [122], 
Ζεγδῃδῃ, δηὰ Μίθσγδίοι. 

8. “διμὸ ὀέσαὶ Ζαάοζἢ ἩἮἩδετε (ἰς [ϊ5ῖ 
ΤΟΙΌΓΤΒ ἴο ΡΕΥβοῃ5 ὈΓΕΥΪΟ ΒΥ πηεηοηθά ἰῃ 
ϑογρίυσο. (866 2 5. Ὑ]}. 17, χν. 2; 1 Κ. 
ϊ. 8, ἄς.) Ζαάοϊ, ννῆο νγαβ Ἰοϊπί ἢ ρῃ- ργίεϑῖ 
ἢ Αια υηάοῦ αν], 15 ἃ ννε}}]- Κποννὴ 
Ροιβοῆδρθ. ΔὨϊπιαδΖ, [6 5οη οὗ Ζδήοκ, νγῆο 
ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο Βᾶνὸ ἀϊθά δεΐογε ἢ 5 ξδίποσ, δὰ 
50 ΠΟΘΙ ἴὁ δᾶγθ Ὀδθ Πρ ἢ -Γοβῖ, 15 4150 
ἴλτλουβ (2 8. χΧΥ. 27, 36, χυῖϊ. 17-21, ΧΥΪΙ. 
19-29). ΑΖΑτΙΔΝ, {πε δοὴ οἱ ΑΠΒίπιδαζ, ἰ5 
τηθηζοποὰ (1 Κ. ἱν. 2) 28 ἰὴ ᾿ΉΡΗΣ ηάογ 
δοϊοπιοη. (866 πδχὶ ποῖθ.) 

9. “δίνιαας δεραὶ “εαγίαὁ.)] Ιἴ ταιϑβῖ, 
ΔΡΡΑΓΘΏΩ͂Υ, Ὀὲ (Π15 ΑΖασίδῃ, δὰ ἡοΐ ἴπ6 5δοὴ 
οὗ [οβαηδη (τεῦβο 10), ΜὯῸ νγᾶβ Ηρ - ῥΙοϑὶ 
δἵ της ἀεάϊςδίοη οἵ δοϊοσηοη Τοιρὶς. Εογ 
Ζαάοκ, ψο Ἰϊνεά ἱπῖο πε τεῖξῃ οἵ δϑοϊοπιοῃ 
(1 Κ. ᾿ν. 4) σδηηοῖ βᾶνθ δεθ βιςςσθθάθα ὈΥ͂ 
ἃ ϑτεαλῖ-στεαῖ- σγδηάβοη. ὙΠῈ ποῖϊςε ἰὴ γεγβα 
1ο, ΠΙΓΝ 15 δδομοὰ ἴο ἴῃ 6 βϑοσοηὰ Αζαγίδῃ, 
ταιιϑὲ θεγοηά ἃ ἀοιδί Ὀεΐοπς ῬΓΟΡΟΥΥ ἴο 186 
ἢγϑι. 

10. υοῤῥαπαπ᾿ δεραὶ “παγὶα ὁ. Νοιμίης 15 
(ο]Ϊὰά ι.ι5 οἰβονθογε οὗ [ομδῆδη, οἵ οἵ {86 
βοοοηά Αζαγίαἷ, τη1]655 ἴ(ἢ6 ἰδῖῖοσ 18 {πὸ 
Αλατγίδῃ πιοηϊοηδα ἀπιοηρ ἴΠη6 δηςθβίουβ οὗ 
"Ἔγ γα (ἔτ. νἱῖ. 3). ὙΠΕΥ͂ ΜψΈγε ὈΓΟΌΔΟΙΥ 
ἈΙ «Π-Ρτιοδῖβ ὑπάογ Κεμθθοῖῃς, Αδῆδῆ, δηὰ 
ΑΞΒ8. 

ῥὲε ὁ 4.2 866 ποῖθ οὔ ὑυϑῦϑδ 9. 

11. “πανία δεσαὶ Α»ιαγία δ. Αὐλδγίδῃ 18 
τηρη[ἰοηθα ἰὴ 2 (Ἶγ. χίχ. 11 45 δρῃ-γιοδὲ 



ν. 12---20. Ι. (ΗΚΟΝΊΙΊΟ(Ι(Ε5. ΥΝΙ. 

12 Απά Αδτ θεραὶ Ζδάοκ, δηά 
Ἰ0:, “-. Ζδάοκ Ὀεραῖ ᾿δ ἢ) ] 1 Π1, 
“941. 12 Απᾶὰ δῃαίιιη Ὀεραῖ ΗΙΚιδῆ, 

δηᾶ ΠΠΙΚιδῆ Ὀεραῖ ΑΖαγίδῇ, 
“Νεβι αν 14. Απὰ ΑζΖαγδῃ δεραῖ “ϑεγδίδῃ, 

Δηά δογαδίδῃ δεραῖ εποζδάλκ, 
Ις Απὰ [εποζδάδκ ψεηῖ 1π|9 εαρ- 

759 Κίο. ἠοεγ, “ἤδη τῆς ΓΙΟΚῸ σλγγίεα ΑΥΤΑΥ 
“ςς ]υδλῇ πὰ Τεγυϑβαίθπι ΒΥ ἴῃς Παπά οὗ 

16. ΝΕΡιυςΒΔαΠΕΖΖΩΓ. 
ἰοῦ 16 4ἴ7Τ|ῆε 9οη8 οὗ ],ενὶ ; σ! Οετ- 
τὴ 5Ώοῃ), ΚΟΒαίῃ, πὰ Μεχγατὶ. 

Ὁηάογ [Ἐποδπαριιδῖ, ἡ οἢ υ δοσογάβ ψ ἢ 
815 Ροϑι]οη ἰῃ [Π8 ΣΘΏΘΔΙΟΡΥ. 

“ρει. ἘΒείνοοη Απιάτιδῇ δηὰ ΗΙΠΚιδΝ 
[Π15 ρεπεδί οοΥ 18 πιοϑδῖ ςογ δ} ἀοίεςζινο, 85 
ἰϊ μῖνεβ ἴγεε ζεηεγαίίοη8 ΟὨΪΥ (ΑΒίτυῦ, 
Ζαᾷᾶοκ, 514} πὶ} ἔογ ἃ ρεγὶ οὐ ἔογ νιοὶ πη 
ξοπογδῖοῦ5 ἃγὸ ἔυγη!ϑῃθα ὈΥ̓ ἴπ6 ἰδὲ οὗ {πε 
Κίηρμ5 οὗ [{ιάδλῃ, δηὰ νος ςἀηηοῖ Ὀ6 65}- 
τηλῖθα 45 πλιιςῇ βῃογὶ οὗ 2οο γοᾶγβ. ὙὍὙΠ6Ὲ 
ἀοίοςϊ 15 ἴο 4 5π|8}} οχίθηϊ βιιρριιεά ΟΥ̓ ἃ 
δΕΏΘΑΙΟΡΥ ἴῃ οἷ. ΙΧ. (ν6ῦθ6 τὶ, ΠΟΙ ΟΟΟῸΓΒ 
4ἰ5ο ἰὴ Νοἤοηι. χὶ. 11); ἔογ ἴἤθγο ννὸ πὰ τδαΐ 
τῆς β8οοοηὲ Ζεδάοκ νν45 ποῖ ἴῃ 5οη, Ὀυῖ 16 
ετδληάβξοῃ, οὗ τὴ6 ϑβοςοηὰ Αδιτιῦ, 4 ϑοςοηά 
ΔΙ ογδίοῖ ἢ ̓ηϊοσνυθηῖης Ὀοΐννεθη ἴΠπ6πὶ. [ἴ ΠΊΑΥ 
Ὅδ ϑυδροςῖοά ἰῃαϊ δοπὶθ ΟἴΠΟΥ ΠΑΠΊ65 ἢδᾶνρ 
ἀτγορρεά οι. 

11 15 ξυΠ  Γ γοιαγκαῦϊο ἴπαΐ ὯῸ οπο οὗ ἴ8Π6 
ὨΔΙΊΘ5 [ἴῃ ἴἢ}18 ρατί οὗ (ῃ6 1151 (Αμαν, Με- 
ταῖοι!, Ζδάοκ, 58}4}}επὶ οὐ Μ 65}11}121π|} ὀσσυγβ. 
δλοης ἴπ6 μι ἢ -ργίεϑῖβ οὗ ἴπε ρεγίοά, βεύθγαὶ 
οὗ ῃοπὶ ἅτε πιεηϊοηδα ὈοΙὴ τὴ ἴπ6 ϑεςοηὰ 
Βοοκ οὗ Ογοηῖς 65 δηὰ ἴῃ Κίηρβ, 85 [εποϊδάδ, 
ΒΔ τ-Ρτγιοϑῖ πηάοσ Αδαχδῃ δηὰ [οδϑὴ; 4.Ζ18- 
τι ἶι, αἰ μ ἢ - τοδὶ υποσ {᾿ χα; [τ] ἢ, μῖχ ἢ- 
Ῥτγϊοδε ὑπάογ ΑἢδΖ; δηὰ Αχζαπδῆ, ΠΙ ἢ -Ῥγιοβῖ 
τηάογ Ηοχοκίαῆ. ΤῊ οχρίδπαϊίοη οἱ 1}}}5 
566 ΠΊ5 ἴ0 ὃς {Ππῶὶ (ἢ6 ῥργεϑθηΐ 15 ποῖ ἃ ᾿ἰϑὲ οὗ 
ὨΙΒτργοδῖβ, Ὀυζ 1π6 σοησφδίορυ οὗ [οζδάδκ 
οΥ ἰοδβοχαάδκ, ννῆοβε ᾿ἴηθ οὗ ἀδβϑοεηΐῖ ραγίὶν 
ςοἰηεἀεἐ υυνἱἱῖδ (ες Ισῖ οὐὗἩἨἁ ὨΙΡἢ -Ὀσοϑῖβ, ῬΑΓΥ 
ἀϊβογοά ἔσομι ἃ. ΧΥ ἤογ 1 σοἰηποιάσά, 4}} (ἢ 6 
ὨδηλΟ5 4.6 ρίνθη; ψἤετε ἴἴ ἀἸβογοά, σοῖο ἃγδ 
οτηἴοά, ἴῃ οΥάθγ (ργοθαὉ }7γ) ἴο τοηάεγ ἴθ 
Θητγο [15ῖ ἔγοπι ΡΠ Π6 45 ἃ τὰ] ΠΡ]. οὗ ϑενθῃ. 
(ϑὲς ποῖς ΟὨ Υθῦβα 20.) 

15, δδαϊμρι.ὴ (ΟΔ]οὰ “ Μεβμυ Ἕδηι" (οἰ. 
ἰχ. 11, δηὰ Νόἢ. χί. 11). 

13. ΗμδίαΦ. ἩΗΠΙΚιδῆ τοοῖκ 45 δι ἢ-Ὀγθϑῖ 
8Δηῃ ἱπιρογίδηϊ ρατί ἴῃ ἴπ6 σγουπδίοη οὗ τὸ- 
ἱείοη, ςαγτιεὰ ουὐἵ ὈΥ [οβια!ι (2 Κ. χχίϊ. 4-14, 
ΧΧΙΪ, 4; 2 ΟἿΓ. ΧΧΧΙΥ. 9-22, ΧΧΧΥ. 8). 

“ξαγίαὁ.] ϑοπὶς οτιτἰς5 νου] σδηςεὶ (ἢ}18 
ῃητλθ Ὀοοδι156 ἴἰ 15 οὐδ ἴῃ Ν ἢ. ΧΙ. 11 δπὰ 
αἶδο ὈΥ [οϑερῃμὰβ. Βιυῖϊῖ 48 [ζ οσσυγδ ἀραίη ἰὴ 

17 Απηά τῆεβεὲ δὲ τῆς παπιὸβ οὗ 
ἴῆε 5οηὴ85 οὕ (εγβῆοιῃ; [20η], ἂπά 
ΘΠΗΙΠΊΕΙ, 

1ι8 Απά τῇε βοη8 οὗ Κοδδιῇ τυέγέ, 
Απλγάᾶῖη, ἀπ [Ζῆδγ, απὰ εῦτοι, ἀπά 
ὈζΖιεὶ. 

Ι0ο ΤὭς β8οὴ5 οὔ Μείαδαγι , Μλδῆ],, 
δηὰ Μυβῆϊ. Απά τῃςϑ6 γέ τῆς Ἀπ|}- 
1ϊε5 οὗ τῆς [νενῖτοβ δοςογαϊηρ ἴο τῃεὶγ 
ἔλιῃετβ. 

20 ΟΥ Οείβοαι; [1,ἴδηϊ 5. 50η, 
]αβατῃ ἢϊ5 8οη, ὁ Ζιπιπγδῃ ἢΐ5 805, ΑΔ νετ. 44, 

[Π6 ᾿15ὲ οὔ ἴῃ6 ἀποεϑῖογβ οὗ Εζγα (ΕΓ. υἱῖ. τ), 
ἴΠΟΓΟ 15 δι Ποϊοηΐ γεάϑοη ἔοτ τεϊδίπιηρ ἴζ. 

14, δεγαία.)ὺ ὍὝδδϊῖ ϑεγαῖδὶ νγὰ8 ἢϊρῇ- 
Ῥγίοδὶ αἵ τῆς πιὸ οὗ τπε (ὐδριίν υ δηὰ ννὰ8 
Ρυΐ ἴο ἀδαῖϊ ὉγῪΥ Νεθιςῃδάηθζζαγ, Ἀρρθᾶσβ 
ἴτγοπὶ 2 Κ. χχν. .8-2ι1, ἀηὰ [|6γ. 11}. 24-27. 
ΗἾ5. Ὠδπὶεὲ Οςοσιγβ ἴῃ (Π6 ἰΙσῖ οὗ ΕἰζΖτγαβ δὴ 
ςὐβῖοῦβ (Ε.2Γ. νἱϊ. 1). ᾿ 

156. υεῤῥοτα4αζ.1 ὙὨ15 ὨΔΠ16 ΔΡ ΘΑΥ5 πη 66 Γ 
γος ἰοῦ ἰῇ ΟἿΤΓ νογϑβίοῃ, “ [ἐῃοχάδκ," 
“ ]οχαάαῖκ " (Ε2Γ. 1]. 2) δηὰ “[οβδοάδςἢ " 
(Πᾳᾳ. 1. τ, ἄς.). Βυΐῖ ἴῃ [Π6 οτίμίηαὶ {ΠπῸΓα 
ΓΘ ννο ἔοττηβ. οἡΪγ -- ἴθ {}} ἔογπι, [6λο24- 
ἀδῖκ, αηὰ ἴπε σοηϊγαςϊοα οηο, [οχαακ. ΤΠ 
τουδηηῃρ οὗ [Π6 πᾶ ἰδ “[οπονδῇ [8 
τ θου 5." Ιτ Π45 Ὀόόη ποῖρα 45 σοπλασ- 
ΔὈΪΘ ταὶ ἴῃς Πεδάβ οὗ ὑοῖδ [Π6 ργίοϑιν δηὰ 
ἴῃς τογὰὶ δσἴοςκ σαττεὰ ἴο Βαῦγίοη 5ποι]ὰ 
ἤανε Παά παπι68 (Ζ7Ζεἀοκίδι δηὰ [ἐποχαάδκ) 
ςοχηροβοὰ οὗἩ ἴΠ6 ϑαπῆθ οἰθπηθηῖβ, Δηαἀ 4550Γ- 
νε οὗ τῆς “7υκῖίςς οὗ Οοα;" ν᾽ δῖος τῇ ΕΓ 
5 θογίη 8 5πενγθά ἐγ 50 βἰρπα]γ. 

16. ΤΡε .οη. οΓ 1,...}] νης ἰγαορά (ἢ 
ξοηεδίοου οὗ ἴπὸ ΗἸ ἢ - ῬΓΙ ΒΕΥ 5ἴεπὶ ΠῸπὶ 
1,ονὶ ἴο [εμβοχζδάδκ (νεῦβδεβ 1-15}, [6 νυτῖῖοῦ 
τοῖυγηβ ἴο {ΠῈ ἐοιιηἰδὶ π- ἰοαα Δηὰ ῥγοςοθαβ ἴο 
εἶνο ἃ βοῆογ] δοςοιυηῖ οὗ ἴῃ βϑυθῦαὶ Ὀγαης ἢ 68 
οὗ ἴπ6ὸ {δὲ οὗ 1,ον., ἴῃ6 Οογϑῃοηϊῖοβ, Κο- 
Παῖἢιῖ65, αηά Μογαγίῖθβ, 50 ΔΓ 45 ἢἰβ πιδῖο- 
γαῖα δῖον ἰπι. ΗὄὌ Ὀοσίῃ5 ἢ Οεγϑῆοη 
ΟΥ Οεγβἤῃοπι, 45 δ ννᾶ8 ἴπὸ ἤγϑί-οσγη (Ὁ θη. 
ΧΙΥ. 11). 

17. Τῶε :οης οΓΓἹ Οεγεφοριἢ Αογήραγα ἔχ. 
Υἱ. 17, δηὰ Νύπι. 1}. 16. 

δ6Ιῇ᾽,»:..} ΟΔ]16ἀ “ΘΕ 1π| ἴῃ οὐ νεγβίοη 
οἵ Εχοάι5 (ΥἹ. 17}, ΙΓ ἢ 15 Δποῖποῦ πιοάθ οἴ 
τοηάογίης ἴῃς βαπὶὸ ΗἩεῦγεν ψογά. 

10. 7όε “ὁπ: οΥΓ7 Μεγαγὶ ἢ ὅ8εὲ Ἐχ. Υἱ. 19, 
δηά Νιιπι. 11]. 20. 

Μαῤ᾽. Ο]1οἀ ““ΜΑΒΑΙΙ " ἴῃ οὐ νογϑίοῃ 
οὗ Εχοάιι8 (ν]. 17}, ἸΏ σοΥγοςγΥγ. ὍΠὸ τὶρδῖ 
ἔοτπι 18. ΜΙ}! οὐ Μίδοῦ!! (45 ἰῇ πιαγρίῃ οὔΥ͂ 
1 Εἰϑα. υἱ}}. 47). 

420. Οὗ Οενεθο»". ΤῊ πάπι68 ἴῃ {ἢ |5 ̓ ϊ5ὲ 
ἃΓῸ οὐΠΟιιϑὶνγ αἰ γοπὶ ἔτοπιὶ ἰἰοϑ6. ἰῺ γο 568 
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ΠΗ͂ΡΕ 21 ᾿ οδῃ Πῖ5 βδοη, 144ο 8 βοῃ, 
νετ. 4. Ζαγαῇ ἢϊ8 δοῃ, Γεαζογαδαὶ ἢΪ58 80ῃ. 
τ λάα 42 ΤῊς 580η8 οἵ Κοβαῖῃ; ᾿Απὶ- 
41. τη δάδο ἢ]5 δοη, Κογδὴ ἢϊ5 βοῇ, Αϑϑὶγ 
μον Ἠὶς βοπ, 
νεῖ, 4,18. .,212 ΕἸΚΑΠΔἢ ἢ]5 8οη. δηὰ ΕΙΔϑαρὴ 

ἢ]5 80η, πα Αϑϑ5ὶγ ἢΪ8 8011, 
24 Τλμαῖῃ 5 5οη, [πὲ] ἢἰ5 

805, [72ΖίΔἢ ἢΐβ8 5οη, δηὰά δῇῆδυ] ἢϊβ5 
80}. 

25 Απά {πε 8οὴη85 οὗ ΕἸΚαδηδὴ; 
ἔξ με ἐ Απιαϑαὶ, αηά ΑΠΙπιοῖῇ. 

Ι 26 ΑΛ. ῶῶν ΕΠΚαπδὴ : τε 8οη8 οὗ 
ΟΝ ΕἸΚΑπδῃ ; ̓Ζορμαὶ ἢὶβ βοῃ, δπὰ Να- 
μρά, Σ 

α ὅπηι, τα, ΠΤ 15 50, 

41-43., ΥὨΪςἢ γεῖ ἀρρθαγ ἴο σεργοβϑοηί [ἢ 6 βᾶτὴ6 
᾿ϊπ6. Ργοῦδὺϊγ ὑοζῃ ἰιδῖὶβ ἃγὸ στῆτε ΟΥ [688 
οογγαρίεα, δηά ““ [048 ᾿᾿--- ΕΊμδη,᾽" “ 1αὅο--- 
Αἀαίδῃ,᾽᾿ “[δαἴογαι"-- ΕΠ ηΙ, ἀγὸ ΓοΞρΟ Εν ΟΙΥ 
(ΟΥΠῚΒ οὗ [6 βάτὴθ οὐ κα] ννοστάβ. Βιιῖ δὸ- 
δἰ68 ἴΠ656 νδγηῖβ, Οὴ6 ΠΑΠῚΘ ΟςΟΙΓ5 ἢ Θδοὴ 
᾿ἰσῖ νυῃις ἢ 15 οπλἰοά ἴῃ τἴῃ6 οἴμοτ, αηὰ τῃ6 ἔ}} 
ΟΠΟΔΙΟΣΥ͂ πλιιϑῖ ἢανὸ θθ Οοδῆοπι, [00], 
παῖ}, δμϊπιλεὶ, Ζιπηπιαῃ, [δῇ (οΥ ΕἰΠ4Π), 
Ιᾳἄο (οΥ Αἀλιαἢ), Ζεγαῖ, πὰ θδῖθγαὶ (ΟΣ 
Βτπη1). Ηδγο, ἃ5 ἴῃ ΤΏΔΠΥ ροπεδίορῖθβ, δῃ 
ΟΠ 5ϑίοἢ 15 πιδάθ, ἴο τράιιοθ {πὸ ἡυσηῦο; ὀξΐ 
(Π6 Ὡδπι68 ἴο β8θνθη. ((ὑοπιραγε {πῸ ΟἾΠΕΓ 
ἙΕΠοΔΙΟ 68 οὗ [Π15 σπαρίοῦ; δηὰ 566 4]50 
Μαῖῖ, 1. 1-τ7.) 

22. Τῥε :οη. οΓ Κοδα! δ. (Οοτηραγε ἢ 
[Π15 11σῖ (τ γδοβ 221-28) ταί οὗ [ῃ6 δηςοδίουϑβ 
οὗ Ηεγλδῃ (ἰπῆτα, νοῦβο5. 31-18}} ΨΠΙΓὮ σΟΥ- 
τεβροηάβ, Ὀυΐ Π85 ϑόνογαὶ αἰ Πεγοπςα8. 

“νιν παάδαδ.) “ Ατηπι δά δῦ," ΜΠ οἢ ἴῃ 
{18 ἰσῖ τϑρίλςθβ πὸ “[χπᾶγ ΟΥ̓ νοΓβα 18, 
ταιισῖ, 1 σοι] βθόπὶ, θ6 Δηοῖ ΟΓ ΠΑ ὈΟΓΠΟ 
ὉΥ [δὶ βοὴ οὗ Οδβῆοτῃ. [ἴ 18 ἴοο τοιηοίς 
ἔτοτῃ “ [28 ΑΓ ἴο Ὀδ ἃ σοττιρίοη. 

Κογαδ. 866 Νιιπ). χυΐϊ. 1-11,  Βογα {Π6 
5:5 δηά ρυηιϑῃπηθηΐ οὗ Κογδὴ αἂγὸ τοϊδιθά. 
ὙΤΠαῖ 411 58 80η5 ἀϊά ποῖ ροσγίϑῃῃ τ Πῖτὰ 
ΔΡΡΘαΓβ ἔγοπι ΝΠ. ΧΧΥΟ ΙἹ. 

Μεγ Α55|Ὁ δπὰ ΕἸΚδηδῇ δζὸ οπιτϑά ἴῃ 
(Ππ6 ραγα]]6ὶ ||ι5σὲ Ὀδοῖονν (τ γϑο5. 231-18); δυῖ 
Αϑϑὶγ Ἀρρεᾶσγβ 8ἃ5 ἴῃς οἰἀδϑδῖ βοὴ οἵ Κογσδὴ 
ἴη ἔχ. Υἱ. 24, δηἀ νγὲ ΤΏΔΥ τπογοξοσγα δ5811Πὶ6 
{παῖ νγὸ ἢᾶνθ ἤθγὸ [6 σϑηθδίορυ ἴῃ ἔ1}}, νυ ἢ} }6 
ἴῃ νΈγβαβ 332-138 ννὲ μᾶνε ἴδε 115ῖ ϑμλοσίεηθα ὈΥ 
ΟΥ̓ 55] 0}5. 

24. ὕγὶε].}) ὙΠπΠε “Ὁσιε] " οὗἹὨ τ ϊ58 νουβθ ἰ5 
τερίδοθά ΌΥ Ζορῃαηΐϊδιι ἴῃ συθγβα 26, ἃ ςοχ- 
Ῥἰεἴεὶν αἰ βογθηΐ ἤᾶπιθ. [ἴ νοι ]Ἱά 5δθοπὶ {παῖ 
ΕΠοσ τη6 ἔδίμοσ οὗ {Π2Ζιαὴ ταυδὲ αν Πδά 
ἴνο πδπ168 (566 δῦουθ, ποῖθ Οοἡ ὑοῦβο 22), ΟΥ 
τοὶ ἀπὰ Ζερμαηιδῇῃ πιιιδὶ πᾶνε Ὀεοη Ὀτοΐβδοῦδ, 

Ι, ΓΗ ΚΟΝΊΙΟΙΒ5. ΚΥἹ. [ν. 21---22. 

27 ΕἸΙΔὉ δ δοῃ, [εγοῆδπι ἢἷ5 βοῇ, 
ΕἸΚδηδὴ ἢϊ5 βοῃ. 

28 Απὰά τῆς 8οη5 οὗ ϑαπιμεὶ ; τῆς 
Βιβίθογη ᾿Ν Δϑῃηϊ, ἀπά Αδίδῃ. 

29 Τῆς 8οη8 οὕ Μετγαγὶ ; Μδῃ), 
ΓΑΛΒΩὶ ἢϊ5. βοη. δῃϊπηεὶ ἢΐ8. 8οη, [72ΖΔΆ 8. 
ἢ15 80η, 

230 δῃϊπιεα ἢ18. 8580η, Ηλρρίδῃ ἢ 5 
80η. Αϑ4]2ἢ ἢ]5 80ῃ. 

21 Απά τἢεβεὲ γέ ἐδεγ οπὶ [)α- 
νἱὰ 56εῖ ονϑὺῦ ἴῃ βεγνίςε οἔ βϑοηρ ἴῃ ἴδε 
ἤουβε οὗ τῆς ΟΚΌ, δτεγ τηδὲ τῆς ἔδγὶκ ὃ οἷ τό. 
Πιλά τεβῖ. 

22 Δπά τῇῆδγ τηϊηϊβίεγεά Ὀείογε τῆς 
ἀνγε!]πρ, ρῥίαςα οὗἩ τῆε ταρεγηδοὶς οὗ 

δηά {72χἰδὴ [ἢ ἰβϑῖι οὗ 4 1Ἁ,ονῖγαῖθ πλλυυίαρα 
ςοπίγδοϊεα ὈΥ͂ οηε οὗ {πεπὶ. 

ὕκειαδ... ϑδαμΐ.) ἘἈδργοβοηϊοθα ἴῃ ἴῃς ἰδοῦ 
ἰδὲ ὈῪ “ΑζΖαγίδ" δηά “|0ε] " (νεῖῦβε 16), 
ἔογτη 5 830 Ἀ6ΠΠπ| Ὁ ΠῈ]Υ Πθᾶγ ἴο βιιμμοϑὲ σογστιρίοη. 
Αἴὸγ 5841}, (ῃ6 νγογες. “ ΕἸΚαηδῃ, Πἰθ 50ῃ ἢ 
8δθθπὶ ἴο ἢδνο ἔμ] θη οὐ. 

25. Τῤε :οη: οΓ7 Εἰξαπαῤ, ““»ια:αἱ απά “16ὶ- 
"πο δ.})ὺ [τ ἴῃς βοπράϊορυ οὗ Η ἐπίδῃ, ΑΒίπλοῖ 
(«ΑἸ ]οἀ ἴπογὸ “ Μδμαῖῃ ᾽) Ἀρρθαγβ 43 ἴῃ6 βοῇ 
οὗ Απηαϑβαὶ δηά ἴῃ γγαηάβοη οὗ δ] καθ. ΤῸ 
ὑσίηρ (15 ράδδασε ἰηῖο δοσογάδηςθ, νὰ τηυϑῖ 
τολὰ “τῆς 50η5 οὗ ΕἸΚαηδὶι, Απηδϑαὶ, μὲθ 808: 
ΑἸϊπιοίδ, ὲ5 βο}." 

26. 4, ῶὸγ νόος ΤΠοτο .6 Ρ]δηΥ 
βόηθα σοστυρίίοη Βόγο. ῬσχοθδΟὶΥ ἴῃς οτὶ ίηαὶ 
ΓΔ ἴῃ --- " ΕΙΚΑΙ ΔΆ, δὶ6 δὸ (45 ἴπὸ 
ΧΧ.)ὺ; δηὰ [πδ βοῃβ οὗ ΕἸΚδηδῇ, Ζορῃδίὶ, 
ἣ15 80η, ὅζς." (ΟΙΆΡΑΓΘΟ νοῦθ6 35. 

Ζοῤῥαὶ. . . Μαῤαι. “Ζορβαὶ᾽" ἀρρθᾶγβ 8 
“ Ζιρἢ " Ϊἴῃ Υοῦβο 3ς, δηᾷ ἰὴ 1 5.1.1. Εογ 
“ ΝΑΒΔΙ "νὰ ἴᾶνὸ “ ΤΟΔἢ " ἸΏ γογβο 34, δῃὰ 

εἶδ 1 9.]. 8. ς. " ΤόΒυ.᾿" 

47. Ελαῤ. ““ Ἐ116] " ἴῃ νεῦβα 34; “ ΕἸ " 
Ϊη τ 8.1. 1. 

28. Κα: δη). ὙΤὌΒε ἴσια πᾶπΊε οὗ ϑδπιιεὶ "5 
ἢγϑῖ-Ὀοση, ννὨ ἢ νγὰβ “ [οοἱ " (1 8. νἱῖϊ. 2: 
ἰηἴτα, νϑῖβα 31), 45 ἤεγὸ ἀγορρεά ουῖ; δοὰ 
16 ψογὰ ΡῬΓΟΡΕΓΙΥ πιοδηΐην “ δηά ἢ ϑεςοηά 
[500] ᾿ [45 Ὀεθὴ ἴδκθη 48 ἴῃς παᾶπὶὲ οὗ 1ῃ6 
ἤτοι. (ὁ 1 5.}. 5. ς., δηά 566 Δαάάι- 
(ἰοπαὶ Νοῖς αἵ {πὸ οηὰ οὗ ἴδε ομαρῖογ.) 

81. Τόειε ἄγὸ ἐδ «ευδὸο»; δαυϊά “οἰ ὁΌΕΡ 
ἐδε τεγυΐος αΓΓ τος.) 866 Ὀείον,, οἷ. χνὶ. 7, 
41, δηὰ χχν. 1. Τα νυτιῖεσ ἴση δἵ τ 5 
Ῥοϊηΐ ἔγοπὶ ἴθ ροηογαὶ Ἴσοπϑιἀθγαϊίοη οὗ ἴδ 6 
ἀεδοοπάληϊθ οὗ [,6Υ] ἴο ἴπΠ6 ξεηρδὶοσίοβ οἵ 
᾿ανιἀ᾽5 (ἄγοθ σἢιοῖ βδἰηρεγβ. ΗἩοπιδη, Αβαρὴ, 
δηὰ Εἴμαπ οσ Ϊεἀυῖπη. ΤῊΐ5 δυυ)]εςῖ οςςὰ- 
Ῥ65 πὶ 11 νεῦϑε 48. 

Ι χε 
αἷ:ο 7οεῖ 
νεῖ. 33. 



νυ. 33-46.} 

ἴῃε ςοηρτγεραῖίοη νν ἢ βἰπρίηρ, ἀη6] 
ϑοϊοπηοη μαὰ δες τῆς ποῦθε οὗ τῆς 
ΙΟΚῸ ἴῃ [εγυβαὶαπὶ: δηὰ ἐὐέπ ΤΠΕΥ 
νναϊϊτοὰ οἡ τπεὶγ οδῖςε δοςογάϊηρ ἴο 
τλεῖγ ογάογ. 

233 Απὰά τδεβὲ {γέ πον τῆδι Γνναϊτοά 
ψντἢ τῆεῖγ ἈΠ] άγεη. ἔ τῆς 8οη8 οὗ 
τῆε Κομδιμίτεβ : ΗἩδπιδὴ ἃ δϑίῃρετγ, 
τς 8ὁοη οὗ Ϊοεὶ, τε βοὴ οὗ ὅΠε- 
ται], 

34 Τα 8οὴ οὗ ΕἸΚδηδῆ, τῆ6 8οη 
οὗ ]εγόοδδπι, τς ϑοη οὗ ΕἸ], τῆς βοὴ 
οἔ Τοδῆ, 

ἧς ΤῊς 8οὴ οὗ Ζυρῇ, τε 8οὴ οὗ 
ΕἸΚαπδῃ, τὰς βοὴ οὗ Μδμδῖῃ, τε 8οῃ 
οἵ Αῃγλ88]. 

26 Τῆς 8οη οἵ ΕἸΚδηδῇ, τῇς 8οη 
οἔ [οεἷ, τε 8οη οἵ Αζαγίδῃ, τῇς βοῇ 

᾿ οὗ Ζερδαηϊδῃ,, 
27 Τῇ 8οη οὗ Τλἤδῖῃ, τῆς βοὴ οὗ 

Ἐχ6 «4. Αϑ55ῖτ, ἴῃς ϑοη οὗ ἰΕὈιΑβΑρΆ, τς 8οη 
οἔ Κογδὴ, 

28 Τῆς 8οη οὗ [Ζῇδγ, ἴτε 8οη οὗ 

82. Τόεν «υαἱίεά οπ ἐδεὶγ οὐἶεε] Οἡ τῆς 
65 20] 15ῃτηθηΐ δηὰ Ἴσοητημδηςὸ οὗὨ [6 σἤοχγαὶ 
ΒΕΓ ἰη ἴῃς Τ πρὶ, 566  (Ἶγ. Υ. 12, Χχίχ. 
27-1ο, δΔηὰ χχχν. 1ξς. 

83. Ἡρριαη ἢ ἴῃ ζοηθγαὶ Αϑδρἢ (Δ Κ68 ὑγο- 
σοάθοηςο οὗ Ηφηιλη δηά [οἀυῖαη, Ὀυϊ ἤσΓΟ 
Ἠεπιδῃ 15 ρῥἰδοθα ἢγϑῖ, Ὀεοδυδε ἢ18 ΠΆΝΥ, 
τα οὗ ἴ[Π6 Κ ομδι 168, Δα {πῈ ΠῚ  μ6δῖ ὈγΙ Β 
ταῃκ, Ὀοϊηρ ἴῃ6 οἠϑ δος ἢ ξυγη]ϑῃοὰ [με Ὠϊρἢ- 
Ργεδῖβ. (866 ΥθΓβ65 2 ἴο 15.) 

δρώρμεὶ.} 1.2. ““ ϑαταιοὶ." ΟἿ {Γαπϑίδίογϑα 
δανς Ππογὸ ψίνθη [ἢ Ηόδτγον, νγ 116 εἰβοννῃοτο 
[ΠΟΥ εἰνὸ ὑπιξόστη] ἴῃς Οσεεκ ἔοστη οὗ ἴπ6 
μᾶπα, ὅνὲ ᾿ἰοάγῃ ΟΥ̓ [Π]5 ψεποδ ουΥ ἴδαῖ 
Ἡεδη ννᾶ5 ϑδηλι16],8 σγαηάβοῃ. 

97. Βὐίααρβϑ, δὲ :οπ. ὁ.) Κογαδ (οπι- 
Ρᾶγε δῦουθ, νεῦϑοϑ 22, 23) δηά 8ε6 ἴῃς ἰδϑῖ 
Ὠοΐδ ΟἹ Υ6 86 22. 

399. Ηἰ" ὀγοίδεν “:5}}.} Αϑαρὰ νγὰ8 ἢοΐ 
Ἡεπλδῃ 8 “ Ὀγοίδοῦ "ἴῃ ἴῃ6 ΟΥΑΙ ΠΑΙΎ 86 ῆ56 οὗ 
{Πς ἴογπι, δίθοθ ἢ6 ννᾶβ ἴπΠ6 σοὺ οὗ Βεοῖδ- 
οἰϊαδ, δηά 4 Οογϑῃοηϊζο, ποῖ α Κοβαίπιῖε. 
“ Βγοῖδοῦ ᾿ ΠΟΓΟ πιυδί τηθδη “ [Ἐ]ονν-οσαβϑ8- 
τηδη." ((Οοχράᾶσγε οἷ. ΧΧΥ. 7.) 

«υὐδὸ ςἸοοἦ οπ δίς γίχδί δαπμ4.) Οοτραγο 
γοΙ86 44. Α5 Κομβαῖδ, ἐο] ον ἴπ6 οτγάογ 
οἵ Ὀἰτῖι, ἱπϊεσνοποά Ὀεΐννεθη Οὐγβῆοη δηά 
Μογασγὶ, 380 ἰπ τὸ Τεηρὶς βεγυῖοε 8158 ρἷδος 
δηά {μδἱ οὗ ἴῃς Κολαδῖθιῖο8 νν45 ᾿πτοστηθαϊδῖς, 
τ τἴΠ6 ΟΕΓβμοηϊίο5, [6 εἰάοῦ Ὀσγαηςῖ, οὨ 

1. ΟΗΚΟΝΙΟΙΒΒ. ΥἹ. 
Κοδδίῃ, τῆς 8οη οὗ ἱμενὶ, τῆς. βοὴ οὗ 
5γδεὶ. 

4090 Απά [διὲ5 Ὀγοῖμεγ βρῇ, ψῃο 
βίοοά οἡ ἢ15 τίρῃς ἢδπά, εὐεπ Αϑδρὴ 
τπη6 580η οὗ ΒεγδοἊομίδῃ, τῇς 80οὴ οἵ 
ΒῃΪπΊοα, 

40 Τῆε βοὴ οὗ Μιοβαεἷὶ, τῆς βοὴ οὗ 
Βιαδϑβεϊδῆ, τῆς βοη οὔ Μα)ο δῇ, 

41 ἼΤΠε 5οὴ οὗ Ετμηὶϊ, τῆς 8οὴ οὗ 
Ζεταδῇ, τῆς δοη οὗ Αἀαδίδῃ, 

42 Τῆς εοη οἔ ἔτλη, τῆς ϑοὴ οὗ 
Ζιπιπηδῆ, ἴῃς 5οη οὗ δῃϊπιεὶ, 

43 Τῆς 8οη οἵ [δῆδῖῃ, τῆ βοὴ οὗ 
(ὐειβδοηι, ἴῃς 5οη οὗ [μον]. 

44 Αμπά τμεῖγ δγεζῆγεη τῆς 8οη8 οὗ 
Μεχγατγὶ σἐοοά οἡ τῆς ἰεῖξ μαπὰ : Ετῆδη 
τε 8οη οὗ ᾿ΚΊβηι, τῆς βοὴ οὗ Αδαάϊ, ΟΣ 

ςἢ. 15. Σ᾽ τῆς 5οη οὗ Μίδ)]υςῇ, 
45 Τῃε βοὴ οὗ Ηδϑοῃαδιαῆ, τῇς 

80η οὗ ΑπηλΖίδῆ, τπῸ 80ηὴ οὗ ΗἸἰ}- 
Κιδῆ, 

46 Τῆε 8οη οὗ Απιζὶ, ἴῆε 8οη οἔ 
Βδηὶ, εἴα ϑοη οἵ δῃδπιεγ, 

(ες τίη, ἀηὰ τ γουησεῦ Ὀγδηςς, ἴπ6 Μο-» 
ΓΑΓῖΟ5, οἡ ἴῃς ἸοΗ. 

41. ΤόῪὲε “οη 97 Εἰμὶ. Οὖ “ Πφαίογαι ' (υεσβϑα 
21). Εγοπὶ [15 ροϊηΐ ἴο ἴδ εηά, (6 ρῥγοβεηΐῖ 
151 18 [6 58π|6 458 ἴῃαϊ δΔΙγοδαυ ρίνθη (νϑῦβϑεβ 
20, 21), νυν τ της Ἔχοθρὕοη τηδῖ “ 5} 1π|6ὶ 18 
λαρά (νεγβο 42) δηὰ “1, 10η1" οπικιτοαὰ δε γ 
“ αῃδίῃ " (νοῦβο 43). [{ 15 γειλλγκδῦϊς παῖ, 
ΜὮΠῸ ἴῃ ἴδε ΚΟΠΘΔΙΟΡΥ οἵ Ηεπιδῃ, ἴμογὸ ἀγα 
21 (ΟΥ 23) ψοηογδίίοη8 ὉΡ ἴο 1,οΥΪ, ἴῃ [056 
οὗ Αβαρὴ δὰ Εἴδδη (6 ἢυπιδεῖ οὗ σεηθ- 
ΓΑϊίΟΩ5 ψίνθη ἰβ ΠῸ πιοτὸ ἴἢΔη 14. [{ ψνουϊά 
βοτὰ παῖ ΟἸΓΠΟΣ [Π6 ρϑηεγδιίίοηβ ἴῃ [86 ἔΟΥΤΊΟΓ 
(486 πηιϑῖ ᾶνε Ὀεθη ἰπογοδϑοα ὈΥ ἃ ςοπΊθη8- 
τίοη οἵ ἀϊδ[ηςῖϊ [1η65 οὗ ἀδβοθηΐ, οὐ ἴη6 Ὠυ τ ΘΓ 
ἴῃ τῆς Ἰατῖου ο856 αἰ ηἰσῃθα ὈΥ [π6 σοππΟΏ 
Ρσγαςῖίςς οὗ οχηϊ ἰῆρ βοπιὸ πη Κ5 οὗ ἴδ 6 οἢδίη. 

44, Εἰδαημ.7 [Ιἴ 15 Ξολγοεὶν ροβϑί δῖ ἴο 
ἀουδί (πὶ 186 “ ΕἸὯπ" οὗὨ ΤΏ 15 ραϑϑᾶςο, πὰ 
οἵ εἰ. χν. 17, 19, 15 ἰἀεηίιο] νυἢ (Π6 “ [εἀ"» 
πη" οὗ τ ΟἾγ. χνὶ. 412, 43, Χχν. 1,.3, 6; 2 
ΟἾγ. ν. 12, ΧΧΧΥ͂. 15, ἄζς,, νν 80 5 υπϊῖεά ἰπ ἃ]} 
[Βεϑ96 ρᾶβϑαζοβ ἢ ΑΞΔΡὴ δηὰ Ηδπιβη. (δες 
450 ἴ6 {Ππ|65 οὗ Ι58. χχχίχ., [χ]]., δηὰ ἰχχνὶ].) 
(ὐογτιυρίίοη, μον ΥΟΥ, νν}}} ΒΟΆΓΟΟΙΥ δοςουπὶ 
ἴον ἴῃ. ἵἴννο ἴογπιϑ οὗ ἴδ πδπιο, 5σ'ποα Ειμδη 
δ δε ΡογβιϑίεΥ ὑὉΡ ἴο ἃ ςογίδίη ροϊπηΐϊ ᾿ 
ΟἾγ. χυ. 19), δῆοσ νοῦ ννα ἤᾶνθ ὈΠΙΪΟΓΓΗΪΝΥ 
“ [εἀπίδυη." ΤΠδ ολδε 5θοπὶ5 ἴο δὲ γαῖδοῦ 
ΟΠ6 ἴῃ νυ] ἢ ἃ πονν Ὠδπ6 νν85 ἴδκθη δῇοσ ἃ 
ὙΓ11|6, νης ἢ (Ποηςεέοσίἢ σιιροεγβοάθα (ἢς οἹά, 
((οιηραγε Αδγαῆδπι, δϑαγαῦ, [οϑῆιλδ, [εοιακίπι, 
Ζροάοκιδῃ, ἄς.) 
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200 ,.1 (ΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΓἹ]. 

47 Τῆς 53οη οὗ Μδῆϊ!, τῆς βοὴ οἵ 
ΜιυΞΉϊ, τε βοὴ οἵ Μειλή, τηε 80ὴ οὗ 
1 ἐνὶ. 

48 ἼΠεῖγ Ὀγεϊῆγεη αἷ5ο ἴῃς Ϊ, ενῖϊαϑ 
τυεγέ Δρροϊηϊεά πηῖο 4} πηδῆπεῦ οὗ 
β8εγνίςς οὗ τῆς τἀδεγηδοὶς οὐ τῆς ποιιβα 
οὗ (σά. 

49 4Βιυϊ Αλγοῆ δηά ἢ 8 80ῃ8 
.- οἤετεά πυροη ἴδε ἃ]τᾶγ οὗ τῆς διυγηῖ 
οἤεπηρ, ἀπὰ πο τε 4] οὗ ἰπσεηβε, 
απαὶ τὐεγε ἀῤῥοϊμίοαά ἴοτ 411] τῆς. νγοῦκ 
οὗ τῆς ῥίαεε πιοβῖ μοῖὶγ, δηά ἴο πηᾶκα 
Δ δἴοηεπιεηΐ ἴογ ἰϑγδαὶ, δοςογάϊηρ ἴο 

᾿4]] τῆς Μοβεβ ἐῆε βεγνδηὶ οἔ Θοὰ ᾿ιδὰ 
σοπιηγαπάςά. 

50 Απὰά τῆεβε γε τῆς 8οη8 οὗ Αδ- 
τοι; ΕἸεδζαγ ἢ15 5οη. ῬΒιηεμᾶ8. ἢ 8 
80η, Αδιϑπιᾶ ἢ]8 80η. 

ςι ΒυκΚΚΙῚ ἢΐβ 8οη, ἴ2Ζ2ΖΙ ἢ 18 806; 
Ζετδῃϊδἢ ἢ 8 5οῃ, 

52 Μεχγαίοιῃ ἢΐ8 βοη, Απηδγίδῃ ἢἰ8 
80η, ΑΔῖτα ἢ]5 8οη. 

[ν. 47--59. : 

52 Ζαάοκ 15 80, ΑδιίπιδλΖ ἢ 8 
80ῃ. 

54 Α Νον τῇεβε γέ τῃεϊγ ἀννε] την 
Ρίαςθβ τπγουρῃοιυξ τπεὶγ σαβε]65 ἴῃ ἐπεὶ 
ςοδϑῖδβ, οὗ 1:ὴ6 8οῃ8 οὗ ΑἌτοῃ, οὗ τῇς 
ἔλτα 65 οὗ τὴς Κα ομδιίταβ : ἔοσ τῆ εἰ 8 
ννγα5 τῆς ἰοῖ. 

ξς Απὰ {πε ρᾶνε τΠεπὶ Ηεύτοη ἴῃ 
τῆς ἰαπὰ οὗ Τιάλῃ, πὰ τῇς βυιθυγθβ 
τπετγεοῦ τουπά δροιῖ [τ. 

κ6 Βιυε τῆς δε]45 οὗ τῆς ςοἶἴγ. ἀπὰ 
τῆς νι] αρεβ τπεγθοῦ, ἘΠῸΥ ρᾶνε ἴο 
Οὐλ]εῦ τῆς βοὴ οὗ Τερδυπηεῆ. 

57 Απά το τῇς 8οη5 οὗ Αδίοῃ {ΠδΥ 
σάνε τῇς ςοἰτε8 οὗ [υάδῇ, παρηιείγ, Ηε- 
ὕτγοη, ἐδε εἰν οἵ τεΐωρε, ἀπά 1 Ἰθ δῇ 
ἢ ΠΕ βυῦυγθβ. ἀπά [Αζιγ, δηά 
Ἐβμίεπιοδ, νι ἐδεϊτ 8. ΓΌ5, 

κὃ Απὰ ΗΠ Πεη νυ ΠΕΡ βυθυτγθβ, “ῖσα,, 
Πεδῖγ ἢ Ποῖ βυδυγῦβ, ἐέμρ α 

590 Απὰ ᾿Αβῆδὴ νὰ Ποῦ βυθυγθϑ. ΥΞ Αμ, 
Δπα Βεῖἢ 5 πιθϑἢ Ὁ ΠΟΙ βυδιγβ : δε 

48. 4] »ιαππορ 97 “εγουος.1ὺ ΟΟτραγε οἢ 8. 
Χν. 21, 24, ΧΥΪ. 18, ΧΧΙΙΣ, 4-32, ΧΧΥΪ. 1-28. 

δ0. 1όε :οπ: ο΄ “αγο"] ΤῊΪ5 ἰδὲ ἰ5 ἃ 
τῆογα γτερεϊτίοη οὗ [Πδῖ ρίνεη 1ῃ Ὑθγϑοβ 3 ἴο 8. 
[τ οσᾶπιθ, ποινενοσ, ΡγΟΌΔΟΙΥ ἔγοπὶ ἃ αἰβεγεηῖ 
ΒοιΓΟΟ---ἃ 5ΟΌΓος δοΙοηρίης ἴο ἴΠ6 {πιὸ οὗ 
Ὀανὶά, νυ νγνποπὶ ΑἸιπιδδς (1ΠῈ ἰαδῖ πᾶπιε 
ἴῃ {π6 1151) ννᾶ5 σοῃίειῃρογασγ. ΤῈ οΟἴποΥ 
Ἰι5σῖ (γογθαβ 4-15) οδπὶθ πὸ ἀουδί ἔτοπὶ ἃ 
ἀοςσυπιοπί ὈθοΙοηρίηρ ἴο [δ6 {ἰπ|6ὸ οὗ [η6 (δρ- 
ἘΠΝΠΥ (566 νΈΓβ6 15). 

54. Τρεὶν εασεϊ..}ὺ ἘἈΔίδθοΓ “ (Ποῖγ σῖτος β- 
Βο] ἀ 8," οὐ “τμεὶγ Του εἰδοὰ Ρ]8098." ((οπὶ- 
Ρᾶγο Οξη. χχν. ιό6; Νυχι. ΧΧΧΙ. 10.) 

ἐδεὶγδ «υα΄Ψ ἐδεὲ ἰο 1.6. “1ῇς “γε: Ἰοῖ." 
Τῆς Κομαίμιῖος μα τῆς 4.1 Ἰοῖ δπιοης ἴΠ6 
1, ον τς] ἔδπλ 165, 45 θοῖηρς ἴπ6 ἕαπλγ νυ Πογεῖο 
(6 ΗἸ»-Ργοσιῃοοά ννᾶϑ δἰίδοῃεά, ((ὑοπηραγο 
|]ο5}. χχὶ, το.) 

55. Τδὲγν ραυε ἐδερι ἐδέλιο 80 οϑῆ. 
ΧΧΙ, 11. Ὅὴε ἐχςοερεοη, ἴμαΐ (δἰεῦ δὰ ἴπ6 
ΒοΙάς δπὰ ἴΠ6 νυ] 65, 15 4'ϑο ποϊβά ἴῃ [οϑβῇιᾶ 
(χχ. 12). ΟτβΊΠΑΙΠΥ 411 Ηεῦτοη μαά ὕθεῃ 
ξἰνθη ἴο (δ]οῦ 45 ἢἰ5 ἱπῃογίίδηςς ( οϑῇ. χὶν. 
14). 

586-81.) [π΄1}15 εηἴἶγε ρᾶββϑᾶρο ἴπ6 νυτῖτεγ 
ον! ἀπε πὰ Ὀείοτο ἢϊπὶ [ο5ἢ. χχὶ., γῇ ἢ ἢς 
ζο]] οννο, ἃ5 ἴο 115 πιδίζεγ, σἸοβοὶγ. ἴῃ δοῃὴθ 
ςᾶ565 ἢς ΡΟΓΠΔΡΘ πιοάογηϊςθά [ἢδ ἃποίθπὲ Πδιπδ5 
(866 νϑῦϑθϑ 58, όο, 72, ἄς); ἴῃ ἃ ἔενν ἢβ 5υῦ- 
διἰἰτυϊοὰ ον ἴῃς οἱά δὴ δηιγεὶγ πονν ΠΔΠΊ6, [Π6 
ταοάογῃ δρροϊ]διίοη, ργοδῦὶυ, οὗἩ ἴμε δηςίεηΐῖ 
δἰ: (56:6 νεγβεθ 70 δηά 77). Αἱ οπς {{π|6, 

ἰἴ ψνουϊάὰ σθότι, ἢΪ5. ἱπίθπ Οἢ νγᾶ5 ἴο ρὶνς (ἢ 6 
οἴτε5 οὔ ἴῃ ργιθβῖβ ΟΠΪΥ, δηὰ ἴο σοηΐοπίι ἢἰπι- 
561 νυν ἢ οἰδίηρ (Π6 τπλθγο ΠυΌΕΓ οὗ ἴῃς τεβί. 
Η!5 δοςοιπῖ οὗ ἴπ6 πιδίϊον ννδ5 [ἤδη Ὀγουχῇϊ 
ἴο ἃ ςοπο]υβίοη, Δηἀ ϑυπιπιδα τ}, 'π νοσϑ 6... 
Βυῖ, δῇογνναγάβ, οἴου ἣἢσ οσ ἃ ἰδῖθσ. νυτιῖοῦ 
(πουσῆς 1 Ὀθοδὶ ἴο δά ἴο τὰς ἰΙεῖ οὗ {116 
ῬΓΙΕΒΕΥ οἰτῖ65 ἴπ6 Ἱπέοιτηδίίοη Ἴσοηπίαιποα ἴῃ 
ἐαϑε: 845 ἴο ἴῃοξο νυ Βῖοἢ ννοσο ἢοΐ ΡΥ ΒΕΪΥ, 
αἴ ΓΛΟΓΟΙΥ [,ονῖςα]. ὙΤῃθ Ραβϑᾶρθ ἔγοπι 

νογβοϑ ός ἴο 81 νν8ἃ5 ἴῃοη δά αβά, 
ΤἼδ οπίγα δοοουηΐ μ85 βυ δεγοα πηυςῇ ἔγΟσΤλ 

σοστυρίίοη. [ἡ ἴῃς ἔγοῖ [ῖ5[ ἴννο πδπΊοϑ, [ἢοϑ6 
οὗ }υτδι ἀπά Οἴδεομ, πᾶνε ἀτορρεά οιζ. [{ 
5 ἢ ἴο τεβίοσο [Β6πὶ ἴῃ ογάσγ ἴο σοπὶ- 
Ρ]εῖο [π6 πυσθογ οὗ {πιγίθθη οἰ 65, Ὡς ἢ (Π6 
ἴεχῖ ρίνοβ (νεῖβα 69). [π ἴῃς βοςοπὰ δῖ 
(ϑεγβεβ 67 ἴο 70) ἴπογε 5. ᾿Πἰκοννῖϑο Δ ΟΠῚ5- 
βδίοῃ οὗ ἴννο εἰ[65, ΕἸτοκοῆ δηὰ Οἱρθεῖδοη, 
ὙΒΙΟἢ τὸ ννδηϊοὰ ἴο πῖδῖο ὑρ ἴμ6 πυπλῦεΓ, 
ἴοθηῃ (νεῖβα 61). ΤὨο {μιγὰ |15σῖ 15 σοπιρϊεῖθ, 
(που ἢ βδοῖης οὗ ἴῃ πᾶπηθϑ ἃγὸ ὑυεγῪ αἰ βεγεηῖ 
ἔγοπι ἴποβϑε οὗ [οϑῆυα. [π ἴμε ἔοι, ἔννο 
ὨΔΙΏ65 ΔΓῸ ἃραῖη ννδηΐίηρ, ἴμοϑς οὗ Ἰοκπολπὶ 
δηὰ Καγίδῃ. 

58. Ηἰἤεη. 
ΙΓ ἢ ΟΠΪΥ 
[ἰοη. 

59. “4:δα". “Αϑῆδη," νοῦ ἴαλκεβ ἴῃς 
Ρίδες οὔ [οϑδῇμδβ “ Αἴῃ " (χχι. 16), ςδη 
ΒΟΔΓΟΟΙΪΥ δὲ ἴῃ6 54Ππ|6 ΟΥ̓ 85 Αἰη, βίπος ἴῃς 
ἴννο ἅτε πιγεηιἰοηεὰ τορεῖπεγ, ποῖ ΟἿΪΥ ἴι 
ῥοϑμυᾶ (χίχ. 7)» δῖ 4150 τὴ ΟὨγοηίοὶεβ (1 ΟἿ τ, 
ἵν. 32. ὟνΥε τουκῖ [βογεΐοσε δυρροβθε ἃ οοσο 

(δ]]εὰ ἴῃ [οϑῇ. χχὶ. ᾿ς “" Ἡοϊοῃ,ἢ 
1 γ5 ἔγουλ Η ἴθ ἴῃ ἴμ6 νοοδὶιθὰ- 
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ὅο Απά ουξ οὗ ἴδε {πδε οὗ Βεη- 
Ἰλπιη ; (σεῦα νυν Πογ βυδαγθϑ, δηά 
ΑἸεπλθῖ ἢ ἢ ΠΥ δαδιτγῦβ, ἀπά Απᾶ- 
[ποῖ ἢ ΒΕΓ δυδαγῦθ. ΑἹ] τπεὶγ 
οἰτ65. τῆγουρσῆους ΓΠΘΙΓ Δ Π1}}168 τυδγέ 
τὨϊγίεθη οἰἴ168. 

6: Απά ιιῃῖο ἴδε 5οη5 οὗ Κοπδαίῇ, 
τυλίε τὐογε Ἰεῖς οἵ τῆε ἔΔΠ}}γ οὗ παῖ 
{Π06, τυέγέ εἰδες σίυεπ οὐ οὗ τῃ6 
ΠΑ} τγῖθα., παηιθοίγ, ομέ ογ τῇ. ἢΔ}} ἐγὶδέ 
οὔ Μδηδββεῆ, “Όγ ἰοῖ, ἴθη οἰ τ[68. 

62 Απά ἴο τῆς 808 οἵ (σειβῆοηι 
τῆγουρβους τΠεὶγ ἐλ} 165. οὐδ οὐ τῇ6 
ἴΠ0ε οὗ 5βασῆδγ, δπά οι οὗ τῆς τΠῸ6 
οὔ Αβῆεγ, δπά ουἝἫ οὗ τῆε {τῖρε οὗ 
ΝΑρδτδ]}, ἀπά οὐυἵ οἔ τῆλε τγῖδε οὗ Μδ- 
ΠΑϑϑεἢ ἰη Βδβῆδη, τί γῖεεη οἰτίεβ. 

6Ω ὕὕπιο τῆς 5οη8 οὔ Μεγαδτγὶ τυόγέ 
σίνεμ ὉΥ ἰοῖ, τ[ὰγουρμους {πεῖν ἔλπι- 
1|1ε8, οὐ οὗ τῆς ττῖδε οὐ σευθεη, δά 
ουῖ οὗ τῆς εγῖδε οὗ (δά, δπά οι οὗ τῇς 
τηδε οὗ Ζεδιυίμη, 4 ἔνγεῖνα οἰτ168. 

ό4 Απά τς οὨΠ]άτγεη οὐ ἰβγδεὶ ρᾶνε 
ἴο ἴῆε [,ονῖτεβ ἐῤέεε οἰτ65 νυν τῇ τῆεὶγ 
βιιδυγῦϑ. 

ὄς Απά {πεῪ ρᾶνε ὃγ ἰοῖ οιυκ οὗ 
τῆς τὴδὲ οὗἨ τῆε οὨΠ]άγεη οὐ Τυάδῇῃ, 
δηά ουῖ οἵ τῆς τγὶθε οὗ τῆς “ἈΠ άτγεη οὗ 

τυρὶ τεδάϊηρ, οἰ ἸΠΟΓ ἰπ (ἢ 15 οΪδοθ οὐ ἰῇ |[058}. 
χχί. τό. 

θ0. ““[κ»ιἰ8. “ ΑἸπιοη " ἴῃ 05}. χχὶ. 18, 
ὙΓΠΠΙΟΏ 15 ῬΓΟΌΔΟΪ ἴῃς «Δησίεηϊ ἕοττῃ οὗ [Ὲ6 
Πᾶη6. Τῆο ρἷδοο 15 511}} οδ᾽οὰ “μέρ. 

Θ1. 70 ἰδὲ “οη5 97 Κοῤαϊὁ «υδίεϑ᾽ «υερε μα. 
1ς. ἴο 5δυςἢ οὗ (πεῖ ἃ5 ννογε ποῖ ργεϑίβ. 

οἱ οὗ ἐδὲ ῥδαϊ ἐγίδο. ... πὶ ἀπ. ΤῊς 
μα] τπὺ6 ἔυγηϑῃοά ἵννο οἰ[65 ΟἿΪΥ (566 νΈγβϑα 
70, ἃπἀ οοὐΐραγο [05}. ΧΧΙ. 295). [1 |5 ουϊάθηϊ 
{πογείοσγο ἴπδὲ δοπηοι ἧς ἢδ5 [4]]|Θὴ οὐ, 6 
ΤὨΔΥ ΒΌΡΡΙΥ ἕγοπι [οβδια ἴῃς ννογά8 “οὐί οὗ 
ἘΡΒσδαὶπ δπὰ οὐὐ οὗ δ, διὰ᾽ Ὀδεΐοσο 
“οὐ οὗ [πε 4] {τδ6.᾿ 

Θδ. μάαδ. ... δένγιεοη. 
Οοιηραγὸ [οϑῇ. χχὶ. 9, 17. : 

«υδἰεθ ἀγε εαἰϊορά ὁγ ἐδεὶν παριε.ἢ 1 ε.ὕ 
“ἢ ἢ ἤάνὲ δε πιοπιιοηθὰ ΟΥ̓ πᾶπὶς" 
(διιργα, νεῦϑεβ ς7-60). 

68. υοί»ιεα»:.} Ἐογ “ οκπιθδπι᾽᾽ ννὲ ᾶνὸ 
“ΝΙδΖδῖπὶ" ἴῃ [οβ8ἢ. (χχὶ. 22), ἃ ρίδοθ οἴδει- 
νυνῖϑο ὑπκηοννη. “ |ο "15 πιεηϊϊοησὰ 
ἴῃ Κίηρϑβ (1 Κ. ἵν. 12), δηὰ ἀρρεᾶγβ ἴο πᾶνε 
Ὀεδη ἰη ἴπ6 [ογάδη νδ]εῦ. [{ 15 ργοῦδοΥ ἴῃς 
τις τοδλάϊης ἴῃ Ὀοῖἢ |15ἴ5, “ Κι Ζαϊπι" δείης 
ἃ οοσττιιρίίοη. ΟΥ Κι αῖπι ταῦ 6 Δηοῖθοῦ 
Ὠλίηδ οὗ [6 ρίδοθ. (8ε6 ποῖδ οὔ Ἴν::. ΧΧΙ. 22.) 

.... Βεηλανηη.) 

Ι. (ΗΚΟΝΙΓΟΙΒ5. ΥΙ. 

δίπηεοη, δηά ουὖἍἱ οὗ τῆς τῆδε οὗἉ τῆς 
σὨΠ]άγοη οὐ Βεπ)δηχίη, {Π68ε οἰτί6ϑ8, 
ννΠΙΓἢ ἅτε σα] εά ὃν ἐλεῖγ πᾶπΊ68. 

66 Απά ἐδε γεεάμε οὗ τῆς Ἀπ} 168 
οὗ τῆε 80η8 οἔὗ Κομαῖῃ διδὰ οἰ εϑ 
οὗ τῇεὶγ σοδϑῖβ ουἵ οὗ τῆς δε οὗ 
ἘρἨγαδίηι. 

6γ ὁΑπά τηεΥ ρᾶνε ὑπῖο τἢεπι, ο77} 7οεἷ. κο 
ἢ οἰτἴ65 οὗ τείιρε, δῃέσῆθηι 'η ππουηΐῖ 
Ἐρἢγαϊπη νυ Παγ βυδυγῦβ ; ἦεν γαὺέ 
αἰϑο (ΖεΖεῦ ννἢ Πεγ βιδυΓῦϑ, 

68 Απά Ϊοκπιδαπὶ νντῃ ἢογ βιδιιγθ8, 
δηά Βεοιμ-ποόγοη νυῖτῃ Πεγ βυδιγθϑ8, 

ό9 Απά Αἰ)αίοη ννιτῃ Πογ βυδαγῦβ, 
ἂἀηὰ (δι ἢ -τπιπιοπ νἢ Πεγ δι θυγθβ : 

70 Απά ουΆῖ οὗ τῆς ΠαϊΓ ττῖδε οὗ 
Μαπαββοῆ; ποῦ ψ ΠΟΥ βαδαγῦβ, 
αηά Βι]εδπὶ ἢ ἢεγ βυδυγῦβ, ἔογ τῆς 
ἔπ γ οὐ τῆς ταπιηδηζ οὗ τῆς ϑοηβ οὗ 
Κομαδιῆ. 

η1 ὕπο τὲ β8οη8 οὐ (σειβῆοπι 
τυεγε σίυεη οὐ οὗ τῆς ἔλπλν οὗ τῆς 
ἢ] τγῖρε οὗ Μάδμῃδββεῃ, (ζοιαη ἴῃ 
Βαβϑῆδη στ δῦ ϑαδυγθθ, ἀπά Αβἢ- 
ταγοῖῃ νι Πεγ βυδυτγβ : 

72 Απάοιυϊ οἔτῆς τε οὐ Ιββδοῆατγ ; 
Κεάεβῃ ἢ ἤεγ βυδυτγῦβ, ᾿λάθογαῖὴ 
τ ΠΕΓ βυθαγ8, 

᾿ππΠρ πΠπΠ τ ΠΠ' ς τ - τ τὸ πτι  ππιμδο 

69. “4;:|}αἱοα Ὑνο οἰἴίε5 μανὸ ἴδ Π|}6η οὐ 
Ὀεοίοτε Αἰ͵άαίοη, νὶΖ. ΕἸΓΘΚΟΒ δηὰ ΟἸδθοῖμοη 
(ςοπιραῖθ |οϑῇ. χχίὶ. 22). ὙΠΟΥ ἅγὲ ποεάεά 
ἴο τλᾶκὸ ὉΡ ἴῃς Ὠυπδοῦ οὗ ἴση, πιεηποηεὰ ἰη 
ΨΟΓΒΕ 61. 

70. “περ... Βίίρα»ρ.). “ ΑΠΟΣ ᾿ὮΚΟο5 [ἢ 6 
Ῥίδςς οὗ “ ἼΤδηδοὶ " ἴῃ ἴΠ6 |ἰσῖ οὗ [οϑῆυδ (χχί. 
25), δηὰ “ Βι]δαπλ" ἴῃς ρἷδος οὗ ἃ βεςοπὰ 
« ΟΠ -Πποη." [Ιἔ] ἴῃ ἔώυπμΟΣ οᾶθ6 ἴδ 
γαγίδηϊ ἔοστη5. ἃτὸ 50 ΠΟΙ ΘΕ 4Π1Κὸ ἔῸΓ οπο οὗ 
(Πόπὶ (Αποῦ) ἴο ᾶνθ δγίϑδεη ἔτοτῃ σογτυρίίοῃ. 
Ιη ἴῃ6 ἰδίζογ ἴογο 15 ΠῸ διςοῇ γτοϑοπιίδηςς, 
δΔηᾶ ννὸ πιιιδῖ βΊΡΡοΟΞβε, εἰἴποῦ [δὲ {πῸ ϑοσοηὰ 
“ Οδίἢ-τηοη ἡ ἴῃ [οϑἢυδ 15 δη δος ἀθηΐδὶ 
τοροιτίοη οὗ {πὸ ἢγϑξ, ἀυιο ἴο ἃ 5. τ θ᾽ 5 ἜἸΤΟΤΣ, 
οΥ 1ῃαὲ “ ΒΙ]οᾶπὶ" νψ5 ἴῃς ἰαῖοῦ πᾶπὶῈ οὗ ἃ 
οΟἸΥ ΜΠΙΟΒ Βδα ργενίουβὶγ θθεη οδ θά “ Οαἴἢ- 
ΣΤ πλοη." 

71, “:διαγοῖδι Ἐσογ “ Αϑῃίδγοίἢ ᾿νε ἢανδ 
ἴῃ [οβμυδ με βίγαηξε πᾶπιε οἵ “Βεςβῃίεγδῃ, 
ὙΠΟ ἰ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ οοττιιρίίοη οὗ Βείῃ-“ 
Αϑίδγοιῃ "---ἴπὸ 1} παπὶς οὗ ἴπῸ οἰἴγ. “Α5ἢ- 
ἰλγοῖι " 18 οὔδη πιοπιϊοπθά 45 οπὲ οὗ ἴῃς οι 
οἰε5 οὗ Βαβῆδη (Πευϊ.͵. 4; |ο8ἢ. ἰχ. το, χὶϊ, 
4; ΧΙ. 12, 31, ἅζς.). 

ηΩ. Κροράειῤ, Θ᾽ ..] ( Κ οἸἰ65}" ἴακος ἴΠ6 
Ρίαςς οὗ “" ΚΙβποη " ἴῃ [ἙὈβδῆυδ (Χχὶ. 28), “ )ὰ- 
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73 Απά Κδπιοῖὰ ψντἢ ἤογ βυδυγθϑ8, 
δηά Αποηὶ ννἢ Πδγ βι δι : 

74 Απά οι οὗ τῆς ττῖδε οὐ Αβῆεγ; 
Μά85}δὶ ννυῖτῇ ἢθγ βιθυγθβ, δά Αθάοη 
ψ ἢ Πὸγ βυδαγῦϑ, 

ς Απά Ηιικοκ νυν Ποῦ βυθυγθβ, 
δηὰ δοθοῦν ἢ Πεγ βυδιτγῦβ : 

76 Απά οι οὗ τῆς τηδε οὗ Ναδρῇ- 
τ᾽1:, Καὶ οἀδϑὴ ἴῃ (δ ες νντῇ ἢογ 5ι0- 
αὐ. Δη6 Ηδηηπιοη ννἢ Ἀεγ βθαγῦβ, 
δηὰ Καὶ ̓γ]τῃδῖπὶ νι Πεγ βυδιΓῦϑ. 
7 ὕπο τδὲ ταϑβὲ οἔ τῆς. σμ]άγεῃ οὗ 

Μεγαγὶ τυέγε σίυεπ οὐἱ οὗ τῆς {ἰδὲ οὗ 
Ζεδυίιη, Εὶἰπηπχου νι ΠΘΓ δυδυγῦϑ, 
ἼΔΡογ νι ΒΕΓ δαδιγὸϑ 

Ι. (ΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΓΥἹ. 
’ 

[ν γ3--ὔἰι. 

γη8 Απά οη τε οἵδεγ 5:4ε Τογάδη 
Ὀγ [ετίςμο, οὐ τῆε εαϑὶ 5ἰάε οὐ ογ- 
ἄλλῃ, τυέγε ρίνεπ ἐδόθη οὐϊ οὗὨ τῆε ετῖδε 
οὐ Ἀευδεη, ᾿ΒεΖεγ ἴῃ τῆα νυ] άογη 85 τ, 
νι Ποῦ βδυδυγθβ, ἀπά [ΔΖ ἢ 1 
ἢδΓ βαραγθ8, Ξ 

79 Κεάδιμοιῃῃ «αἷβϑο νυτῃ Ποῦ βυῦ- 
ΓΡ5, δηὰ Μάερἤδδῖῃ ψ πῇ μὲσ δυῦ- 
ὠγὸϑ : 

80 Απά οἷ οὗ τπ6 ττῖρε οὗ (δὰ; 
Ἀλπιοῖὴ ἰῃ (Ἰ]εΔα ἢ Πα 50υ- 
αὐὸϑ, ἀπὰ ΜΜαμδηδίιη νυ ἢογ 5ῦ- 
αΓΌβ, 

8:1: Απά Ηεβῆδοη νυν ΠΟΙ 58ιὃ- 
υγὸϑ., ἀηἋ 4Ζεγ ννἢ Πεῖ δυθαγθβ. 

δεγδῖῃ " οὗ “λαράγεἢ," “ Ἀδπιοίῃ " οὗ “ ἀτ- 
ταῦτ," πὰ ““ Απεπὶ" οὗ “ἘΠπερδηηιτη.᾽; 
“ αδογαῖῃ " δηά “Απεῖὴ " ΤΠΔΥ ὕες ἰδίου 
ἔογπι5 οὗ {6 πᾶπιθὸ5 νυ] ἢ νοσὲ ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙΙΥ 
«ὁ Παθδγοὶ " δηὰ “ ΕΒ Π- αηηῖπλ." “ Ἀδπιοίῃ " 
5 ῬΓΟΌΔΟΪ τη6 ςογγοςϊ τεδαϊης ἴῃ [οϑῃυδ, 
ἰπβίοδά οὗ [αττηυτῆ, βίηοθ να αν ἃ “Κθ- 
τοίη " διά πὸ “ [αττηυτῃ " ἴῃ ἴΠ6 ᾿Ισὲ οὗ τὴ 68 
οἰτἴ65 οὗ [ϑϑβσῃδγ Π χίχ. 7, 22). “ Κοάθϑῃ" 
58 Ρογᾶρ5 ἃ 5. υ 6 5 ΕἸΤΟΥ ογ “" ΚΊβῃοη " ΟΥ̓ 
“ Κ,κῃηϊοη," ννϑϊοἢ 15 σουρ]οα νὴ Ἀδιμοίῃ 
δηά Εησραπηΐτῃ ἴῃ [05}}. ΧΙΧ. (20, 21). 

η4. Μα-δα]. “Μίδα "ἴῃ [οβϑῆυδ. “Μᾶ- 
812] " 15 ΡγοῦδΌ!Υ (δε ἰδῖεσ οὐ (δ) ]εδη ἔστη 
οἵ (Π6 ῃδπια. 

75. Ημζοξ. “ἩδΦΙΚδῖμ " ἴῃ Ϊοβῆυδ (Χχίὶ. 
21); ΜΏΙΘὮ 5 ΡγΟΌΔΟΪΥ ἴῃς ἴγὰς τεδαϊηρ (566 
7οδῖν. χίχ, 25), ἀηὰ βῃου]ὰ δε γεϑίογεὰ ἤθσγα. 

76. Ηα»»οη.ἢ ΕοΥ “ Ηδιηπιοη," οϑῆυᾶ 
[25 “ Ηδιηπιοίῃ-ἀοτ " (χχὶ. 32), δηὰ ἴῃ {Π [15 
οὗ ἴπ6 οἰζίε5. οὗ ΝΑρῆίδ} (Χιχ. 35), “ Ηδιὰ- 
ταδί." ““Ηδπιπιοη ἢ 5 ργο δ ΪΥ ἃ ἰδίεσ ἔοστῃ 
οὗ “ Ηκδπιπιοῖῃ. Οἀοιηρασα (6 πιοάεγῃ 
“ Ἡδτιηπηάτη," ““ μοῖ δ41}5.᾽ 

Κιρ)αἰδαὶμι. Ιἢ ἴῃς 115 οὗἁὨ Ϊοββυδ (χχί. 

212) {Π15 ρίδςθ 15 Ἵδ᾽οὰ “Καὶ αγίδη," νυῃὶοῃ ἰ8 
ῬΕγΠδαΡρΒ5 ἃ σοηϊγαοϊεοι ἔοιπτῃ οὗ [Πὸ βάστα ννογά. 

717. ὕ πιο ἐδὲ γεσὲ οὐ δὲ εὐ ἠάγεη ον Μεγασὶ. 
ἘἈδῖπον, “ πο [6 γόβῖ, [16 σμΠ ἄγοη οὗ Δί ογασγι 
--ἰῃδὲ ἰ5 ἴο 5ᾶν, “" πιηῖο [ἢ6 γτοπιαϊ θοῦ οὗ ἴῃ6 
Ι ον ε5, 0 νοῦ ἀδβοθηάδηίβ οὗ Μογατὶ,".-- 
τῆς ἴννο οἴ ποὺ Ὀγδησῆοβ, {πὸ Κοδαΐηιῖζος δι 
{π6 Ο γβῃοιηῖοβ, μανίπε θόξδη ἰγοδῖοα οὗ ργο- 
Υἱου5)}Υ. 

ΚΙριριοῖ ... Ἴαδογ] ὝΦὝνο οἰζ65, πιρη- 
οποά ἴῃ [ βῆ, ἂγὸ ἤθγε οὔ εα, νὶΖ, [οΚ- 
πρᾶπὶ ἃπά Καγίδῃ. ὙΠὸν ἃγὸ σοαυϊγο ἴο 
οοτηρίοῖα ἴῃ6 Ὠυτη ΕΓ οὗ ἵνγεῖνα, νυ Π]Οἢ 15 ρίνθη 
Ἰὴ γΕ͵θ6 62. [πείοδὰ οὗ Εἰπηπιοη δηὰ 'ΓΆΡου, 
ΜῈ ἴδυα ἴῃ ἰοβσῆυα (Χιὶ. 35) 1 πηπδὴ δὰ 
ΝΑ 414]. [ἢ 16 ἔΌΥΤΩΟΓ οαϑὸ [6 ναγατοη ἰἢ 
{ΠπῸ πᾶπηθ5 ΠΊΔΥ Ὀδ Ἔχρὶ πο ὈΥ σογτγυρίίοη : 
δυιῖ ἴῃ τῃ6 Ἰαϊζεγ, ννῆογα ΤΠΘΥ ἀγὸ σου] δον 
ἀπἴογθηΐ, ἴ 566 Π|5 τηοβὶ ργοῦδοϊο (Πδΐ ἴδ ρίδος 
᾿μά σπδηροά [15 ΠΔΠΊΘ. 

78. Βεχεγ.. ... ψΨαῤεαδὺ ὙΠδθο πδπθϑ, 
δηά [Ποϑες νυ ῃ]οἢ ἕο! ον, ἤλνο ΘΧΑΟΌΥ {Π6 Βᾶ 6 
ἔοττῃ ἴῃ [οϑῆυδ 85 ἤθσο, [μου ρ ἢ ἴΠ6 Αὐϊδοτγίϑεὰ 
Μψεγϑίοη ρῖνοϑ [4 Π4Ζ8ἢ 1η {58}. ΧΧΙ. 16 ἰποοῖ- 
ΤΟΟγ. Εογ πε ροβιοη οἵ ἴῃς 1 ον! οδὶ οἰ 5 
ΦΟΠΟΓΆΪΥ, 566 ηοΐο8 οἡ Ϊοβῃι. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤῈ, οὐ νοῖβο 28. 

[πεοίοΔὰ οὗ [6 ργοβϑεηῖ ἴοχί-- 

ΠΣ ΝῚ ὉΔῚ Ἴ32Π ὈΝΌΝ, 531 
δα οτἱρίηδὶ ἀου [1655 ΣΔΏ--- 

ΠΛ ἸΘῪ Ἴ52Π 9.6) ὈΌΌΦ 93] 

ΎΠΟ δον»:οἱοϊείεοη οὗ ϑατγαιοὶ ἀπά οε] ἰθὰ ἴο 
(Π6 οπβϑίοῃ οὗ ἴπ6 ἰαϊζοῦ ; δηὰ ψῆθη ἴδαξ 
Ὠᾶπο δὰ (]]οὴ οὐδ, ἴ86 ἰπϑογίου οὗ 8 ἢ 
Ὀείοσγε Αδιδῃ ἐο]]ονσοὰ Ὡαζογαι!γ. 

αϑορονοοο Ἃ ρμμ" ἢ ἔπ ὑπ  -ἀτπς 
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4 4 ὅληι. 
34. ε, 4. 

ν. σ--,.] 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΝΠ. 
τ: 714 -οπς οὐ ἡσαεδαν, 6 97. .δεη)αρεέ, 11. οὗ 

“ιαλλιαδι, τ4 οΓἹ δἸαπαςεεά, 20, 24 ἀνα οὗ 
Ἐδλγαίνι. 21 74:4 εαἰα»εν οὐ Ἐήγαϊηε ὃν 
“46 ριορρ οὐ Οαἰδ. 23 Βεγίαλ ἐς ὀογη. 28 
Δ ρλάγαλς ἀωῤί[αϊοιδ. 30 7214 τοῖς οἵ 
“41:1ἐν. 

Ν ΟΥΝ εβδε ϑοηβ οὔ ββδομαγ τυεγέ, 
“ἼΤοΪΔ, δηάὰ Ῥυδῆ, [ἀϑυῦ. δπά 

ΘΠ ΠΊΓΟΠΊ, ἔοιιΓ. 
2 Απὰ τῆς 8οη8 οὗ Τοΐα; ὈΖΖὶ, 

δηὰ Εαρῃδίαῃ, δηά 7εγίεὶ, δῃὰ [8}- 
τηλὶ, δηὰ [1054πι, διιὰ διμθπιμεὶ, πεδὰ8 
οὗ τηεῖγ ἔτ μοτ 8 ἤουδε, {ὁ τοί, οὗ 
Τοΐα: ἐλέγ τοέγό ναϊϊδηῖς τθη οὗ 
ταϊσῆς ἴῃ τ εῖγ ρεπεγδίοηβ; ἦν ῃοβα 
ὨυθΕΓ τας ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οἵ αν ά 
ἴνο ἂπά νεῖν τΠουϑαηα δηά 581Χ 
Βυμάτγεά, πῳ- 

σηαρ. ΨΠΊΠ!. 1, 72εὲ :-οὐς οΥΓ᾽ 1παρδαν.] 
(οιαρατε Οσεη. χὶνὶ. 12, ἀηὰ Νυπὶ. χχνὶ. 23, 
24. ἴῃ Ὀοϊῇῃ οὗ ἴΠπ656 ρδϑβϑαροβ ἴῃ Ὡδῖηθ οὗ 
1Π6 ϑθοοηά 50ῇ 18 ρίνθ, 0 [Πα 5! 15 ῃὶ ἀπὸ τς 
δποὸ ΨΗΙΟΝ 5 ΓΙ ΠΟΥ τεραγάθα 35 ΟΠΪΥ ποῖ οῦ 
ΨΑΥ͂ οὗ 5ρ6) Ἰηρ ἴἢ6 δᾶπιὸ ψογά. Βιῖΐῖ {πε 
πδπιο οὔ ἴῃ (λιτὰ 80ῃ, νγὩ ἢ 15 “ [25 ῃ ᾿" ἴὼ 
ΟἸγοηΐοϊοθ δηὰ Νυπηῦογβθ, ἀρρθδῦθ ἃ5 [οὐ ἢ 
Οεπεϑίβ, ΡΥ Δ ΌΪΥ ὉΥ ἃ 53.γδε᾽5 εὐτοσῦ. (ΤῊ 
1ΧΧ. δᾶνς ᾿Ασούμ οΥΓ Ἰασούφ ἴο Γερτεβεηΐ 
[6 ἤᾶτῖς ἴῃ Οδπ6515.) 

4. ἢ οιε πιρνιδοῦ «υας ἐπ δὲ 4αγ: ο7 Παυϊά. 
ΤῊς τίῖοῦ ννουἹὰ βθοπὶ ΟΥ̓ 1Π15 ρᾶβϑαρε ἴο 
μῶν ῃδὰ δοςθϑ8 ἴο {πε οἰδί ϑι!ς58 οἵ ἴῃ {Ὑ|0 65 
ςοἸϊοοϊοὰ Ὀγ 1ρανὶἀ, ἤθη Π6 51: ΠΕ} } “ ηυπ}-" 
δετεὰ ἴΠῸ ρθορὶς " (566 2 8. χχῖν. 1-9)ὴ. Τῆς 
ΠυΤΏΒΟΓΒ ρίνοπ ἴῃ γΈΓ568 4 Δηὴ 5 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ολτὴς 
ἔτοτῃ [ἢ6 581 ξοῦγοδ. 

8. Εἰυε Ὑῆθ πδπιοβ ἰη [ἢ6 Ὀγέϑεπί ἰοχῖ 
ἃΤῸ ΟΠΪΥ ἕουγ. [{ 15 οἰθασ [πδξ Οὴδ πδιὴς πλιϑῖ 
μιανο (δίϊθη οὐδ, ἃ5 ἴῃ οἢ. 11. 22. Α στυαμ ᾿ςοη- 
ἡυποῖνε Π25 450 δε οὐδ Ὀεΐογε 153δδῇ. 

δ. ἔοωγηέογε ἀπά “ευεπ ἰδοισαπά.) ΤΉΪΒ 
ΠΟΠΊΘΟΥ ἱπ10}165 {πὶ 55, ὮΔΓ ννᾶβ ἃ ἴ1γ|δ6 οὗ 
το ἴδῃ ἀυογαρα δἰ γοηρίῃ, βίηςε ἴΠ6 ΠΌΣΟ 
τεΐυγῃ ἔτοηι ἃ}1 (ἢς {Γδ65, Ἄσχοορί [υάἀδῆ, ννᾶ5 
ὯΟ ποσὰ ἴπδη 8οο,οοο τδῃ (2 8. ΧΧΙ͂Υ. 9). 

6. Τδὲ το 97 Βεοη)ανριὶπ . .. ἐῤγεε ἴἢ 
Οεποϑὶβ “πὶ “' 5οῦβ᾽ οὗ Βοηϊαγηΐη ἃγὸ τῃθῦ- 
τἰοηεά (χὶν!. 21); ἴὰ ΝυπΊΡοΙβ, ἔνα (χχυ!. 18, 
39). ΝΕΙΙΠΕΣ [15σῖ, Βοννενεσ, Ἴοηῖδὶπβ ἴδ 6 
]κάϊδεὶ οὗ ἴπε ργεβεηῆξ ββϑϑᾶρθ. ϑδοπὶα σορασγὰ 
“ [ςἀϊδεὶ" 45 ἃ ςοττυρίίοη οὗ “ Αϑῆδεϊ" ψῆο 
ΡΡΕεΔΓβ 43 ἴπ6 {διγὰ βοὴ ἰῃ Οὐπεϑὶβ δηὰ (ῃς 
δοοοηά ἴῃ Νυπιῦοῖβ δηὰ 1 ΟἾγ. υἱῖϊ. 1. ὙῊ18 
5 ΡῬοΒ510|6; Ὀυῖ Ρογπᾶρβ ἰΐ 15 πιογε ργοῦδοὶ]ς 
ἘΠΔΆΠΟ ννᾶ8 ἃ ἰδλῖοσ. ςῃιοῆδίη, ἀπά παῖ “ θοῦ " 
ἃδ Δρρ θὰ ἴο ᾿ϊπλ πλθδη8 ΟὨΪΥ ““ ἀεϑοεπάδῃηϊ." 

Ι, ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΝΙ]. 

4 Απά τῇῆε 8ο0π8 οὗ ὕὕζζι; [2τὰ- 
δὴ : δπά τῆς βοῃβ οὗ [Ζγδῃϊδῃ  “Μ|- 
οἤδεὶ, δηά Οδδάϊαῃ, δῃὰ 7οεὶ, 1βῃιδῃ, 
ἢνε : 4}} οὗ τῃδηὶ οὨϊεξ πλδη. 

4 Απὰ ψἢ τῆδηι, Ὁγ τΠεῖγ ρεπεγα- 
[ἰοΏ 8.9 Αἔτεγ τῆς ἤουβε οὗ τμεῖγ [ἢ ΕΓ8, 
τὐεγε Ὀληάβ8. οὗ 50] ἀ16γβ [ὺγ ννδγ, 81Χ 
ΔΠηΠὰ ΓΠΙΓῪ τπουϑαηά γόης: ἴογ ΤΠ 6 Υ 
Πλά πιλην υνῖνεβ Δηά 50}. 

ς Απὰ τἢεῖγ δγεῖῆγεπ δπιοηρ ἃ]} 
πε [Ἀπλ 1165 οὐ ᾿ἰββασῃαγ τυδγὲ να δυο 
θη οὗ πιῖρῆϊ, τεοκοηδὰ ἴῃ 4}} δῪ 
(ΠΕ σαηθα!ορίεβ ἐοαγβοογα δά βανθῇ 
τ«ῃδουβαηα, 

6 4 7}: τ-οης οἵ “ Βεη]απχὶπ; Βεῖἶδ, “ ὅκα. κἑ 
δηὰ Βεςδετ, διά Τεαϊδεὶ, τῆγες 

7 Αμά τῆς 808 οἵ Βεῖα; ἔζβθοῃ, 
δηὰ [2Ζὶ, «α [72Ζ1ε], ἀπά [εγι πιοῖῇ, 

Βεία απά Βεοῤεγ. ἘΒοὶα μοὶ 5 [Π6 58Απὶ6 
Ρἶδοθ ἰῃ 41} ἴῃ 115ἴ5, αἱ (6 ποδά οἵ (6 ϑοῃ8 
οὗ Βεοηϊαπιη: ὃυϊ ΜΠ τεϑροοῖ ἴο ΒθοΠοΥ 
(Πογο ἰ5 στοαὶ ἀϊβἘισυ γ. Ηδ ἀρροᾶγβ ὑὈοϊῇ ἴῃ 
15. ρίαςς αηά ἴῃ ὅδη. χὶνὶ. 21, δυῖ ποῖ ἴῃ 
Νυχῃ. χχνὶ. 38, ΠΟΥ ἰὴ τ ΟἾγ. Υἱ}}. 1. Μογο- 
ΟΥΟΓ, ἴῃ 115 ἰαϑῖ βαββϑᾶρθ, 85 ἴπε ἴοχί βίδπαϑβ, 
ἢ6 ἀρρθδῖβ ἴο δ6 Ἔἐχοϊυάθά, ἔοσ Αϑῆθεῖ 15 ςδὶ] δὰ 
ΒΘη) ΔΙ Π 5. “ σ“εεοπα 50πη." [{ Πᾶ8 Ὀδόη 50Ρ- 
Ροϑθὰ ΕΥ̓͂ ϑοπὶῈ ἴμαὶ ΒεοηἝδπιη πα πο 50ῃ 
“ΒρΟΠοΣ," δηὰ {παῖ ἴΠ6 παπηθ, ννἤοσο 1ἴ ΘΟ ΟΌΓΘ, 
οτἱ ίπαῖοα ἔγοπι ἴῃς Ηθῦτγοινν ἰοστὴ ἔογ “" ἢγϑῖ- 
Ὀογη ᾿" (ὀεοϑογὴ), ν' ἰσἢ ΟἸΟΘΟΙΥ͂ ΓΕΘΟΙΠΌ]65. 1, 
Βυΐ 186 ργόβοηί ραβϑᾶρο (Θξρεοῖα !  ν νοσβα 8) 
5 σοποϊυπίνο ἀραιηϑὲ [18 ἰῃ θη 5 ἘΠΘΟΙΎ. 
Βεοδοῦ ταυϑῖ τγεΐδιη ἢ15 ρίδος διηοηρ ἴῃ 6 5008 
οὗ Βεη᾽απηη ; δηὰ {πε ΟἾΪΥ αιυεβιοη 15, ὙΨΕΥ͂ 
μδ5 6 ἀἰδαρρεοαγεά ἔτοπι ἴῃς [1515 'ῃὴ ΝΌΠΊΌΕΓΒ 
δηὰ τ ΟἾνγ. Υἱῖ. Ὁ Οογίδιγ ποῖ Ὀθοᾶι56 ἢ6 
δά πο ἀοσϑοθηάδηϊβ, 506 ΠΟῪ πυπηρογεα δὲ 
οὔθ ὉπΊ6 20,20οο πιο (τοῦθ 9). [ἴ 15 ἃ Γεᾶ- 
ΒΟΠΔ 0]. οοηϊδοίυτε οὗ Βρ. Α. Ηδτγτου, τῇ 
ΒΟΟΒΟΣ, οὐ 5 ΠΟΙ͂, τηλυτιοαὰ δὴ ΕΡσαϊπλῖο 
᾿ιοῖγοββ, δηά (πὶ ἢ]8 ἢοιδὸ ἴἢ.8 Ῥαβοθὰ ΟΥ̓ΟΓ 
ἴῃ ἃ σογίδιη βθηβὲ ἱπῖο ἴῃς {τἰῦὲ οὗ Εἰ ΡἢΓΑΙπα, 
ἴῃ ἢ ϊς ἢ [ῃ6 “ ΒΑο γῖο8 " ἃγὸ ρίδοδά ἴῃ Νιιπὶ- 
Ὀεγ5 (χχυϊ. 395). Ηθῆςε ἢ]5 οπηϊβϑίοη ἴῃ Νυπι. 
ΧχΧΥΪ. 18, δηὰ ἴπ τ ΟἾγ. ν}}}. 1. Ηδ τείδιῃβ, 
Βονϑύοσ, δ᾽8 ρίδοθ Βογο, Ὀδοδυϑ6, ΟΥ̓ σης οὗ 
δ]οοά, ἢς τρα ϊγ Ὀεϊοηροά ἴο Βεοη)δτηη. 

7. ΤΡε :οπ4 οΥΓ7 Βεία Τῇ ᾿ἰσῖ Πετὲ ἰ8 
ΤΟΙΏΔΥΚΔΌΪ ἀἰβογεηῖ ἔγοσλ παῖ ἰῃ «ἢ. ΥἹἱ. 
4-ς, δηὰ 4150 ἔγτοπι {παὶ ἰὴ Νυπι. Χχυϊ. 40. 
ῬγΟΌΔΟΪΙΥ τῃ6 Ῥούβοηβ ἤεῖὸ τιοηοποὰ οτῸ 
Ὡοξ Ἰἰζοτα γ “5οῦβ,᾽ Ὀυΐϊ Ψψογα διιοηρ ἴπ6 
ἰλίῖοσ ἀοβεοηάδηϊβ οἵ Βοῖα, δοίης ἴῃς οἰίεῖ 
ἸΏθ οὗἩ ἔπε ἔδπιγ ἂδἱ (Ὡς ἔπιε οὗ αν 8 
σδηϑβιι8. (566 ποῖδ Οὔ ὑεῖβο 2.) ΤῈ 584Π|6 
5 ἴο δὲ 54᾽]ὰ οὗ ἴδ “50η5 οὗ θοῇ Υ " (νεΓ86 
8), δηά ἴῃς “ 80ῃ5 οὗ [εἀϊ46] ᾿" (γΕΓ56 1ὸ 
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Ι, (ΗἨΟΝΙΟΙΒ5. ΓΙ]. [ν. 8.--τό. 

ἂηά [τὶ, ἥνε; πεδλάς οὗ τῆε ἤοιι5ε οὗ 
εἶν [ΔῖΠεγβ, πλὶρητΥ πιεη οὗ ναίουτ ; 
ἃπὰ νγεῖε γεοκοηθὰ ὃν {πὶ γ ρεπε- 
ΔΙορΊε5. τὐνεητυ ἀπηα ἔννο τπουβδηά δηά 
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πιθη οὗ νδίοιιγ, τυέγέ βονθηζοθη τῆοι!- 
ΒΔ ΠηΔ δηά ἴννο διιπάγεά «οἰά!εγ:, πὲ ἴο 
δο οἷ ἔογ νναγ σηαὶ Ὀδῖιϊε. 

12 διημρρίπι 4[5ο0, δηά Ηυρρίπι, {πε 
{ΠΙΓγ Δπά ἔουτγ. ; ςμ ]άγεη οὐ ΠΠτ, σπά Ἡ υβῃϊπι, τλε βοηϑ ! ον, 7νή, 

8 Απά τε βοηβ οὔ Βεοῆεγ; Ζε- οὔ Αμεν. ες 
Πλγα, ἀπά ]ολϑῆ, δηά ΒΕ] θΖεγ, δηὰ 13  ΤῊε 5οη5 οὕ ΝΝρῇῃζδι! ; [4}}- ἴαμι ἐκ. 
ΕἸϊοεπαὶ, δηά Οπιγί, ἀπὰ [εγπιοῖῃ, ζΖίεὶ, ληά (ὐπηὶ, ἀπά ςΖετγ, διά 8}4]- 38. 
δῃά Αδίδῃ, δαηὰ Αμδίμοιῃ, δηά ΑΪδ- 
γπεῖῃ. ΑΙ τῆεβε γέ τῆα. 8οη5 οὗ 
Βεςδετγ. 

9 Απά τῆς πυπιρεγ οὗ τἢ πὶ, αἴζεῦ 
{πεῖγ ραπθαίορν ὈΥ τῇδ! Γ ΘΠ γαδζοῃβ, 
Ὠολάς οὗ τῆς δοιιβε οἵ τῆεῖγ ἐλιῃεγβ, 
ΠΡ Υ πιεη οὐ νδίουγ, τὐῶὲ ἔν ΠΥ 
τῃουξαηά δηά ἔννο μΒυηάτγεά. 

ΙΟ ΤὭς βοηβ δ[5ο οὗ [εαϊδεὶ ; Β!}}- 
ἤδη : δηὰ {πε 8οη8 οὗ ΒιΙῃδη ; [ευβῇ, 
δηὰ Βεη͵δηιίη, ἀπά Εδυά, ἀπά Οδε- 
πδληδλὴ, ἀπά Ζεῖπαδη, δηὰ ΓΤ ΒΔυβἢ 5ἢ, 
ἀπά ΑΠΙβἤδῆδτγ. 

11 ΑἹ] τλεθε τῆς 8οηβ8 οὗ εάϊδεὶ, 
δγ τῆς Πεδάβ οὔ {πεὶγ ἔδῖμεγβ, πλιρΥ 

12. ϑδωῤῥί»ι απά Ημῤῥὲν»ι, ἐδ ἐδ άγεπ ον. 
Ι͂η Οσθρη. χίνι. )ὲ Μιρρίτη δηά Ηρρὶπὶ ἃγῸ 
Τηθητοηθά ἀπιοης ἴῃ 6 δεοίια] “'5οη5᾽ οἱ βΒοη- 
͵απιη, πο ννεηῖ ἀονη ντἢ [ἀςοῦ τηἴο Εργρίῖ. 
Αηά [πη Νιη. χχυὶ. 39 ἴπ6 δ᾽. ΡΠ δ 65 δηά 
Ηρ απ 68 ἀΡρΟΆΓ ἃ5 ἀν ϑίοη5. οὗ ἴῃς Βεη- 
ἦαταιῖο5, 4 ἀἰϊδάηςε ἔτοιη 6 ἔἌΠΉΠΪΥ οὗ 
ΒεῖϊάΑ. νυ ποη, τπογοίογο, τὴ νυ τοῦ οὗ (Ἶγο- 
ὨΐϊοΙῈ5 ΠΊΔ ΚΕ65 5} ΡΡὶπὶ δηά Η ΠΡΡΙ πὶ 5ο0η5 οὗ ἰσ, 
ΟΥ̓ [Ὁ], σοτῃραγαῖινογ ας ἀδδοθηάδηϊ οὗ Βεο]α 
(566 ποῖθ οἡ νοῦβε 7), ἢ6 πιιιδῖ πιθδη {|αΐ ἴῃ 
ἢ15 Ὀπι65 {Π|656 Ἀπ }}165 πα θθθη δάορίεά ᾿ηΐο 
δηά νγογὸ τοοκοηρὰ νυ (Πδῖ οὗἁὨ [τ᾿ ἔγοπι νυνὶ ς ἢ 
ΠΟΥ ννογθ ΟΥ̓Κ ΙΏΔΙΥ 4υδ σεραγαῖθδ. 

Ημ.ῥὲ.ἢ [Ι͂ἢ Ορη. χὶνὶ. 22 “Ηπ5ῃῖπὶ" ἰ8 
ἴπΠ6 βοὴ οὗ ἤδη. Ηδ [8 πιοηϊ᾿οηθὰ ποχὶ ἴῃ 
δυσσοβδίοη ἴο ἴῃς Βοηαπιιῖεβ δηὰ ἱπηπιθάϊ- 
δίοϊγ δεοίογα Νρῆίδὶὶ. Ἠέξπος τ 845 θθθη 
δτρυοὰ Ὁ Βεπίδεδυ παῖ ἴπῸ διιῖδποσ οἵ σῆτο- 
ὨΪϊς]65 ἀϊὰ ἠοῖ ΓΟΑΙῪ οπιὶ δη δἰϊορεῖδογ 
ἔγομη 18 ᾿ἰ5σῖ, Ὀυϊ ἱηϊγοάιιςοά ἷπι δὲ [ἢ 8 
Ροϊπί. Βυῖ ἴῃ (πᾶΐ ςα8ε ἴῃς οτίριπαὶ ἰοχῖ 
Τταιιδὲ ἤᾶνθ ὈΘΟῺ ΘηΓΟΙΥ Ἰοβῖ, ἀπ ἃ σοδάϊης 
ἰηϊἰτοδυςοά οὗ νν»ῆϊοἢ ΠΟ τοδβϑοόπαῦὶα ἀοοουηΐ 
σῇ δ6 ρίνθη. [ἴ βϑθεῖῃβ δείζογ ἴο τοραγὰ [Π6 
Ηυ8δϊπὶ ΠΟΓΕ πιο οηρα 45 ἃ ἀἰδγοηΐῖ ρουβοη 
(ον αἱδὲ) ἔγοτῃ ἴῃ Η ιιϑῃϊπὶ οὗ Οὐ δηδβίβ. 

ἐδὲ “οπ. οΥΓἹ “ῤεγ.) Τῆθ υβὲ οὗ [6 ῥ]υγαὶ 
“805 ΠΕΓῈ ΤΊΔΥ ὃὈδ6 οχρ διποὰ ὃγ 6 ρ] ΓΑ] 
ἔοττῃ οὗ [Π6 ἡδιὴθ “ Ηιι5ἢ»ρ,᾿ Γῆ ἀσδιρηδίοβ 
ἃ ἴπ|ῦ6 ΤΑῖμοῦ (ἤδη δὴ ἱπάϊνιάι]. Νοιμίης ἰ8 
κηόονη οὗ “ΑΠοΥ," ἴογ πόσο 18 Ὡ0 σοάϑοῃ ἴο 
τεξατὰ [τ 845 ἰἀθηῦςὶ τ τῆς “ΑΒ γδπὶ "ἢ 

Ιαηι, ἴῃς 5οη5 οὗ Βι]Πδῇἢ. 
14 ἢ ΤῊςε 50η8 οὗ Μίδηδεῆῃ, Α5ἢ- 

τα], ὑνῆοπλ 58η6 θᾶγε : (ὀκμέὶ ἢϊ8 σοποι- 
δίης τπε Ατγαπιηῖῖεϑα δαγα Μίάαςῆιγ τῆς 
ἔλι μεν οὔ (Ἰ]εδά : 

Ις Απά Μδςῆιϊγ ἴοοὸκ ἴο νυ ἐὐξ 
“ον οἵ Ηυρρὶπι ἀπά δημρρίπι, ννῆοβα 
55 γ᾿ 5 πᾶπιε τας Μδδομδὴ ;}) δηά τῆς 
Πλπγθυοὗ τῆε βεσοπά τᾶς Ζεϊορῃεῆδά : 
δια Ζεϊορμομδά μδά ἀδιρἤτεῖβ. 

16 Απά Μδδαςμδὴ τῆς νἱΐξε οὔ Μδλ- 
σΠΓ θαγα ἃ 8οῃ, ἂδπά δῆς οδ]εὰ ἢ 8 
πᾶμε Ῥεογοϑῇ ; δπά τΠ6 πδηὶς οὗ ἢΪ8 
Ὀτγοΐῆοῦ τὐᾶς δῃειεβῆ; δπά ἢ18 80ῃ8 
«ὑεγε Ο͵Τατα δπὰ λκςοηι. 

οὗ Νυπι. ΧΧΥΪ. 213, ΠΟ 15 σα]]οά, ποῖ “ Αδοσ," 
δυῖ “ΑΠΔΓΔἢ ἴῃ τῆς ποχί σμαρῖοσ (οἰ. 1}. 1), 

18, 7ῤὲ :-οὐν οὗ Ν᾿ αῤῥίιαἰ].}1 Οοταραγε Οςη. 
ΧΙν!. 24 δηά Νιιπι. ΧΧΥ]. 48, ἡ Πογο (ἢ ἔουγ 
ΠΆΠΛΘ5 ΔΓΟ ΨΟΓΥ͂ ὨΘΑΤΪΥ [ἴῃς 5416. 

14. ,“εῤνιοὶ, «υδονι “δὲ δαγε)] ὌὍὙΠΒΟΙῈ ἰ8 
ΟἸθΘΑΓΙΥ βοπλὸ ἀείεςξ ἴῃ ἴῃς ἴοχῖ ἤεσθ. ΕἸΠΟΓ 
π6 πάπὶὸ οὗ Αϑῇσιο]᾽ 5 ἡλοῖΠ Γ ἢὯ45 Δ ΐθη ουἵ: 
ΟΥ 1ὖ ἃ5 ἴποὸ Ηρῦτγον, δἰΐοννθ, Μδδοῃμδῇ τῃ6 
Ατδηϊο σοησιῦῖηθ νγὰ85 Αϑῇγο 5 πηοῖπογ, 
(ἤθη {ΠΟΓὄδ 15 Δ ΟΠ 5510η οὗ ἃ ἴδγηδλὶθ ἤδπιθ 
Ὀεΐοστο τὴ6 ννογάβ “"᾿θᾶγὸ Μδοῆιγ." 158 
ΑϑἈγ6ὶ 5 ργοῦδῦὶΥ ἰἀθηΐιςοδὶ νι ἴῃ 6 Αϑγεὶ, 
ς4]]οὰ ἃ “"δοῃ οὗ ὁ εαά,» ἴῃ Ναπι. χχνὶ. 31, 
ΜὮΟ 5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃς Αϑγῖεὶ οὗ [οϑῇ. χυ]ὶ. 2. 

Μαεδὶν ἐδε αίδεγ οΥΓἹ Οἰ εα4.1 Αοτηραγο 
Οεη.]. 22; Νυπὶ. χχυΐ. 29; [οϑδῇ. χυῖ., 3. 

156, Τόε παρ" ὁ 1δὲ “εεομά «υας Ζεορδεῤαά.] 
ΤῊΙ5 18 ὙΘΣῪ ΟὔδΟιΓΕ, ΠΊΟΤΕ ΘΒΡΟΟΙΑΙΥ 45 να 
δηά ἔτοπὶ Νιιπιῦοτγα (χχνὶ. 31) δηὰ [οϑῆια 
(χνι. 323) τιαῖ Ζεϊορμοπαά ννὰβ ἃ βοὴ οἵ 
Ἡδρδθσ, ννῆο νγᾶ5 ἃ ρσαπάβοῃ οὗ Μαςδίγ. [{ 
ΤΔΥ δὲ π5ιβρεςῖοα {παῖ (Π6 ἴοχί ἢὰ5 ἤόσδ 
Ὀπάογροηα βοπῖς σοηϑίἀογαῦ]ς ἀοργαναδίίοη. 

Ζείοῤῥεδαά δαά ἐαερῥίεγ..) (οτηραγα Ϊοϑῆ. 
ΧΥΙΙ. 2-6, ν πόσο ἴπ6 οἰαϊπὶ τηλάθ ὈΥ ἴῃ 6568 
ῬΟΙΒΟΏΒ ἴο Ὧη ἱπῃογιίδηςε δηιοης [πεν Ὀχε- 
[γθη, δηά 115 δἰϊοννδῆςθ, ἀγὸ γοϊαϊθά. 

160.17. Ῥοροιδ΄᾽. . .ϑῥόογοδ. .. απ. .. 
Ἀαζορι.. .. Βεάαμ" Νοῆς οὗ ἴδεβε "ἀθ 
δοδησδηϊβ οὗὐ δΝίδοΙγ ἃσὸ οἰϑονγῆοσο πιθῦς. 



Κ᾽ τ ὅλη, 
86, ΣῚ. 

γ. 17---2ι.ἢ 

17 Απά {ἢ 8οη8 οἵ [7]Δηι; 7 Βεάδη. 
ἼὮΝΕβς τυέγε τῆς 50η8 οὗ (64, τῆς βοῃ 
οἵ Μδοβῖγ, (με βοη οὗ Μδηδββθῇ. 

18 Απα ἢ! 8ἰ5ῖεσ ΗΠ δηλπιο εκεῖῃ Ὀαγε 
οι, δηά Αβθίεζεσγ, δῃά ᾿Μδῃδίδῃ. 

19 Απά τδε βοηϑ οὗ διδπλ δὴ ννεγα, 
Αδίδη. ἀπά διθεςδεηι, απά ΠΚῊϊ, δηά 
Απηϊδπὶ. 

Ὀοποά, υη]655 “ Βοάδη" 5 16 “7υάρε" οὗ 
{πα παρ, υηϊΐϊορὰ ἴῃ 1 84πι. χὶϊ. τ ἢ 
ΟΙάδοη, [ορμίῃδῃ, δηά ϑδπλμεὶ. 

17. Τρεῖς «αὐεγὸ ἐδὲ σον, οὐ Οἰεαά.} ὙΠ65α 
ἀεβοοηδηῖβ οὗ Μδοῆίγ, (παῖ 8, υγοσο τεςκοηθὰ 
ἴο ἴῃς ἔα ΠΉΠΥ οὗ ΟἸ]εδά. Ὅῆδ πᾶπὶὲ “ ΟἹ] δα " 
ῬγΓονδ θα ἀθονθ 4}} οἴμοι ἰὴ ἴδε [Ἰἴηε οὗ 
Μαη ββοῆ, ἴῃς ἴοση “Οἰοδάϊο" αἰπιοβῖ 
τακίηξ ἴπε ρἷαςε οὗ “Μαπαδϑϑῖῖο." 

18. “ὀίεπεγ ἢ Ῥγοπὶ οβῇ. χυἱἹ 2 6 
βῃουϊά ἢᾶνθ βυρροσδθά Αδίθζογ ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη 
8η διῖιιδὶ βοὴ οὐ Μαπαββθὴ; δεῖ 115 ραββδαρο 
δΟΟΠῚ5 ἴο ρῖνθ 5 ἴγυθ ροβι(ίοη ἴῃ 16 γεηθ- 
δίορσυ. Ης νναβ ἴῃς βοὴ οὗ Ηδιηπιοϊοκοίῃ, 
ΟἸεδα 5 βιβῖοσ, [πὸ ρταηάβοῃ οὗ Μαςῆὶσγ, δπὰ 
ΠΟ ΒΘ4ΙΘΏΓΥ [πὸ στοαῖ ργαπάβοη οὗ Μδηδββοῆ. 
Η!5 ἀεβοςπάδηϊβ ἑοστηθα οπδ οὐ τε πιοβῖ ἰπὶ- 
Ῥοτίδηϊξ ὕγαησθοβ οὗ ἴτε Μαῃδϑϑῖοβ. ὙΠ ΠΟΥ͂ 
ξαγηἰϑηθα ἴο ἴϑγδεὶ ἴῃ ρτοδίοβὶ οἵ πὸ [υὰγο8, 
ΟἸάεοη ([ἀ. νἱ. 1τὶ, 2.4, 34), ἀηά ννόζγο τὸ- 
ξατάθὰ 85 ἴῃς ἰεδάϊησ ἔλπΉΪΥ ἀπιοησ τδ6 
80-οΔ]]οἀ “50η58 οὗ Οἰϊοδά." (866 Νυμπι. 
ΧΧΥΪ. 30, ἡνΏΘΓΟ ΤΠΟΥ ἀγα ᾿ς] θὰ “ [66 Ζογῖε5," 
δηά Τςοχῃρατε [οϑ. χυῇ. 2.) 

19. δδεριἑάαϑ.] ὙὍΠδ τιον ἢ48 ηοῖ τηθῆ- 
Ὀοηεά δϑπεπη δὴ Ὀείογο, δηὰ ἢἷβ. ροβίξοη ἴῃ 
ἴῃς 151 15 ἰδ φυϊα υποογίδίη πογο. [ἢ Νυπι. 
ΧΧΝΙ. 12 6 ΔρΡΕΩΥΒ διηοηρ ἴῃε “Ἅ80ῃ8 οὗ 
ΟἸελα," δηάὰ ἴῇ [|οδῇ. χυὶἹ.  διποηρ [ἴῃ6 
“χη 4 16 ΤὨΠ]άτοη οἵ Μδῃδβθθθῆ," ΗΗἜ ;ΠΔΥ͂ 
πᾶνε θδθη δὴ δεοῖυδὶ βδοὴ οἵ Οἱϊοδά, οὐ 6 
ΤΏΔΥ ἤᾶνα Ὀδθη ἃ πῇοσο ἀϊβίδηϊ τοϊβεῖνο νυν ἤοβδ 
ἔλγΑΥ νγα5 τεοκοηθὰ δπιοηρ ἴδε Οἰεδάϊ 65. 

δῤεοδεηι. Ὅὴδ “' ΘΠ οι 65 ΔΡΡΘΟΑΓ 48 
ἃ ἀϊδιίηςϊ Ὀγληςἢ οὗ ἴΠ6 ΟἸεδαϊζε5. ἰη Ν πι. 
ΧΧΥΪ. 321. ὙΠΕΥ οδϊδϊηδα ἃ βοραγαῖθ “ἰοῖ "᾽ 
δῖ ἴΠ6 ἀϊνϊδίοη οὗ ἴης ΗΟΙΪΥ 1,ἀηὰ τἰηάογ 
1οὈ5ηυ4 ([ο5}.. χυ. 2), ψ θη “ τὴ6 ΤΠ] άσγεη οὗ 
δ Πα άδ" δαά δηοῖδπογ “]οΐ.᾽ 

4Ο. Τὲ :-οη. 9" Ἐρῤῥνγαΐ»".} ἴῃ Νυπιθοῖς 
γε “'80ῃ8 οὗ Ερῇγαι πὶ ἅτε τηθηπίοηθά--- 
δ Ποἰδῃ, Βοοπογ, ἀπὰ Τάθδη. 580 Π 614} 
[48 οπὸ δοῇ, Εσδῃ (χχυύϊ. 3ς,) 36). ἴη ἴπ6 
μὐβεὶὸν Ῥϑϑδᾶξε ἴῃ ΚΘΏΘΔΙΟΡΥ 18 ἀϊῆουϊε ἴο 
ὉΪ ον. Ασςςογάϊης ἴο ἴῃς πιοβὲ ἡδίισαὶ σοη- 
διΓιςάοη, ἴΠ6 16 15 σατο ἔτοτη ΕΡἢγαὶπὶ 
Κ(Πγου ἢ 8ονυθὴ ΦΟΠΟΥΔΙΙΟΩΒ ἴο ἃ ΥὙοιΠχοΥ 
δ ΠυτΠαϊδῃ, ψῃοιῃ, ᾿οροῖποσ ἢ Π18 Ὀτοί ΠΟΥ, 
ἘΖΟΣ αηὰ ΕἸοδά, “τὴ6 πιοὴ οὗ Οαὶὴ 5[ον." 
Ἐρἢγαίπι {Πεῖγ ἐλ ΟΡ, ΏΟ 18 γεργεβεηίθὰ 885 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΜΙ]. 

20 ὕ Απά τῆς 5οηὴβ οἵ Ἐρῆγαδϊπι : 
δῃυτΠοἶδλῃ, ἂἀπά Βεγοά ἢϊβ 50η, διά 
λἤῆδιῃ 5 80η, Ὧπὰ ΕἸδίδῃ ἢϊ8 80η, 
διὰ ΤΑΠδιῃ ἢ 15 8οη, 

21 ἢ Απὰ Ζαρδλά ἢϊ58 8οη. δηῃά 
ΘΕ ΪΔἢ ἢΐ5 βοὴ, δῃὰ Εζογ, δηά 
ΕἸεδά, ννῆοπι τῆς πιεη οὗ (στὰ ζὐἠσὲ 
τὐέγε Ὀοτη ἴῃ ἐΠαὲ Ἰαιχά 5]ενν, Ὀεσαιι868 

511}} 411ν6, τηοιγηδά {Ποὶγ 1οβ55, ἀπὰ ἴῃ 8}ι:5ο 
ἴο 1ἴ ἠαπηεά ἃ δοῇ, Ὀογῇ ἴο πῇ βδοοῇ δῇϊευ, 
Βεγίδῃ. Βογίδῃ Ὀόζαπηθ, τὔγουρ ἢ δένθη ΟΥ̓ 
Εἰ ΒῈ ροηογαῖοη5, ἴΠ6 δηςοβίοσ οὗ 7οϑβ[νιι. 
ΤΗς αἰ βης. ὙΥ ποτε 15 ἴο ἱπὴὰ “η6 ΒΡ ΓΑΙ πὶ 
οὐ] νης ΠῚ5 βδονοητῃ ἀθβοοηάεηΐῖ, δηά 51}}} 
τοῖα! ηἰπ δι: 0 ἢ ΥἹΡΌΌΓ 85 ἴὸ δὲ ἴπ6 ἔαῖποσ οὗ 
ΔΏΟΓΠΕΓ οἢ}]1 4. Το πιροῖ {Π185 δοπῖθὸ ἤδνα 
διιρρεβίο παῖ “ ΕΡἢγαίπλ ἡ ἤεγὸ ἄοο8 ἠοῖ 
τηύόδη τῆς ἱπαϊνιά 4], θυς 15 τοργοβοηϊαζινο, 
{Πὸ Βοδά οὗ τῆ6 {τῖῦς αἵ τῃ6 {πιὸ οὗ ἴῃ6 
οἸ απ, νυ πο [ΠΟΥ τοῖοσ ἴο ἃ ροῦϊοά Ἰλίου 
(πη [οϑῆυα. Βιιξ (Π1]8 ἜΧρΙ Δηδί!Οἢ 15 ΥΟΤΙΥ͂ 
ἔογοθά, 6 δοβῖ ϑδιιρρθϑδίίοη 5δθὺπ]8 ἴο ὃ6 
(παῖ τὨγόννη οἷ ΕΥ̓͂ Βογίῃοαι, [παῖ τῆς ννογὰβ 
“ᾳηά Εχεῦ δηὰ ΕἸοδα," ἴῃ νόῦθθ 21, ἀσὸ ἴο ὃ6 
)οϊπθά οἡ ἴο ἴπε ννοσεὶ “δ θυ 614} Ὁ ἸῺ νΟΓΘ6 
20, ἴῃοδο Ἰηάιν!άτ:41]5 ποῖ ανίηρ ὈδΘη 50η5 οὗ 
Ζαῦθαά αηά Ὀτγοΐπουϑ οὗ ἴΠῸ βοςσοης δ} Πο6] δῇ, 
διιῖ παῖιιγαὶ δοὴ5 οὗ Ερῃγαιη. ὙΤΠῈ ραβϑᾶρο 
νου] τἤδη τι --- 

“Απηὰ [6 5οη5 οὗ Ερἤγαιπι, δ 0 {Π6]Δἢ 
(απ Βοιδὰ ευαν 15 5οη, δηὰ ἀῃαίῃ, ἢ15 50}, 
δηὰ ΕἸ]αάδῃ 15 5δοη, δηὐ 7 αὔδλίῃ ἢϊ5 5οη, δηὰ 
Ζαθαά 8 5οῃ, δηἀ δῃυ πο] ἢ 15 500) δηά 
ΕΟΓ δηά Εἰοδὰ, ποτὶ (μὸ πιο οὗ σαὶ 
βίαν." 
ΤῊ ρεποδί ον οὗ Ερῃγδιπὶ νου] {πε 6 

ἃ5 ἴοϊ οννϑ :- 
᾿ ἜΡΗΜΗΣ 

| | | | | 
Βμαμηεῖα, Ἐπεη, ἘΠοά, Βεηαβ, μδσδὰ, 

Βοτθὰ (Εταῃ ἢ 
ἘἈερθαῃ. ἘδοΠερὮ. 

Τδδαῖῃ. | 

| Το]δῆ, 
ΕἸδάδῆ, | 

Ταδδδῃ. 
Τάδδί. | 

| 1,λδάδη, 
ἤν | 

Αττϊδυάᾶ; ΘΒυιπείδῃ, Ἵ- 
ἘΠΙΞἤδ δ, 

Νυμ. 

7οβῆυδ. 

21. Τόὲε »ιεπ οΥΓ Οαἱδ᾽ δογη ἐπὶ δαὶ ἰαημδ. 
ΤὮς βοιοὰ ἸΠδυϊδηΐϊβ, 845 οοηϊγαβδίθα τἱ 
τῆς ποιηδάϊς Ηοῦγοννβ, Δπα]οκιίοθ, ὅζς. 
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"ον 
Νυπ. 

{πεν σαπια ἀοννῃ ἴῸ ἴακα ἄννᾶὺ τῇεϊγ 
σατϊε. 

22 Απά Ἐρῆγαίπι τῇεὶσ (μεσ 
Πιουγηθά ΠΊΔΩΥ ἄδγβ, ἂπὰ ἢ8 ὕτγε- 
ΚἌγεη σαπλα ἴο σοηλέογί ἢ ΠΊ. 

22 Γ Απά νῆεη με ψεπῖ [π ἴο ἢῚ5 
ὑν δ, 58η6 σοποεϊνεά, ἀπά ὕάγε ἃ 80η. 
ἀπά ἢε σδ]]εἀ ἢἰθ παῖς Βετγίδῃ, δε- 

. ΟΔ1956 ᾿ἴ ψνοηῖ ἐν} ννυῇ 5 ἢουβο. 

24 (Απά ἢ15 ἀδισῆτεγ τυας Θῃεγδῇ, 
ψννῃο ὈμΠ|π Βεῖῆτδογοιι τῆς πεῖποτ, ἀπά 
τῆς ὑρρετ, δηά [72ΖΖεπ-5ῃεγδῃ.) 

ῶς Απά Κερῆδῃ τας 5 80, 480 
Ἐπ οῆερῇ, δια ΤοΪδῃ ἢ5 5οη, ἀπά Τδ- 
ἤδη 5 80η. 

26 [,λδάλῃ ἢΪ58 δυη, Απιπμυά ἢὶ5 
80η, ΕΠΙΒηΔπηᾶ ἢΐ5 80ῃ, 

δι 27 'Νοη δἰβ βοη, [εῃοβδμδῃ ἢΪ5 
δ8δ0ῇ. 

ἐδὲγ εανιφ ἐοευπἢ ὙΠῚ8 Θχργεβϑίοη ἢ85 
Ὀδοη τποιρ μι ἀπϑι40]6 ἴο δὴ διζαςὶς οἡ [6 
ῬὨΠΙσεηὸ σου ΠΙΥΥ͂ ον Εχγρὲ; Ὀυΐϊ (Π6 τιδᾶ- 
Ττλιάετα νου ]Ἱὰ ποῖ ᾿ππργ Ὁ] ἐεϊςἢ ἃ εἰγοιῖ 
ἸῺ οΥάοσ ἴο σοπὶὸ Ἰροη {ΠΕΙΓ ΘΏΘΠΛ]65 ὈΠΡΓΟ- 
Ραγοι, δηά πλρῃῖ 1Ἰη παῖ ο456 πάνθ “ σοτῃα 
ἄοννη" οἡ [Ἃ{Ἰὸπὶ ἔγοπι ἴπ6 ἢ} σουηίγγ οὗ 
δοιῖπογη Ῥᾳϊοσίϊηρ. 

22. Ηϊ. ὀγείῤγεοη εαρι 'ο εορ γε δίπι, 
Οοτράγε Οσδη. Χχχν]!. 35. 

23. Βεγίαδ.7 ΤὍΤῆαϊς 5, “ἴῃ 6ν]}. ϑοπῖε, 
Πονονθσ, σοραγὰ [π6 ννογὰ 845 πιθδηΐϊηξ “ἃ 
εἰ," δηά τγαηϑὶαῖο (π6 ψνμοὶο ραϑβϑαρο--- Π6 
οΔ]]οὰ ἢ]5 ἢᾶπιὸ Βογίαϊ, Ὀθοβιιδθ ἴἤθγο νγὰ5 ἃ 
εἰ ἴο Π]5 μοιιδθ." Βιυῖ ἴῃε τοηάεπηρ οὗ ΟὖΥΣ 
Ψεγβίοη 5θοτὴ5 ὈγοίογδὈϊα. 

24. Ηϊ ἀαιιρδίογ «υας ϑῥεογαδι [Ιἰ 15. ποῖ 
εἶφαγ Ποῖ ΠΥ ΘΒογδῇ ἰ8 ἴο Ὀ6Ὲ τορασγάθα 85 ἃ 
ἀδιρῆϊοῦ οὗ Βεγίδῃ οἵ ἃ ἀδιρ ῖοῦ οὗ ΕΡἢτδίτη. 
Ιη δἰ ΠοΓ οά586, 5. σου]α 5οαγο ον ΠΟΥβοΙ παν 
ὈιΠΠ της Ῥα]οβιϊηΐδῃ εἰτ65 Πογα πιοηποηρά, 
ὙΠΙςἢ ταιδὲ ὈοΪοηρ ἴο ἃ {ἰπι6ὸ ηοΐ δαγι θοῦ [ἤδη 
1οϑῆιι4. ΒΥ “δῆς δι} " ννὲ τηυϑὲ υπάἀογϑιδηὰ 
“ἢ6Γ ἀεβοθηάδηϊβ δι}, 

Βειβεῥογοη, δὲ πείδοῦ πᾶ 1δὲ μῤβὲγ.] 866 
Ὠοῖς οη [ο5ἢ. Χ. 1ο. 

ὕκπεη-“δεγαδ ΤῊ ρἷδοθ 18 ποῖ εἶβο- 
ΜΉΠΟΤ πιοηΠοηρά ; ἔργ 1ἴ 15 ΠΕ ΔΙΪΥ ηοί {πῸ 
“ΤΙπληΔῖἢ- 5 γδῇ ᾿ οὗἁ [οϑῆ. χῖχ. 5ο; χχίν. 30. 
[1 ννᾶ8 οἰθαγ!γ Ὠδιηθά αἴἵογ 58 ογδὴ ἤογβοὶξ, 

46. “»υπίῤμά ... Εἰ δα»ια. ἘΞ ιβιιαπια, 
(ἢ. 8οηὴ οἵ Απηπιδιυά, νν8ᾶ8 τῆς Ποδά οὗ 16 
Οἰῦο οὗ ΕΡγαιτα δὲ ἴῃ. {πιὸ οὗ ἴῃς Εχοάυ, 
δηὰ 15 τπηιεπ!οηθὰ Ναυπι. 1. το; [ϊ. 18; ΥἹ]. 
48-53; Δηὰ χ. 22. Το ἀεσδοεηῖ οὗ [οϑῆυδ 

Ι. ΓΗΚΟΝΊΙΟΙΒ5. ΝΠ]. ν. 22---.1.. 

28  Απαᾶ {Πεὶγ ροβϑεβϑϑίοηβ δπά 
Πδθιτδῖίοηβ τὐεγέ, Βεῖῃ-Ἔἰὶ] ἀπά τῆς 
ἴονγῃβ τπογεοῦ, ἀπά εαϑίνγαγτά “Νδ- 77. . 6 
ἉΓΆΠ, ἃπὰ νγεβινναγά (εζογ, ψτῃ ἀπε ἦ 
ἴτοννηβ {πεγεοῦ; ϑῃδομεπιὶ αἷϑδοὸ δηά 3 Ηεξ. ἀκα 
{πε ἴοννιβ τῃεγεοῖ, ἀπῖο "ΑΖα δηά : ον 
(ἢς τοννηβ τπεγεοῦ: ΠΣ 

29 Απά δὃγ τῃε Ῥογάεγβ οὔ τῆε Ἵἢ]]- 45. 
άγεῃ οὗ ὁ Μδμηδροεῆ, Βειἢ-ϑἤθδη δηά ὁ 195Ἀ. 17. 
Πεγ ἴοννῃβ.) 1 δαπάοῇ δηά ἤεῦ ἴοννηϑ.. 
“Μερίάἀο «πὰ ἤδγ ἴοννῃβ, [ογ πὰ " 1958. 17 
Πεγ ἴοννῃβ. ἴη τῇῆσδβε ἀνεὶς τῃς οἢ1]- ἢ 
ἄτεη οὗ [οβερῇ ἴδε 8οη οὗ [ϑςγδεί. 

30 4“ ΤῊς 8οη58 οὗ Αβῃεγ; ἱπηηδῇ, “ στα. “ἃ 
δηά Ἰϑιυδῆ, ἀπά [βῃταὶ, δὰ Βετγίδῃ, ἡ 
Δηά δεγδὴ τῇ εὶγ 5ιδῖογ.Ὶ 

21 Αμπά δε 8οῃ8 οὗ Βεγίαῃ ; Ηες- 
θεῖ, δἀηά ΜδίςἽμιεὶ, ννῆο ἐς τῆς. δι μοσ 
οἔ ΒιγζΖανίιῃ. 

ἔτοτῃη ἴπ686 Ῥδγβοῦαροβ ἈΡΡΘΑΓΒ ΟἿΪΥ ἔγοπι [86 
Ῥίδϑδεηΐ ραϑβδᾶρε. 

48. Νααγαπ.} ῬτοθΑΒΙΥ ἴῃς βαπὶθ ρΪλοθ 85 
Νδδγαῖῃ (ΟΥ γαΐποσ, Νδαγδῃ), ἃ οἱ οὗ [6 
Ἰοννεγ [ογάδη να] ον, οι ἢνθ τη }}] 65 ἔγοῖῃ 
]εγίςῆο. (δες ποῖε οἡ [οϑδῇ. χυὶ. 7.) 

επο σατα.} ἴῃ ἴδε ἔογπηδὶ ἀϊνιϑίοη οὗ ἴπ6 
ΗΟΪγ [,δηἀ ιἱπήογ [οδῆιια, (σᾶΖᾷ νγᾶ5 δϑϑοϊρηδά 
ἴο [υἀδἢ, ἴο ψῃΙςἢ ΌΥ [15 βουϊδογη ροβιοη 
1 ἡδΐυγα!ν ὈοΙοηνσοα ([οϑἢ. χυ. 47); ἀπά ἰξ 
ΜΘ] 5θοπὶ παῖ αἴ οης {ἰπ|ὸ [ἀδῇ δοῖι4}}Ὁῇ 
οὈἰδιποα ροϑϑοϑϑίοη οὗ ἴξ ([πἀἅ. 1. 18). Βιιΐ 
1 ϑοοῇ γενογίοα ἴο ἴπ6 ῬἢΠ]Ἰβῖῖπο5 (4. χΥὶ, 
1,) 21) δηά Τοηππηιιοαά ἴο δε ποϊ]ὰ ὈΥ ἴποπὶ, 
ΘΧΟΘΡΓΠΡ [ῸΓ ἃ ἵἔδνν ϑῃοσί ἰηΐεγναὶβ, ἄόννῃ ἴο 
(Πὸ Ῥεγϑβίδῃ Ἴοηηιιθϑῖ. [τ 15 ἀϊῆσυϊς ἴο 
τπηδογϑίδηὰ ον ΕΡἢΓαϊπὶ σᾶ δἵ ΠΥ {Ππ|Ὸ 
δανςε οὐθη οἱαϊπηθά ἃ ροβϑοϑϑίοῃ 50 ζωσ ἴο [ἢ6 
βοι ἢ. ῬεγΒΆΡ5, (Πογεΐοστο, νγὲ οὐκί ἴο τοδά 
“ΟΔ͵4" ἔου ὕαζΖα, ΜὨϊςἢ ἰ5 ἔοιιηα ἴῃ 50Πιὸ 
Μϑ85. Οὗ “Ὁ δ41]4,᾿ Βονγενεσ, ποϊπιηρ τοτῸ 
15 κηοῦνῃ. 

29. Βειῤ-σδεαη, Ἰααπας, Μεσι49.}ὺ 868 
ποῖδβ οἢ ι Κ. ἴν. 12. 

ον. ὅ8εε ποῖθ οῃ 1 Κ. ἵν. 1ἱἹἱ. 

80. Τῶόε τοης οΥΓ “1:δὲγν.ἢ ΤὟΤἘ5. δοοουηῖ 
ἄρτεθβ ΘΧΔΟΙΥ στ Οθη. χὶνι. 17, 1ἔ να τάκ 
Αἰοννᾶποθ ἔοτ 80πὶ6 δἰ τῆ σμδηροθ ἴῃ (ἢ 
βΡρο Πρ οὗ βδοπὶς οὗ [ἢ πδπιθ5. [ἷἢ Νιπηο γ8 
(χχνΐί. 44) {πε βοοοῃά 8οῃ, ἰδῇ οσ ᾿ϑμυ δῇ, ἰ8 
οτγη6α, 

31. Τ2ε ,αΐδεν 9.) Βιγσχαυΐ δ. “Βιίγζαν ἢ" 
18 ῬΓΟΌΔΌΪ ἃ ρίδος, σἤογε (ἢ6 Μδ]ς ἢ 168 
βοῖ|οὰ. ((οπιρᾶτε οἷ. ἵν. 5ο- 51: ἵν. 5, ἄς) 
[18 βιϊυδίου 18 ὙΠΟ ἀπ κηοννῃ ἴο 0.8. 



γ. 32--4.} 

422 Απά Ηροδεγ δεραῖ [ἀρη]εῖ, δηά 
δῃοηχαγ, δη4 Ηοίἤδηι, ἀπά ὅδ τΠεἰΓγ 
δἰϑ[6υ. 

22 Απά τῇε βοῃϑβ οὗ Ϊαρῆϊεῖ; βαϑβαςῇ, 
ἂηα Βίπιμαὶ, πὰ Αϑῆναιῃ. ΓΏΠδβς ὅγέ 
τῆς δ] άγεη οὗ Ϊαρῃϊες. 

44 Απά τῆε 8οηβ οὗ δῃαπιεγ; Δῆἢὶ, 
δηὰ Βοῆρδῃ, [ἐπ υθθαῇ, δά Ατδπι. 
ς Αμὰ τῆς 80η8 οὗ ἢϊ5 ὈγοῖθοΓ 

Ηεϊεπι; Ζορμδῆ, δαπά ἴπιηα, δἀπὰ ὅ1Π6- 
ἰεϑἢ, δηά Απμ,δὶ]. 

16 ΤἼε 8οπ8 οὔ Ζορβδῇ; διιδῇ, 
δῃὰ Ηδλγπορῆογ, ἀπά δῆυλὶ, ἀπα Βετί, 
δηά [πιγα}}. 

892. δδονιεγ) (Οαἰιεά ““5ῃαπιοεγ᾽" [ἸῺ ὙΟΓΘ6 
3. 

Ἡοίδα»". (]]εὰ “ Η εἴθπχ" ἰπ σϑῦβα 35. 

84. Τρε :οη. 9 ϑῥανιεγ, “δἰ «πα Κοῤραϑ.] 
ΎΤἼΘ Ργορεῦ ἰγαηϑίαϊΐοη οὗ [ἢ]15 ρᾶϑϑαρβθ 15 
υπαἀουδίςαϊν ---ὙΠὸ δοη5 οὗ ϑ)απΊοῦ, δὲδβ 
Ὁσοΐδμοσ, Κοῆρδῇ, ἄζο." (δεε δα ἀϊτοηδὶ ποῖς 

Ι, (ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΕ 5. 11. ΝΠ. 

 ΒεζΖετ, δπά. Ηοά, ἀπά δῇῃασπιπιδ, 
πα δ. 1 |5ηδῃ, δπὰ [τἤγαπ, δηά Βεογδ. 

248 Απά τῆε 80η8 οὗ εῖδεγ; [6ὲ- 
ΡΒυηηεῆ, ἀπά Ρίβραῃ, ἀπά Ατδ. 

9 Απά τῆς 8οη8 οὗ {0]|ὁ; Αταὴ, 
αηὰ Ηλπηίεϊ, ἀπά Κοζίλ. 

40 ΑΙΙ τῆεβε τὐεγε ἴδε σι] άγοπ οὗ 
Αβῃογ, ἢεδάς οὔ ἐδεὶγ [ατμετβ ἤουβ6, 
σποῖίςα ἀπά πρῃτν πιεη- οὗ ναίουτ, 
σηϊεῦ οὗ τε ρῥγίῃοεβιυ:. Απὰ τῆς 

᾿Πυμηδεγ τὨγουρῆους τῆς δεπαδίοου 
οὗ τπδπὶ τπδῖ ὑγεγε ἂρ ἴο ἴῃε νγᾺΓ 
απά τὸ Ὀαίοὶα τᾶς ἵννεητῦ δηὰ 8ἰχ 
τῃοιιβαπα πιεη. 

Ὀγονν, ἰξ 15 “'ϑοη, ἤοῖ “"βοηβ." Βιυΐϊ {Π6 
Ἰεϊῖου γοά 845 ργοῦδοϊγ [8]|}οὴ οὐ. 

87. Πόγαμ] ὐΟδ)]εὰ “ [εἴ πεγ "ἢ ἴῃ νοῦβα 
418. Ε 

89. 72ε “ον. 97 Ὁ]]α.1ὺ ὙΠῸ παᾶπὶς “{Π}14,᾿ 
ὙΠΟ ἢ [45 ποῖ οςοιγτοαὰ Ὀοΐογο, πλυδὲ οἰἴΠοΣ 
παν ἀγορρβὰά ουῖἔ οὗ βοπιὸ ὑγενίοιιβ υθῦϑθ, ΟΥ 
ἢανς ὑπάογξοηςθ βοὴθ ΠΟ Β᾽ ἀθγαῦ]6 ΠΟΓΓΕΡ- 
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δἵ ἴΠ6 εηά οὗ ἴῃς Ἑςμαρίοτ). 

35. Τόε “οπ ΟΥ. .. Ηεϊεηι.ἢ 
οη. [Ιἴ σαηποῖ 6 ΓΕΔΘΟΠΑΡΪΙΥ οοπιραγοὰ 

Ιη (ἢ Ης- νυ ΔΩΥ οἵ [πε ργθσθαϊηρ Ὠλπιθβ. 

ΑὈΘΒΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἢ νϑῖβε 34. 

ον ΠΥ ὙΠ ὝΔΟ 52,2), νγὲ βῃου]ά γεδὰ ")Π}Ὺ ὍΤΙΣ ὝΘΟΥ 2}; βίπος, 1 ΑΝὶ μετα ἃ 
ῃᾶῖλο, ΚΟΠ σα ννοιιϊὰ πᾶνε ἑοϊϊοννοά ψπουζ 4 σοηηοςοῦνο. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚ ν]ΠΠ. 
1 714 -ομς απο εὐ σι ὁ, δεπγαρεῖη, 33 

7Ζ΄ῆε “«ἱσεξ ο7) ϑαμῖ «μα 9 παέλα»ι. 

Ν ΟΥΝν Βεη]απιίῃ δεραῖ “ Βεὶδ ἢ 5 
βγϑῖθογη, Αϑῆθαὶ τῆς βεςοπα, 

ὯηΔ Αἤδγδὴ τῆς τὨιτά, 

2 Νοῆδὴ τε ἐοιγίῆ, δαπὰ δρᾶ 
τῆς ΠΗΉ. | 

2. Απά τῇε 30η5 οὗ Βεΐα νετγε, 'Αἀ- ἢ 
ἀλι, ἀπά (σεγα, δπὰ Αδιπυά, 

4 Απὰ Αδιβῆυλ, δπὰ Ν,αδπιδῃ, δπά 
ΑΒοδῇ, 

2:1, 

Οηαρ. ΝἼΠ. 1. Βεη)ανιὶπ δέραίέ Βεϊα. 
ΤῊς τϑσβοη οὗ [ἢϊ5 τοΐυγῃ ἴο ἴπ6 σοηθαϊ ΟΡΎ 
οὗ {πὸ Βοη)άσ 65 566 πὶ5 ἴο Ὀ6 ἴπΠ6 ἀδϑῖσγο ἴὸ 
ἐὐπησοῖ {Π|6 μοηθδὶορῖςαὶ ἱπϊσοάυςίίοη ἢ 
(Π6 Πιἰδζοτίςαὶ ὈοάΥ οὗ ἴ6 ψοσκ. Α5. [86 
ἨΙΒΙΟΤΥ ἰ5 ἴο Ὀορίη νυ ἢ 5411, [6 ροπρδοσίοδὶ 
Ρογίίοη 15 πιβάς ἴο ὁπά ἢ δὴ δοσοιηΐ οὗ 
{δε πλὴν οὗὨ 115 Βεηϊαπηῖῖο τποηάγοῦ. (866 
ΤΟΓΚΟ5 321-40 Οὗ [Π15 σμαρῖίοσγ, δηὰ νΟΓΒῈ8 35-.44 
οὗ [πε ηοχῖ.) 

“:δεϊ͵, δε ““.οπά.ἢ Οη ἴδο οπιϊϑϑίοη ἔγοπὶ 
[}15 1ἰσῖ οὗ ΒοοΠοΣ, ννῆο νγᾶβ γθϑ Πῦ ΒΟΉ] ἢ 8 
δεςοηά 5οὴ (Οϑη. χὶνὶ. 21), 566 ηοΐβ οἡ Ἂἢ. 
Υἱ!. 6. 

“δαγαδ, ἐῤεὲ ἐῤίγ4 ἢ ὙΠῸ “ΑΠαγδὴ" οὗ 
{Π|5 ραϑϑᾶρὸ 15 σἰ θαυ τῆς “ Αίγατῃ " οὗ Ν πηι. 
Χχνί. 18, ψῆ0ὺ νγὰ8 ἴῃ6 ῥγοβρεηϊΐζογ οὗ [ῃς 

ΑΠΙγπ 68. Ηδ 18 ρευπαρβ ἴδε “ἘΠῚ οὗ 
Οδη. χὶν!. 21, ὙΠῸ ΟσσΌΓ5 ἴπογο ἰῇ ἴΠ6 δἰχίβ 
Ρίδος δἀπιοηρ ἴπ6 δοῃϑ οὗ ΒΟη]ΑπΊί. 

2. Νορῥαὸ. .. βαῤῥα.] ὝΠεδο “5οῃ8 οἴ 
Βεη δη ᾿ ἅτε ποῖ οἰβεῆοσο πηοητὶοηρά, 
Ῥτοῦδῦὶν ΠΕ γογε Ῥογῃ ἴο Πἰπὶ δἶθῦ ἢ15 
ἀεβορηΐ ᾿ηἴο Ερυρῖ. 

8. “444«ν.1] ΤῊΪ58 πᾶπὶὸ 15 ρίνϑθη 45 " Ασά," 
ὈοΙὴ ἴῃ Νιιπιδογβ (χχυὶ. 40) δῃὰ ἴῃ Οδηθβὶβ 
(χῖν!. 21) ἴῃς οἴδηχο δγϑίηρ ἔτοπῚ ἃ ΠΊΟΓΘ 
᾿ΓΔΏΒΡΟΒΟΩ οὗ ἴνγχοὸ ὙΘΙΥ͂ 5: π|1]|ὰΓ Ἰο ἴοΓβ. 
ὙΠΟΙΡἢ τ]. ἃ “50η" οὗ Βοηϊαπιη ἰδ 
Οεμαβίβ, Αγὰ ἄρρθᾶγβ ἴο ἴᾶνε Ὀθθη σϑϑ]}ν ἃ 
ξτδληάξοη. 

4. Ναα»ιαη.} (Οοιράγε Νιπι. ΧΧΥΪ. 40. 



2ο8 Ι. ΠΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΥἼΙ. [ν. 5--13. 
ΚΟ λα, 5. Απά Ὅετῖα, δπά ᾿ϑβερθαρῆδη, 
Νυπι, «6. Δηά ΗΠ υΓΆΠι. 
" 6 Απά τῆ686 4γὲ ἴῃς 50οη8 οὗ ΕΒυά: 

(ἢε88 γε ἴηε μεδάς οἵ τῆε ἔδιδε οὗ 
πε ἱπμαδίτδηῖ8 οὐ (σεθα, ἀπά {ΠΕ 

7 ἢ. α. 55. Γεπιοναά τῃδηὶ ἴο “ΜΑπαμδῖῃ : 
7 Απά Νδδπιδη, ἀπά Αδίδῃ, δηά 

(σεγα, με τεπιονθὰ τἢςπὶ, δηά θεραῖ 
ὕζζΖα, διὰ Αμιμυά. 
8 Απά δηιαπαγδίπι θεραῖ εὐ άγεη ἴῃ 

τε σουπίΥυ οὗ Μοαδῦ, δίῖεγ ἢθ ἢιδά᾽ 
8δηῖ {Π6Πὶ ἌνΨΑΥ ; Ηυ5}1π| Δηἀ Βδᾶγα 
«υεγε Ἦὶ5 νγῖν 68. 

9 Απά δε δεραῖ οἔὗ Ηοάεβἢῃ ἢ 8 

5. 4:4 Οεγα.) Τῆς οσουττοηςε οὗ [ΠῸ 
ΠΑ “ Οογα" ἔν!ςθ οὐδοῦ διποὴρ [Π6 50η8 
οὗ Βεῖ3 5 βίγαηρθ. ῬσοΌΔΟΙΥ 'Ώ οὴδ ΟΥ̓ 
οἵδπεγ οὗ ἴῃ6 ἵνο ρίαςθβ {πῸ60ὶ σϑὰὶ ἢδπιῈ [48 

, Ὀδθη Τςογηιρίοα, 

ϑῤεῤδμῤῥαη απ Ηΐμγαρἢ ἴἃ 45 Ὀθθη 
ΕΘΟΏΘΓΔΙΙΥ δθὸη πὶ ἴποβδα ῬΘγβοηβ τηϊδῖ Ὁδ 
[6 “5Πιυρῆαπιὶ δηὰ Η ὑρἤδτῃ " οὗὨἨ Νιπὶ. Χχνυὶ. 
409, ΠΟ σδῃ βοδσγοοὶν 6 αἰ ογθηῖ ἔγοσα (ἢς 
“ὁ Μυρρίπιὶ δηὰ Ημρρὶπι" οὗ Οεη. χὶνὶ. 21, οὐ 
ἔτοπι ἴῃς δῃπρρίπι δηὰ Η ρρίπὶ οὗ ᾿ ΟἾγ. ν|}. 
12. ΔΥΠΟΙ͂ΒΟΓ ΠΟῪ ψνογὸ δοῖι4] 80η8 οὗ Βοη- 
Ἰαγαῖη, οΟΥΓ 5δ0η8 οἵ Βεῖᾳ, 15 ροῦῆαρβ υἱποογΐδίῃ ; 
Ὀυϊ 45 {ΠΕ6Ὺ ψοηῖ ἢ Βοη]απλη ἰηῖο Εργρί 
ΜΠΘΩ δὲ ννὰθ ὈΠΟΘΓ ἔΟΓΥ, [ΠΟΥ σαπηοῖ δυο 
Ὀόθη ἔαγῖΠογ γοπιονθά ἔγοπὶ ἢϊπὶ ἴἢΔη [ἢ6 
βεςοπά γοηογαίοη. (δ6ε ηοΐς οὐ ςἷ. νἱϊ. 12.) 

Θ. Εδιιά.]. ϑοπῖε τοραγὰ [ἢ18 “ Ἐπ ὰ " 48 
Ἰάδηςιςαὶ ἢ τῆς “ ΕΒ" τποπΠ]οησά ἰη οἷ. 
Υἱ]. 1ὸ 85 ἃ ἀοβοθηάδηϊ οὗ Βεη)απιη. ΤΠ6 
ἴνο πδπιθβ, ἤοΟΥΟΥ, ἅτ ἢοΐ ἴπ6 βαπὶθ ἰῇ 
(ῃε Ηεὗτον ; απὰ ἴἢ6 “ Βηι ἃ" οὗἉὨ (ἢ15 ρίαςς 
οὐρῆϊ ἴο παν Ὀεθη πιεηϊοηθα ρῥγονϊ οὐ ΙΥ͂ 
ἐπ δε ῥγεσεη βασασε. [ἰ 18, ̓ Ἐπογοίοσε, πΊογα 
Ργοῦαῦ]6 τΠαὶ ννὸ ᾶνα ἤδσο οὔσς ΠΟΤ ἃ οᾶ56 
οὗ ςοτγυρξοῃ, δηὰ παῖ (ἢ15 “ ΕΒ 15 ΟΙΤΠΟΥ 
(Π6 “ΔΒΙΒιιὰ ἢ οὗ νοῦβθ 3 οὐ ἴῃ. “"᾽᾿ΑΒοδἢ" οὗ 
γ6 565 4. ἼΠ6 ἰδοῦ οὗἁἩ ἴποϑα Ὡδηη65 αἰ ἔπ 8 
ἔγοτα Ευὰ ἴῃ τῆς οτγρίη] ΟΥ̓ ΟὨΪΥ οἠς ἰεογ. 
(ϑεὲ ποῖς Α δὲ ἴδε δηά οὗ ἴῃς σπαρῖοσ.) 

Οεδα. Οἱ 1} 15 ἱπιρογίδης Βεη)απλῖε ἴοντῃ, 
866 ποῖΐς ΟἹ Τοϑβῇ. χυἹῇ. 24, ΠΟΥ ἴῃ ΟΥΓ 
νογβίοη 11 18 σε “ Οδδ8.᾽" 

αμά ῤὲγ7 γερμιουεά ἔδει 19 απαῤα!δ.} 
ΦὙΠΟΥ Π45 Ὧ0 δηϊεοεάεοηϊ; δηὰ [ἴ 15 ἀιβῖς]ῖ 
ἴο 5ΒυΡΡΙΥ͂ οὔθ. Αἰπιοβδῖ 411] σοπητηθηϊζδίουβ 
ΒΊΡΡΟϑΟ παῖ ἴπεγο Π85 Ὀθεῇ βοῖὴς σοϊτυρίοη 
ἴῃ τῆς ρΐδςς, ἔγοπι νη] σἢ, ἤοννονοσ, ννα πιὰ 
ξαῖμον παῖ ἴΠ6 ““5οῇβ8 οὗ ῃυΔ" (ΑΠποδῇ: 
ὑνογο οτἱ ρίΠΑ} Ὁ βθιἰοὰ δἱ σεθα, δυῖ δῇῆογς 
νγατβ γοτηουθά ἴο ἃ ρίδοθ σα] θὰ Μδηλμαίῃ, 
Πο ἢ νγὰ8 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ ἴονγῃ ἴἢ 1ῃ6 νἱ ΠΥ. 
ΎΠῈ “Οογα᾽" οὗ ἴῃς ἡοχί νοῦβο ἀϊγοςοίοα (6 
τηονοπΊθηῖ. 

τὶς, ΠοῦαΡ., ἀπά Ζ10᾽14, ἀπὰ Μεβῆδ, 
δηὰ Μαϊςἤδῃηι, 

ΙΟ Απά Ϊ|εὺ2Ζ. «πὰ δϑδῃδςῆϊα, δηά 
Μίγπια. Παβα τυόγε Ἦΐ5 50η8. Ποδάβ 
οὔ τῆε δι εῖβ. 

1 Απά οὗ Ηυβῆϊπι ἢς Ὀεσλῖ Αἢ]- 
τὰῦ, ἀπά ΕἸρδδὶ. 

12 Τῆς 80η8 οὗ ΕἸραδὶ ; Εθετ, δπά 
Μίβμδπι, δηὰ δηδπιεά, νῆο δι} Ομο, 
πὰ [,οἀ, ννῖῖῃ τῆς τοννβ τπεγεοῦ: 

12 Βεγδῃ αἷδο, διά ϑὅῃεπια, ννῇο 
τὐεγε Ὠελάβ οὗ τῆς ἔβιμεῖβ οὗ τῆς ἰη- 
Βδδιξδηῖβ οὐ ΑἸ)αΪοη, ννῆο ἄγονα νᾶ 
τη ᾿ηῃδΡὶτδηῖβ οὗ διῇ: 

7. “π4 Ναανιανἢ “Αηά᾽ Πεῖε 18 ἀϊι6 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴο πὸ πιιδίακα οὗ ἃ 5εγῖθε, δηά 
δῆοιυ ϊὰ 6 σδηςοὶ θά. Ναδπιαη, Αδιδῃ, δηὰ 
Οεγαὰ ν}}}} τῃδη βἴαπά 848 ἴῃς {πγθθ “ 50Π5 οὗ 
ΒΠυά," Το οὐὗὨἨ τῆς ᾿ηπαὐυϊζαηῖα οὐ Οὐδα, 
ἍΉΠΟΒ56 ΠΔΠῚ65 ἅγὸ ἴδ σοπιρίἐπχεηΐ οὗὁὨ [πὸ τη- 
ΚΡΟΔιιοΙΟΥΥ ρἤγαβο, “ὙΠμοδὸ ἀγὸ ἴῃ6 80η5 οὗ 
Βμυά," 

Ηδ γενιουϑα ἐδ... Ἠδ, 1... Οὐγα, πὸ Ἰασῖ 
δηϊοσοερδηϊξ, τοσηονοα 6 Κἀ65 ἔγοπὶ σοῦ 
ἴο Μαηαπαῖῃ. (8566 ἴὴ6 ἰαϑσῖ ποῖθ οἢ νεῦβα 6.) 

8. “π4 ϑῤῥαδαναί».) Η οὐδ᾽ δηΐ Ῥγοροβθβϑο 
Γεροαῖ ἴπῤ56 ννογάβ, δηά ἴο πηλκὸ ἴῃ 6 ραϑϑῆψδ 
Γὰη ἴἢι:5---  Οογα. .. Ὀοραῖ [[2Ζ28, ἀηὰ Αἢ]- 
πιά, αηὰ δῃμαμαγαῖπι. Αηὰ δ) αῃαγαῖπι δεραῖ 
οι] άγοη ἰη τῃ6 Ἰαηὰ οὗ Μοδῦ, ἄς. 

αἴεν δὲ δαά “6πὲ ἐβόγι ααυαγ.1] Α ςοΥτρ- 
ἴοη ἴῃ ἴη6 Ηοῦτον τοχῖ ργοάιιςοβ τἢ6 νοτά 
“6 πὴ," ψνΠ]ο ἢ σΟΠΊ65 ἴῃ 50 δι ΚυγΆΓαΪΥ ἤΟΓΘ. 
866. ποῖ Β δ (6 εηὰ οὗ [6 ςδαρῖογ.) 
Ταηβίαῖϊο, “ΔῸΣ πὸ παά ἀϊνοτοθὰ δὲδβ 

τ ίνοε, Ηιιδῃίπα δηςὶ Βδαγδ. 

12. Οπο απά 1.ο.] ὙΠ6δ6 ΡΪδοθβ ἃγὸ δσαίη 
τιοποησά τόρ ῖποῦ ἴῃ ΕΓΔ 1ἱ. 312 δηά 4͵50 ἴῃ 
Νοῆ. νὶὶ. 32. ὙΠΟΓΟ οδη Ὀ6 ηο ἀοιυδί [Ππαὶ 
“1, οἀ" ννᾶβ ἴΠ6 βᾶπ|6 45 “1, γα δ᾽" (Αςεῖϑ ἰχ. 
12), ΜὙὨΙΓἢ 15 ηονν 1 γιά ά. ΟἾο, δοςοσγάϊης ἴο 
ΕἘ 5 Ὁ] 15, ν 48 1η 1ἢ6 ἱπιτηδάϊαϊο ποῖ ΠΡΟ Γ- 
Ποοά, Ὀοίημ ΟὨΪΥ ἴἤγος Ἐουηδη πλ1}168 ἀϊϑίδηϊ 
οι 1 γα. [18 5116 ἴὰ8 ποῖ γεῖ Ὀθθῃ 
Ἰἀοητβεά, 

138, Βεγίαὁ αἴο απά 8δερια. ὙὮδθῈ ΠᾶΠΊ685 
ἃτὸ ἴο ὃ6 αἰἰδοῃεὰ ἴο ἴῆοβο ἴῃ (ἢ 45 νϑγβο. 
ὙΠΕΥ σοπηρϊεῖς [ἢ ᾿5ὲ οὗ ἴπ6 8οη5 οὗ ΕἸραδὶ.. 

“γαίο». Αἰ]αϊοη (ῃονν 7.α]οὴ) νγ8 οσἹρὶ Δ] }ῦ 
Δ]]οιϊεά ἴο ἐδ {γῖρε οὗ ἤδη ([οϑῇ. χιχ. 42); 
δυῖ της Δηϊῖο5 νοῦ υηδῦ]6 ἴο σοησηθογ [ἢ 
(]υ4. 1. 3). [αἴογ ἴ ννα8 τεοκοηπθὰ ἴο 
ΒρὨγαιηι (ςἣ. νἱ. 66, 69); Ὀδυῖ [ῃ6 ρῥγοβθηΐῖ 
Ῥαᾶββᾶ5 6 5ῃονν8 ἴ[ἢαϊ [ἴ σαπλθ υ] ἰπ|αῖε!Υ ἴο ὃ 
Ῥοββοϑδεὶ ΟΥ̓ ἴῇς Βεοηϊαπηθ5. Ηθηςς [ἷΐ 
ἔοστηθα ρασγὶ οὗ ἴῃ6 Κιησάοπι οὗ [υἀδῇ, Δηά, 
8ἃ5 ἃ ἴγοηιίι Γ ἴονγῃ, νν88 ἐοτ 6 ΌΥ ἈΘΠμοθοςπι 
( Οἢ-. χὶ, 10). 



Ι Ον, 
δάρνεα, 
νεσ. 13. 

ν. 14---33.} 

14 Απά ΑἮῖο, δῃδϑῃακ, δὰ εγο- 
τιοῖῇ, 

Ις Απά Ζερδάϊφη, ἀπά Ἀγαά, δηά 
Αἀετι, 

16 Απά Μιοδδεὶ, ἀπά ᾿ϑραῆ, δηά 
]ο9ΠΔ, τῆε 8οη8 οὗ Βεγίδῃ ; 

17 Απά Ζεραάϊδῃ, ἀπά Μεβῃυ πὶ, 
απὰ Ηδεζεϊεὶ, ἀπά Ἡεθοετ, 

18 5ῃπιλεγαὶ 4Ϊ5ο, ἀπά 62] 8, δηά 
]οδδῦ, {πε 8οη5 οὗἁ ΕἸρδδὶ ; 

Ι9 Απά [ακίπι, δπά Ζὶς τὶ, δηά 
Ζδάϊ, 

20 Απά ΕἸϊεηδὶ, ἀπά ΖΊ Διὶ, δπὰ 
ΕἸΙΕεὶ, 

21 Απά Αἀκίλῃ, δὰ Βεγαίδῇ, δηά 
δῃϊπηγαῖῃ, τῆς 80η5 οὗ ᾿ΘΗΙΠΊΗΙ ; 

22 Απάὰ Ιβῆραῃ, «πὰ Ηξερεῖ, δπά 
ΕἸΙΕὶ, 

22 Απὰά Αδάοῃ, δά Ζιςῆτγι, δηά 
Ηδηδηῃ, 

24 Απὰ Ηδπηδηΐδῃ, δπὰ Εἴδῃι, δά 
Απιοιβι δῆ, 

Ι, Γ(ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ 5. ΝΠΙ. 200 

25 Απὰ Ϊρμεάείδη, δπά Ῥέπαεὶ, 
[ἢε 80η5 οὗ δῆδβῃαϊΐς; 

26 Απά δῃδηηβῆογαὶ, διά 5} 6 }δ- 
Γῆ, δηὰ Ατῇδ] δῇ, , 

27 Απά [Δγεβίαῃ, δηά ἘΕΠΙδῆ, δηά 
Ζὶςἢ τὶ, τῆς βοηβ οὗ [εγοῃδηι. 

28 ἼΤΠεδε τὐεγε Ὠδδάβ οὗ τῆς (2- 
1Π6γβ, Ὁγ τῇςε!γΓ ρεπογδίίοηβ, οἢϊε  σιόρ. 
ἼὝΠΜΔεβε ἀννεὶς ἰπ [ γιιβαί θη. 

.290 Απά δὲ Οὐϊδεοη ἀνγεῖς ἐπα "[2-- ! Οα!εὰ 
σφ’, ςὮ. 

{πεν οὗ (σίδεοπ ; νῆοβε ὁ νν δ᾽ 5 ΠΆΠῚ6 Ὁ. »ς. 
«υὑας Μαλδομδῃ: Ζ εἰν. 9.35. 

Ο Απά ἢϊ5 ἢβιβίδογῃ δοὴ Αβάοη, 
δηὰ Ζιτγ, δπὰ Κιβῃ, δπά Βδαὶ, δηά 
Νδάδῃ, 

21 Απᾶὰ Οὐεάον, δαπά Αδῖο, δπά 
ΙΖλςῆογ.. Τὰ ΤΡΕΣ 

22 Απά ΜΙΚΙοιῃ δορᾶς !ΘῃΪπηοδῆ. ἢ. 9. 37.᾿ 
Απὰ τπεδὲ αἷἰδο ἀννεῖς νμ τῆεὶγ! τ, αν 
Ὀγοῖθγεη ἴῃ [εγυβαίεπι, νεῖ δρδίηβῖ οἰ. 9. 38. 
τε π|. 

42 1 Απά ἀΝεγ δεραὶ Κίβῃ, δπὰ τα θεν 

ΓΟ νυ, 

ἢ ο ἄνους πσευαν ἐδε ἱηδαῤίλαπί: 97 Οαϊ}.} 
δοπῖο 566 ἴῃ ἴποβε ᾿ψογάβ δὴ δ᾽] ϑΐοη ἴο 16 
ΒΔΤΏΘ ΟἸΓΟΙΠισίδησεβ ἩνΠΙΟἢ ἀγὸ τους θα ἀροη 
ἴπΠ νϑῦϑο 21 οἵ οἢ. νἱὶ., ποϊΐηρ [πὶ (Π6 Ὡδπὶὸ 
“«ΒογΔ ἢ" 5 ζοϊηπου ἴὼ Ὀοίδ ΠΑΓΓΑΙΓνΟ8. 
Βυϊ 45 ἴ(Π6 ἴνγο ΒοτΔἢ5 ἤανο αἰ ογοηὶ ἔδίΠοβ, 
δηὰ δεϊοηξ ἴο ἀϊογοηξ {τ 65, ἴῃ 6 γϑουσγοηςδ 
οὗ ἴδε παπὶὸ [2115 ἴρ θϑίδ Ὁ Π15ἢ ΔΩΥ͂ σοηηοοοη. 
Α ἀείδει οὗἩ ἴῃς ΟἰἘῖ65 ὈΥ ἴ[Π6 Βοη) απ 68 οὗ 
Αἰγαίοη, Ιοῃρ βϑυ δ δεαυδηῖ ἴο [Π6 δνθηΐβ σγοϊδιοὰ 
ἴῃ “ἢ. Υἱ]. 21 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΠΒεγαὲ ποῦςεά,. 

18. Τόε :οπ: οΓἹ Εἰῥαα ἢ Τῆς “Ηδοδεον," 
“ Μεβδυ] τη, δηὰ “ [5 ΠΊΟΓΑΙ " οΟΥ̓Ἠ [Π|5 [151 
ΤΑΔΥ͂ ΓΟΡΓοβοηΐ (6 “ ΕΡοτγ," “ΜΊβῃδῃιν," δηάὰ 
“ δῃηδιηθα οὗ τεσϑαὸ 12. ΤῈ σοι)διηϊης 
ὨΔΙΠΊ65 ΔΙῸ ΠΟΎ. 

421. ΤΡε :οπ: 47) δίνιδί ἢ ὍὌἘἊ “ ΒῃϊγλὮΙ ᾿ 
οὗ 115 νοῦβε 18 ΧΟ ΔΟΪ [Π6 “δ}εῖηδ" οὗἁ 
ΥΟΓΒΕ 18. 

26. 72ε :οπ: οΥ δδα:ῥαζ.. Οοπίραγο σϑῦβὸ 
14, Ἤστε ϑῃλϑῃδὶς 18 τηοηςοὐθά δοης ἴπε 
δοη8 οὗ Βοηδῃ. 

47. Τδε :“0π: 97 εγοδα»ι. ΤὮς “ Ϊεγοόμδηλ 
οἵ 1018 γ6 δα 18 ῬγΟΌΔΟΙΥ ἴῃς 54Π1|6Ὲ ΡΟΥβοῦ 88 
ἴῃς “ Πογεπιοῖῃ ἢ οὗὨ γοσϑε 14) [6 ἤδπηθ Πανὶ ης 
ἴῃ ομδ ῥἷδοθ οὐ ἴθ οἵπεσ βυβεγεὰ οοστυρ» 
ὕοῃ. 

48. Τδειε ἐευεῖβ αὐ “εγισαΐεν»ι.} [6τιι 5416 πὶ 
235 ὈΑΤΌΥ ὙΠ] [Π6 11πΆ}18 οὗ ἴῃς δὲ οὗἁ 
Βεηϊαπηη (}οβἢ. χυλὶ, 28); δυῖΐϊ γα ἀο ποῖ 

γοι, 1], 

εἶδ ΓΘΟΟΥΘΥ, 

ἤρασ οὗ Βοη πη ϊ65. ἱπμαδιηρ ἰξ ἀηὉ}] ΔΕΘΓ 
1πὸ τοῖυγῃ ἔγοσῃ [Π6 σαρον γ. ὙΠΟΓῈ νγ6 ἅΓῸ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἰο]ὰ (παῖ “ἴῃ [Θγιιβαίοπὶ ἀνεὶς οὗ 
{πὸ σμ]άτγεη οὗ [υάδῆ, δηὰ οἵ (ἢ ομ] άσγθη 
οὗ Βοηϊαηλίη " (1 (ἢν. ἰχ. 3; Νεῆ. χὶ. 4). 

49. Οἰδεοθ.)] ΟἸδεοη 15 ἢοξ ἴο 6 οςοη- 
ζουπάεά νὰ Οτδοαῃ, ἴπ6 οαρίϊαὶ οὗ δ40}᾽5 
κιηγάοπι (1 84πι. Χ, 26: ΧΙ. 2, 15 ; ΧΥ. 34). 
ἴν 15 γεργεβοηϊεά ὃγ ἔπε πιοάθγη δ νυ, ἀϊ5- 
ἴδηῖΐ δῦοιιϊ 5 ΟΥ 6 π1}}65 ἔγοπὶ [6 γι 158]6Π|. 

δε Καἰδὲν 4 Οἰδεομ] Τ δὶ ἰ5, ἴπε ςἢϊεῖ οὗἁ 
[Π6 οἰἰγ. (οπηραγε ποῖθ οἡ ςῆ. υἱῖ. 31.) 
Η!5 παπιθ, θῃϊεὶ, νι οἢ ἢ45 ἀγορῖ οἷ ΠοΙο, 

ἔτοτὴ οἢ. ἰχ. 35,  ΏΘΓΟ [Π1|5 ψΠο]ς 
ἙΟΠΘΔΙΟΡΎ 18 τεροαῖθα, 

80. Βααὶ] «πὰ Νιαάαὁ.1 Αἢᾶετ ““ ΒΔ] " (᾿ς 
ὙΟΓΑ5 “ δηὰ ΝεῚ ἦ 56επὶ ἴο ἤᾶνα 5]ρρεά ουῖ, 
ὙΒΕΥ ΠΊΔΥ ὕε τεβίοσεά ἔγοτῃ ςἢ. ἰχ. 6. 

31. Ζαιδεν. ΑῸΡ “Ζδοποῦ ἢ (ΟΥ̓ ταῖποσ 
“ΖΑΟΠατδῖ ἢ 5ῃου]ὰ ὃὈὲ δἀάοα ἴπ6 νογάβ 
“ αηἀ ΜιΙΚΙοῖΝ. ((οπιραζο ςἢ. ἰχ. 27.) 

88. εν δεψωαΐ ΚὶσΦ.) Ἐτοῖ 1 ϑ848Π|. ἰχ. ἱ, 
δηά χίὶν. ςο, 51, γὙὸ ϑῃοι)ὰ πδίυσγα!γ δᾶνα 
Διταηροα [Π6 ᾿ΟΏΘΔΙΟΦΥ οἵ 5411 245 [Ὁ]]ονν8 :--- 

ΑΒἰεὶ (ΞΘ πίε] ἢ 

] 
Κιςῖ. Νέος. 

ϑαΐ. Αδηος. 

Βυϊ [Π6 ῥγεϑοηΐ ρδβϑᾶβο, οοπηδίηοα υἱῖ ΟἿ, 
: Ῥ 
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ΚΊΘἢ Ὀεραῖ ϑαυὶ, ἀπά ὅδὰ] ὑεραῖ ο- 
παῖμδη, δηά Μδὶς ἢ! -ϑῆυλ, ἀπα Αδιπαᾶ- 
ἀλὃ, δηά " Ε53}- δὶ. 

ος 44 Απατδεβοηοῦ ]οπδιμαητυας Με- 
τ -θΔ8] ; απὰ Μεγ. 44] θεραῖ Μίςδῇῃ. 

ς Απά τῇε 8οη8 οὗ Μιοδὴ τυέγε, 
᾿Ρποη, δπὰ Μεϊεςν, δπά ᾿ΤἌγεδ, δπὰ 
Αἢδ2. 

26 Απά ΑΠδζ ὕεραῖ εμοδάδῃ ; 
Δηὰ Ϊεποδάδλῃ ὑεραὶ ΑἸεπιεῖῃ, ἂπά Ὁ 
ΑΖιηάνεῖῃ, δπὰ Ζι πὶ; ἂηὰ Ζ 1 ΠλΓῚ 
δεραῖ Μοζα, 

27 Απὰ Μοζᾶ βερδὶ Βίποα: βδρῆα 
«υας Ἦϊ8 Ξξοῃ, Ε]εαϑδῇ ἢ15 8οη, ΑΖεὶ ἢ 15 
80ῇ ς 

ἶχ. 315-10, 5665 ἴο βῆονν [δῖ [ἢ6 το] ἀθϑοθηῖ 
νν85 Γαῖδο:--- 

Αἰεὶ (Ξ 7ἐμοὶ ἢ 

Νέες. 

| 
! | 

ΚΙΞὮ, Αδοσ. 

ϑαυ]. 

Οοσραγο, μονγονεῦ, {πΠ6 ποΐῖθϑ ΟἹ 1 84π|. χίν. 
50 δΔηὰ 51. 

ϑαμὶ δεσαὶ οπαίδαη, 5.1 [ἢ τ ϑᾶπι. χῖν. 
49 ἴῃ 50η5 οὗ 5411] ἀγὸ ίνθη 85, (1) [οπαίῆδη; 
(2) ἰβδι}; διὰ (1) Μεὶς ίσϑῆυα; ΠΏ] ἴπ 1 
84Π1. χχχὶ. 2 [ΠΟῪ ΔΓ (1) [οπαίδδη ; (2) Ανὶπα- 
ἄἀαθ; (3) Μεὶίςομισϑῆυα. Ετοπὶ (ἢ ]5 ἴ [85 
Ὀδεη ΡΘΠΟΥΔΙΥ σοποϊυάοά {π4ξ δ4ι:᾿5 βοςοηά 
8580ῃ ὕοτε ἴῆς ἵἴννο πᾶπιεβ οὗ “1581 " δηὰ 
“Αδϊπηδάδρ." Βιιξ ἴῃς οτγάθγν οὗ ἴῃ6 Ὡλπιθβ 
πεγε---(τ) [οπδίμδη; (2) Μεϊςῃ  σμμα; δηὰ 
(3) Αδιπδάδὸ ---ϑιικροϑῖα δηοΐπου Ὄχρδηαίοη, 
νἱΖ., {παῖ 58}, ἴὴ6 βεςοηά 5οη, ἀϊοά γοιησ, 
δηὰ {παὶ ΑὈϊηδάδρ νγὰθ σεαὶ ἴῃς ἔουγιἢ 
50ῆ. 

Ε-6ό-δαα! [τ ἢα5 Ὀδθη δἰγεδάν ποῖίϊςεά [Πδΐ 
Ῥτγουϊουϑ}ν ἴο {6 ᾿Ιηἰγοάἀυςτίοη οὗ ἴῃς Πα ποίη 
ΒΔΔ]-ΟΥΘΏΙΡ ἱπῖο [ϑγδοὶ Ὁ Αῃδῦ, (6 ννοσγὰ 
“ Β44}" Παὰ Ὡο ὑδαὰ 56ηε6 ἴῃ Ηρῦγειν, διιϊῖ 
85 5] ΠΊΡΙῚΥ δὴ Ἔηυϊναϊθηΐ οὗ (ἢ6 πιοτὸ ογάϊπδ 
Εἰ, “ΟοὐἍ (ὅδε ποῖε οὔ 1 Οἶγ. "ὶ, 8. 
Ηφδηςο, ἴπογὸ 5 ποίῃιηρ σἴγαηρο ἴῃ [6 156 
αἵ {Π15 {ἰπὶς οὗἩ [Π6 ΠαπΊ65, “" Ε5ἢ.-- 044] " (""τχδη 
οὗ Οοἀ᾽), “ Βεαδὶ," “ Βεεϊ-ἰδάα," “Μογδ- 
048), ἄς. 1ιδῖοσ ο ἴῃ ἴμ6 ἢἰβίοσυ, ἢοννευεσ, 

Ι, ΟΗΙΚΛΟΝΙΟΙΕΡ. ΝΠΠ. [ν. 34---ὕ.0ο.. 

48 Αμὰ ΑΖε] Πδὰ 5ἷχ βοῆβ, νγῇοβθ 
ΠΑπλε9 σγέ ἴπεβε, ΑΖγίκαιι, Βοςδεγυ, 
Δηα [5 πηδεῖ, δηά διεαγίδῃ, απὰ Ο}α- 
ἀϊδῆ, ἀπά Ηδπαη. ΑἹ] {πόθ τὐεγε τῇ 8 
80η8 οὗ ΑΖεϊΐ. 

29 Απά τῆε 5οη8 οὗ ἔβῃςεκ 5 Ὁτο- 
ἴΠεγ τὐεγε, ἴ7]14πι| ἢϊ5Β βγβίθογη, [6- 
υβἢ τῆς βεοομά, δηά ΕἸρμεῖες τῆς 
τἢϊγά. 

40 Απά τῆς 80ῃ8 οἵ [ὕ]4πὶ ννεγα 
πλραν πὴ οὗ ναΐοιιτ, δγοῇογβ, 
πὰ πδά πᾶ 80ηβ8, ἀπά δ8οπϑ᾽ 
80η8, Δ΄ Πιηάτεά «ἀηὰἀ πῖγ. ΑἹΙ 
ἴΠε86 ὧγέ οὗ τε 8οὴη8 οὗ Βεη)α- 
ΓΆΪΏ. 

500 ἢ Πδπιθ5 Ὀδοδπὶθ οἤθησίνο ἴο ῬΙουϑ ΘΑΓΒ, 
δΔηὰ νγοσα σῃδηροὰ ἔογ ἴΠὸ Ὀείζογ, οὐ ἔοσ [ῃ6 
ὙΟΥΒΘ, “Β66] - ἰἸαδα ᾿" δεσοπιην “ ΕἸ - δά 
(“Ἰεῖ Οοά κἰὰά ᾽) --- “ ΕΞἢ -Ὀ44], “[5ἢ - 
Ὀοβμοῖἢ " (“πιᾶῃ οὗ 5ῃαπιο ᾽) --- " Μεπδ- 
048], ““Μοερἢι- οϑδοίῃ "; δηά {Π6 [ἰἶκο. 

Οη πε σου οὗ ΕἰΞἢ - 8), οὐ [5}:- Ὀοϑβεῖι, 
866 2 84Π|. 1Ϊ. 8-10 ; ΝΠ}, 6 15. ἵν, 1-12. 

34. Τε :οπ 97) ὕοπαίδαη «ὐα. Μογὶδεδαα 
ὙὝΒεΓγε οδι δὲ πὸ ἀοιδί ἴπαῖ Μογιθ-αδὶ 19 
6 541π|0Ὸὸ 45 Μορμιδοβδοιῃ, β'ποθ Μορῇϊ- 
Ὀοβθοῖῃ μδὰ ἃ 9οη οδ᾽εὰ Μι|ιςοδὴ (1 ὅ88πι. ἴἰχ. 
12), δΔηἀ 5'πος [οηδίμαη ἀρρθαγβ ἴο ἴᾶνς Πδὰ 
ΟΠΪΥ οὔθ θοη. Τῆς οδ᾽οοΐ οἵ σπδηρίηρ {16 
͵2γε! οἰοπιθηΐ ἢ [Π6 πᾶπγὲ 15 ποῖ ἀρραγεπῖ. 

396. εῤοαάαΡ.] στ “ [ὁποδάδῃ.᾽" [Π6 ραγαὶ- 
ἰδ] βεηθδίορυ ἰπ ἴῆ6 ποχί σῃαρῖογ 45 “ [γδὴ "᾿ 
(νεῦθς 42); δηά ἔογ ἴῃς “ Ἀδρῇδ᾽ οὗ νεγϑδ 
37, “ Κορμδίδῃ " (νοῦβα 43). 

88. Βοεδεγμ)Ὶ ὝΠΟ δῦβεηοθ οἵ ἴπε σσὼ 
οοηϊυποῖϊνα Ὀδίογε [15 ννογά, Ὀοΐἢ Πέτα δηὰ 
ἴη ςἢ. ἰχ. 44, πιΔ Κο5 ἰζ ργοῦδοὶο δὶ (ἢ ἴγιις 
ΤοΔηΠς; ἰ5 “Δὲ βτεῖ-θοσ," 45 ἴδ. ΧΧ 
τοηογ. ΤΠΘ ““51χ᾽᾽ 5015 οὗ 4.26] ἂγὸ ἢον- 
ΘΥΟΣ ἴῃ [Π15 σ856 γα πςθα ἴο ἔνς. 

40. δοπ: από “οπε|᾿ σο..ἢ ΤῊΪϊΝ ῬΟΏΘΔΙΟΡΥ͂ 
οὗ ἴῃς ουϑςε οὗ 5411 ἀρροᾶγβ ὈΥ [6 πυπηδοῦ 
οὗ [ἢ ξεπεγδίίοηβ ἴο Ὀοϊοπρ ΡγοθδὈΪΥ ἴο ἴπῸ 
{{πὶὸ οὗὁἨ Ηοζεκίαῃ. ((οπιραγ οἷ. ἵν. 41.) 
{4π|5 “ 90η5᾽ 50Π5 “ἄγδ ἴῃ {π6 121ἢ ξεΈπεῦϑ» 
(ἴοὴ ἴτοπὶ Ϊοηδΐμαη, ἃ5 Ηζεκίδῃ ἰ5 ἴῃ [86 
χ218 ξεπογαίίοη ἔτοπὶ Π᾿ανὶά, 



Υ. :-3} 1. (ἨἩΚΟΝΙΟΙΜ(ΕΡ. Ν1Π1 ΙΧ. 

ΑὨὈΒΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΘ οἱ νοῖϑβος 6 δηά 8. 

ΝΟΤῈ Α, οῃ σϑσϑο 6. 

Τῆς “ ΕΒυά  οὗὨ οἷ. Υἱῖ. τὸ 15 ἴη ἴπ6 οτὶ- 
1η4] Πὲς, Π116 (ἢ6 “ ΕΠυά " οὗὨἉ 1Π158 ραββαζθ 
ΠΝ. ὙΠ ΑΒοδῇ οἵ νϑσϑα 4 ἰ5 ΠΊΕ. 

ΓΒΗΑΡΤῈᾺΚ ΙΧ. 

ξ 72ε ογισίμαί οΥΓ 7 γαεῖς απα )μάσλ᾽: σέμέ- 
αἰορίε. 2 716 εγαφἑίασ, τὸ 646 φγισείς, 
14 αν»α 114 Ζευείεε, τυομὰ Διώλέμέσι, τολίολ 
αἰτοῦ! ἐκ γεγισαίσνε. 27 779 ἐλαγρεέ οὗ ἐεγίατε 
ζΖευΐες. 45 7Ἅε εἰοσοῖξ ογ δα απα ϑοπαΐλαηι:. 

Ο 4}1 ἴβγαθὶ ψεγε τεοκοπεά ὉΥ 
δεηθδίορίεβ; δηά, Ὀθῃο]ά, τῆεΥ 

τυέγε νυτϊτῖδη ἴῃ τῆς ὈΟΟΚ οὗ τῆς Κιηρβ 

ΝΟΤΕ Β, ου γόῦβο 8. 

[ηδιεδά οὗ δε Ἴ9)3 ΠΝ} ὉΠ ὉΠ ἸΠΟΟ 
(νμῖοἢ 18. ἀπρταπηπιδίϊςαὶ, βίης ἣν 5ῃπουϊά 
Οσσυγ Ὀεΐογα Ὀοΐῃ Παπιο8 ΟΥ̓Ἀ ὨδΙΓΠ6γ) νγα 
τηυβὲ τεδὰ δ 92 ΠΝ ὉΠ ΤΙΣ ἸΠΟ ἼΌ. 

οὗ 18γδεὶ δηά Τυάδῃ, τυλο νγεῖε σαγγί δά 
ἉΥΨΓΑΥ ἴο Βαδγίοῃ ἔογ τη δὶ γ τἴγάηδρτγεβ- 
βίοῃ. 

2 Τ Νὸον ἴδε ἢγϑε ᾿μδδιτδηΐῖβ τἢδῖ 
ἀυυείί ἴῃ τ εὶγ ροββϑαϑβϑίοηβ ἴῃ τἢοὶγ 
οἰτε8. τύέγέ, ἴ[ῃ6 15 γα 1168, τῆς ῥγίεϑίβ, 
ΓΙ, ενίτεβ, δηά τὴς ΝοιἰΠ] Π18. 

Απά ἰῃ ' [εἐγυβαϊδπη ἀννεῖς οὐ τὴς “ Νεβ. ες. 
σὨΠ]άγεη οἵ ΠΤ άδλἢι, δηά οὗ τῆς “ὨΠ]άγοη ὁ 

σηαρ. ΙΧ. 1. Το Μαϑογείὶς ἰοχὶ 5ῃοιιϊὰ 
6 ἢθγθ [ο]]οννοά ; δπὰ {μὲ ἰγαπϑίδίίοη 5μοιά 

ἐδοὸ 4}] [5γδεὶ σεῦ στεοκοποά Υ βΈΠΟΔΪ]ο- 
Εἶο5 ; δηᾶ, Ὀθῃο]ὰ, ΠΟΥ ννόγα νυθη ἰη τῃς 
Βοοκ οὗ ἴὴς Κίηρβ οἵ ἰϑγβθὶ. Απὰ ΖπὰδῈ 
88 ΟΔΙτίε ΔΙΝΑΥ οἀρίϊνε ἴο Βαδυ]οη ἔοτ Ποὶγ 
ἰΓδηϑ3 ΖΓ βϑοηβ.᾽ 

[ἴ ννουϊά, Ῥεγῆαρϑ, μβᾶνο Ὀθθη δόςί ἴο πάτα 
αἰϊδοδεὰ ἴπς ἢγβὶ ϑοηΐδηςο ἴο οἢ. νἱῖϊ., ἀαηὰ ἴο 
αν Τςοτηπηεποο ἴδ ργοϑθηΐ σπαρῖοσγ νἢ 
(86 ὑνοτὰβ. “Απά [1μάἀδὰ ννᾶβ οδιτιθὰ ΔΥΝΆ 
σδρίϊνο." 

ἐῤεν «ὐεγὸ «ὑγὶ επ. ΤῊ δυΐθου γϑῖουβ ΠΟΓΟ 
ἴο ἴπ6 δοιγοθ ΒῸΠ, νΠ]οἢ ἢς Πᾶ5 ἀογίνθα τἢς 
Ῥγεςοάϊπρ ροπθδαϊίορίεβ. ὙΠΕΥ νογο, ἢὸ [6}}5 
Ἐ5, ΓΟσΙβῖογοα ἴῃ πὸ " Βοοκ οὗ ἴῃς Κιηρβ οὗ 
ῖ5γδοὶ. ((οιήρατε ἔτ. ᾿᾿. 59.) ΤῊΘ ’ Βοοῖκ᾽ 
οὗἨ ν»ῆϊοἢ δε ϑρεδκϑ 15 ργοῦδ ον τπαῖ σοπι- 
ῬιΪἰδίίου νυ! ἢ ΠΘ ΠΟΙ ΠΊΟΗΪΥ 64}}5  ΤῊς Βοοῖκ 
οὗ ἴη6 Κὶπεϑ οὗ [5σγδεὶ δηὰ [υάδῃ᾿᾿ (οΥ " [υδῇἢ 
δηά [5γαθ] ἢ, Ὀυϊ ννῆϊοςἢ ἣδ «αἷϑο βοπιϑί! πΠΊ685 
ἀοϑισηαῖοβ ὈΥ ἴῃς αὐδτγονιδίεα ἔογπὶ ἐπιρὶογοά 
ἴῃ 1815 ρίδςθ (866 2 (ἢγ. χχχίϊμ. 18.) 

4. Τε γε ἰπῤαδί᾽ αη.} 1.6. ἴῊ 6 ἤγϑῖ ἰΠΠ4Ὁ]1- 
(χης οὗ {π6Ὸ ΗΟΙΪΥ 1, Ὧπά δἴογ ἴῃς γοζυγη ἔγοιῃ 
(86 σαρενγ. ((ΟΟΠρΡΑΓΕ ἃ ΥΘΓΥ͂ 5:ΠῚ}|ΔΓ 6χ- 
Ῥτγόσϑιίοη ἴῃ Νεῆ. Υἱ!. 5.) 

ἐδε ιγαείμει, 4. ΤΟ τεζυγπθα Οχ ]ο5 
ΓΟ δηυγηογαῖοα ππάςγ ἰΟῸΓ ἢοδάσ: (1) 15Γ86]- 
[ἴε5, ἐσ. ἴ6 πιδβ5 οὗ ἴθ ἰδγ, νυβεῖμοσ ὃ6- 
Ἰοπείης ἴο (ἢ Τὴ Γτδοβ οὐ ἴῆε Τνο: (3) 
Ῥγιεβίβ ; (3) [.εὐϊῖο5 ; ἀπά (4) ἴδς Ἰοννεβῖ ογάεσ 
οὗ ἴδο πλιη!5ὙΥ, (Π6 ΝΕ Ιηπι5. ὙΠ 6σε ἰδϑῖ, 
ὙὙΠΟΘ6 ΠΔΙῚΟ ἰ5 ἀογνοα ἔτοπὶ ἴΠ6 τοοῖ παήῤαη, 
“ρ ρεἶνθ, ἼΟΓΟ ἃ δοτῖ οὗ δίογοάμ], οὐ ϑδοσοά 
8ἴλνεϑ---Ῥοῦϑοηβ “ μίγη ᾿ ἴο ἴδε 1, ονε5 ἴο 

Ρεγοστ [ἢ Ἰοννοσ ἂπά πόσο ἰδδογίους ἀυζ᾽65 
οὗ ἴῃ6 Ξαησίιαγγ. δοπὶθ σεῖο “ ρίνθη" 85 
ΘΑΓΙΥ 45 ἴῃς {ἰπὶς οὗ Μοβοβ (Ν πὶ. χχχὶ. 47); 
ἃ δτοδῖ δοςθβϑίοῃ ἴο ἴῃδ6 ηιιπηδογ ἴοοκ ρῥίδοθ οἡ 
(ἢς σιιδπηϊδδίοη οὔ ἴΠε ΟἸθεοηϊΐζοϑ ( [ο5ἢ. ἰχ. 22); 
δηά ἃ [ΓΙ ΠΘΓ ΘΠἸΔΓρεπιεηῖ ννᾶ5 τηδάθ ΟΥ̓ αν ὰ 
(Εζγ. νἱ. 2ο). Αἱ ἴῃς τπιὸ οὗ πε τοΐυγῃ 
ἔγτοση ἴῃ 6 σδρον Υ, οννὴρ ἴο [6 5Ππ|41} πιιπ- 
δεγ οὗ [ον ῖε5 ννῆο σάπια δος (ἰδ. 1. 405-42) 
[Π6 βογνσεβ οὗ ἴῃς ΝεῖῃιηἸ πὶ ὈΘΟΔΠΊΘ ΥὙΘΓΥῪ 
ἱπηρογίδηξ. ὙΤΠΕΥ ἅγτὸ πιθηϊοηθα πηάοῦ τῃ6 
Ὠδηιε οὗ ΝΕ ηἰΠ15. ΟἿΥ ἴῃ (ΟΠ γοηίὶς]θ5, Εἶτα, 
δηὰ ΝεβοπΉΔῃ. 

8. 1 εγιαίο ἀαυεΐ, 49 ἢ ὙΠΟΓΟ 5 ἃ 
ΤΟΙΊΔΓΚΑΌΪΘ σογγοϑροπάρθηςο, δηὰ, δὲ ἴ[Π6 ϑαπὶθ 
{ἰπ|6, 4 σεπιδγκδῦϊς ἀϊνογϑιγ, δοϊινθθη [86 
δοσοιηΐ ΠΕΓΟ ρίνοη οὗ {Π|6 56 16 Γ5 δ [Θγιιβαὶ πὶ 
αἴϊοσ {Π6 σΑρΌνΥ, ἀπά τπαῖ σοπίδιποα ἴῃ 
ΝΟΒεπ Δ ἢ ΧΙ. 4-ῖ.9ς. ΤῊς σοττεβροηάθηςο 13 
ΒΓ ἢ ἃ5 ὈΠΙΊΞΙΔΚΔΌΪΥ .ἴο ἱπάϊοαϊς {πᾶ δοῖἢ 
τ ΕΓ σροακ οὗ ἴδ σαπιὸ {Ππ|6 (ὙΠ ἢ ΘΘΘ 5 
ἴο Ὀ6 Νεδεπη Δ ἢ 5. {1Π|6) δπὰ ἱπίθηά (ἰπ 16 
πιαὶη}) ἴο 5εῖ Ὀείοσο τι5 ἴῆ6 5απιὸ ᾿ἰΞῖ. ΤΠ 
ἀναγ υ 5 ἄσθ, ἢ ἀουβῖ, ἰπ ραγί ἴο σογγιρ- 
ἴίοη ; Ὀυξ σοττυροη νν}}} ποῖ δοςοιπηῖ ἔογ ἴῃ 6 
ψΠο]ς οὗ ἴ Βοῖ!) νυτιζοσθ ργοῦΔΟΪΥ ἄγον 
ἔγοπι ἃ ἀοσυπιοης νος σοηϊδιηρα ἃ τιυςἢ 
ξΌΠ]ΟΓ ἀδϑογιρίοη οὗ [ῆ6 ψ ΠοΪς τηδίϊοσ ἴδῃ 
ΘμοΥ οὗ (δ6 ἵννο βδοσγϑά ἢἰβιογδηβ νυ ]ϑηοά 
ἴο βεῖ δεΐοτε ἢϊ5 τοδάογβ. Εσοπιὶ (ἢ15 {1} 6 Γ 
Ιϊσῖ οἵ ἴἢε δδυ] εξ ]εγβ δ [ὀγυβαϊοπι, (ἸΟΥ͂ 
βοϊοςϊθα, ἴῃ Θοπὴθ ἰπβϑίδῃοοϑ, ἐϊογοηὶ Ὡδιηθ5. 
ὙΤΠΟΥ αἶθο ἔτεα ηΥ οχργοοθοαὰ [Π6 σοηθᾶ- 
Ἰορίθ5 οὗ ἴπ6 ϑ4πὶῈὲ ρογϑοῃβ αἰ θγοητγ, Ὀο(ἢ 
ξοίηξ οἡ ἴδ6 ρῥγίπεορὶς οἱὐὗἨ ςοτηργοϑϑίοη ὉΥ 
ΤγθΔη5 ΟὗἨἁ οπλϊϑϑίοηβ, Ὀυζ οπλ τη ἔτοπὶ τδείς 
᾿ϊςῖ5 ἀπ ογοηῖ ᾿1ηκ5 οἵ ἴἢ 6 οἤδίῃ. 

ῬΩ2 

21Ι 

΄ 
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οὗ Βεπ] πη, δηά οὗὨ πε σι] άγεη οὗ 
ἘρῆἨγδίπι, απὰ Μδηῃδββεῆ ; 

4 ὕιμαὶ τε βοὴ οὗ Απηδυά, τῆς 
80η οὗ Οπητὶ, {πε 5οη οὗ [π|τγὶ, τῆς βοη 
οἵ Βδηὶϊ, οὗ τῆς σῃ!]άτγεη οὗ ΡΏαγεΖ τῃε 
80η οὗ [πάδῇ. 

ς Απὰ οὗ τῇς δῃιηοηῖῖεβ; Αϑβαϊδῃ 
1λε ἤγβίθογη, δηά ἢΪβ 80η8. 

6 Απά οἴ τῃε 5οηϑ οἵ Ζεγδῃ; [εμεὶ], 
Δηά τῆεῖγ Ὀγεῖθγεη, δχ Ὠυπάτεά δηά 
ΠΙηοῖΥ. 
 Απά οἔ τε β8οηβ οἵ Βεῃ)δπηη ; 

δ4]1}ὰ τῆς 5οη οὗ Μεβῃμ απ, τῆς δοη 
οἵ Ηοἀανίδῃ, πε βοὴ οἔὗ Ηδβεπυδῇ, 

8 Απά ΙΡπηείδῃ τῆς 8οη οὐ Τετο- 
ἤδηι, ἀπά ΕἸδῃ τῆς βδοη οἵ [122], τῆς 
8ϑοη οὗ ᾿ΜΙςῃη, δηά Μεθ! απι τῆς 

4. σιδαὶ “Ὅτ: ἰ5 πο ἀουδῖ [Π6 58πὶὲ 
ἃ5 ἴῃς “ΑἸΠΔΙΔἢ Ὁ νυ ἢ νυ σῇ ΝΟΒοπΔἢ οοπὶ- 
ΤΏΘΠΟΟ5. ἢ]5 |Ισῖ (χὶ. 4) --ἰὴς ἴννο πδπιοβ 
ΟἸαΞΕΙΎ γεϑου Ὀ] Πρ οαο ἢ οἴδποῦ ἰη (6 Ηδρῦτενν. 

. Βυϊῖ οὗ Ὁ{πδ}᾿5 ἔνε δηςοϑίουβ, ΟὨΪΥ ἵννο σδη θὲ 
ἰάθη ῆθὰ ἢ ποθ δβδϑιίφποά ἴοὸ Αἰδαϊδῆ, 
Υ1Ζ., “Ἰπγὶ, ψνῆο 15 ἀοιθδῖ]ε55. “ Απηδγίδῃ,᾽ἢ 
δηα “ῬΏΔΓγΟΖ, πὸ ἰ5 ἴη6 βᾶτὴδ 85 “" Ῥεσγοζ.᾽" 
Βδηὶϊ, Οτασὶ, ἀπά Ατητλπιά, ἀγὸ ἀποοϑδίουβ ποῖ 
Ἰηθητ πο ὉΥῪ Νεβοπλδιι; ἂπὰ Μδβαδϊεεῖ, 
ΘΠΘρ δία, Ζοσματγίδῃ, δηὰ {1221 Δἢ, ἂγὸ ἀπ 65- 
ΤΟΙ ποῖ πιοπίοηδα δὴ ἴπε δυῖμοῦ οὗ (γοη!ς 65. 
Τῆς σοπλρίοῖς ᾿ἰσὶ πο ἀουδί ςοπίδιηρα ἃ]] 
ἴμεβε πᾶπηεβ, ἃπὰ ῬγΟΌΔΟΪΥ πλογε. 

5. “4:αἰαῤ (Ο]]εὰ “Μαδϑοίδῃ" ἴπ Νεῆ. 
ΧΙ. ς, ΜΏΟΓΟ ἢ15 ΡΟΠΘΔΙΟΡῪ 15 ρίνοη τῃτγουξῇ 
βΙχ ϑϑηθγδίίοηβ ῃὉ ἴο “ 50} οη]," ἴπ6 ἔουπάογ 
οὗ {6 δῃι1οη 68. ' 

Θ. 72ε :ο». οΥ Ζεγα δ. ὙΠ656 ᾶἃγὲ ποῖ τηθῃ- 
[ἰοποὰ ὈὉγῪ Νεδοπλδῃ ἴῃ πὸ ράγα δὶ μαβϑαβὸ : 
που ἢ αἴογνναγ 5 Π6 5ρθδκβ οὗ ἃ ἐδβοθηδπὶ 
οὗ Ζεγδῇ 85 ἃ ἢϊρῇ οπῆςου οὗ Ξἴδίο, δηά ἴποϑτὸ- 
ἔογε ῬΥΟΌΔΟΪΥ δὴ ἱῃμδοϊδης οἵ [εσγυβαὶθπ), δὲ 
(ἢϊς {πὶὸ (ΧΙ. 24). 

7. δα}μ.71 8411υ5 σεοηθαίορυ, πκὸ {Π{ΠΑἱ᾽5, 
ἶ5 ἰγδοθὰ αἰ ΈΓΘΠΕΥ ἴῃ Νεποπιίαῃ. Ηδ ἰ5 
ξἴνθη {πε βάπιὲ ἔδίῃεσ, Μεβμυ] απ, δι ἀτιοηρ 
[Π6 τεϑῖ οὗ ἢὶ5 δηοεβδίογβ (οὗ ννῆοπι 9ὶχ ἃγδ 
δηυπιεγαῖθα) {ΠΟΓῸ ΔΥῸ ὯῸ ὨΔπΊ65 (Πδὲ σοΙτος- 
Ροῃά ἴο εἰἴμεγ ΗἩοάαδνίδῃ οὔ Η ϑέπυδῃ (Νεῇ. 
χὶ. 7). Ηδεγὸ δρδίη ἰζ ννοιἹά δθεῖῃ παῖ [ἢ 6 
ἴνο νυΥ]ογ5 ἤδνε ϑβοϊθοϊοα αἰ δγοηΐ παπλοὸς οὐ 
οἵ ἃ ἰδὲ πιούβ σοῃῃρὶεῖας ἴμδη τπδῖ βίνεη ὈΥ͂ 
οἴ πὸσ. (8εα ποῖδ οἢ νοῦϑ 4.) 

8, Ἰὀπείαϑ.. Εἰαδ.. Μωδιϊαριἢ ἘῸοΥ 
“Ἰθοπίδῃ, ΕἸαἢ, δηὰ Μοβηυ δα," ΝΟΠετηιδῃ 
ᾶ5 “ Οδῦθαϊ δηὰ 5411] " (χὶ. 8); ψγῇο ἂρΡὸ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ αιῖο αἰ βογοηΐ Ρθορὶς. 

Ι. (ΟΗ ΚΟΝΙΟΙΒΒ5. ΙΧ. [ν. 4-12. 

50η οὗὁἩ δῃεορμαῖῃίδῃ, τμς 5οη οὗ Κεμεϊ, 
τλδ 8οη οὗ [δη]]Δἢ ; 

5. Αμπά τῇεῖγ Ὀγεΐῆγαη, δοςογάϊηρ ἴο 
{ΠΕῚΓ ρεπογδίίοηβ, πἰπθ ἢυπάγεά ἀπά 
ΔΗ͂ ἀπά 58:1χ. ΑἹ] ἔμεϑε πῆξη τὐεγέ 
σἤιεξ οὗ τῆς ἔδιδεγβ ἴῃ τῆς δοιιϑε οὗ 
{εἰν ἔλἤεγβ. 

Ιο  Απά οἵ τῆς ρτγίεϑῖβ ; [εἀλίδῇ, 
δηά Ϊεποίδγιδ, διὰ [δοίη, 

11 Απά Αζαγίδῃ τῆς 8οη οἵ ΗἸ]- 
κΚίδῃ, τῆς. βοη οὔ Μεβῃ δῆ, [6 βοη 
οἔὗ Ζεάοκ, τῆς βοὴ οὗ Μεχγαίοιϊῃ, τῃς 
80η οὗ Αδιίταδ, τῆς γαΐεγ οὐ τὴς μοιιβα 
οἵ Οοἀά; 

12 Απά Αἀλίδῃ πε 8οπη οἵ Ϊεγο- 
ἤδη, ἴῃς 80η οὗ ΡῬδβϑῆιιγ, τῇς 8οη οὗ 
Μαϊὶοβιαἢ, ἀπά Μαδϑίαὶ τῇς 8οῃ οἵ 

9. Νιίηπε δισιάγεά απά 3,3) )γο.εἰχ.ἢ ΝΕδοπΔ ἢ 
ἐβΕπιαῖο8 {Π6 πυπΊδογ οὗ ἴῃς Βεπ)απιϊῖος δὲ 
928 (χὶ. 8). ὙῊΘ αἰἸἰϑοΓΈΡΔΠΟΥ ΤῊΔῪ ἃγίβε τι 
οοΙτυρὕοη. 

10. ὑεάαίαὐ απά «ὕεδοίαγὶ δ. ΝΟΒοπδἢ [85 
“ [εἀδίαῃ, 2 δε “οη 9. [οἷδτι " (χ!. το); δυῖ 
{Π15 15 ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ἃ οοττυρίίοη. “[Θἀαίϊδῃ," 
ΡΠ πο δηἀ ““ [2 π᾿ ἅγε ποῖ ἤδγε πᾶ πΊ65 
οἵ ἱπαϊνιάυ4]5 Ὀυϊ οὗἨ ΡῥΓΙΘΒΕΪΥ ἔἈπΊ}} 165. (566 
Ὀοϊονν, οἢ. χχῖν. 7517. ΠΟΤ ἃ ἀρρθὰγβ ἴῃαῖ 
᾿Θμοϊαγ Ὁ ννὰ5 ἴῃς οτρίηδὶ ποδὰ οὗ τῆς ἢγβε 
“ σΟΌΓΒΟ," [εἀαϊδῃ οὗ ἴμε βεσοηά, δῃὰ [ἀςμὶπ 
οὗ πε τυνεηῖγ -ἢγϑί) 

11, “χαγιαρ. (Οα]]εὰ “ ϑογδίδῃ " ὈῪ Νϑὴθ- 
τηϊδὴ (χὶ. 11), ἃ νδγιδίίοη νυ ὶο ἢ ἸοοκΒ κὸ ἃ 
σοττυρίίοη. (866 ποῖΐβ ἡ αἵ ἴδ οπά οὗ ἴῃ6 
σμαρῖογ) ὙΠ ΟἾΠΕΙ ΠᾶΠλ65 ἴῃ [Π15 ὈΓΙΘΘΏΥ 
[πὸ ἅγὸ ρίνθη νυ οι ΔΗ σἤδηρο 'η ΝΕΒοπλδἢ. 
(οιηραᾶτε τ Οἢγ. Υἱ. 11:14, Δηα Εἰ ΖΓ, νἱῖ. 1, 2.) 

ἐδὲ γμίογ οὔ δε ῥοιμς οΚ᾽ σοά.] [ἴ 45 θόθη 
Ργοροβεὶ ἴο υπάήεγϑίδηδ ὈΥ τῃϊ5, ποῖ ἰδῃ6 
ἈΙ ἢ - τοδί, θυ πὸ “ δεσοπά ρῥγίεϑί " οὐ ᾿αψαπ 
(2 Κ. χχν. 18), ϑίπος ἴπ6 δἰ ρῆ-ργίοδὶ ἴῃ 
ΝΟΒοΠλ Δ ἢ 5 {π͵ὸ ννὰ5 ΕἸ] ]ϑϊθ. Βιυῖ ἴ 15 ποῖ 
ὈΠΊΚΟΙΥ τπαὶ ΕΠ Δ5ΠΠ 15 Ὠἰ ΠΊ5Ο Ὁ ̓οηἠδα, Δηὰ 
5. οδ]θὰ “ ΑΖαγίδῇ " ΟΥ “ϑεγδαιδὴ ᾿ 45 ἴΠ6 
᾿ἰνὶπς Γεργεβεηϊδίινα οὐ τπαΐ ὅτεδαῖ ῥγοσΥ 
ἢοιι56. 

12. “4αἰαῤ.] ΑΟοτλρᾶγο Νεῆ. χὶ. 12, Ψ ΠΟΓΟ 
Αἀκίδῃ Ἰκο]ἀ5. τῇδ ςαπὶς ρίαςθ, Ὀυΐζ 15 ἰγαςοά 
ἀπγουρὴ ας ἈΠΟΘϑῖΟΙΒ ᾳθΡ ἴο Μαὶοδιΐδῃ. 
Τῆγος οὗ ἴδ6 ἔνα ἃγὸ ἤδγε οπιτίοα ον [Π6 
βᾶκα οἵ Ὀγονγ. Μαις ι]αἢ ννᾶ5 ἴῃς Πποαά οἴ 
Βανι 5 ΠῚ “ σοιΓθο ᾽᾿ (ςἢ. χχίν. 9). 

Μααεἰαὶ ἴῃ Νεδμοηγδῆ (Χχὶ. 11. 1018 Ὡδπὶθ 
ἌΡΡΘΑΓΒ ἃ5 "ΑΠΊΔΞΠΔΙὶ "(ΟΥ̓ ΓΑΠΟΓ "ΔΙΆ 5 [1541], 
---ἃ νΑγδιίίοη ἀἄσε ῥγοῦδΟΪΥ ἴο ςοττυρίίοη. 
Βοῖΐῃ νυ ῖοῖβ ἴγδοα “Μδδϑίδι ᾿ (οσ σδίδῃεγ 



Ι. (ΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΙΧ. 

οὔ Αβϑα, ἴτε 8οη οὐ ΕἸκαπαῆ, τῆδι 
ἀννεῖς ἴῃ τῆς ν]λρε8 οἵ τῆς Νεῖορμα- 
{ἢ 1168. 

17 Απά τῇς ροτγίειβ τυέγό, 5}4]π|, 
αηὰ ΑΚκΚυδ, αμὰ Ταϊπιοη, δηὰ Αἢὶ- 
ταλῃ, δηὰ τῇεὶγ δγεζῆγεη : δηλ] 

νυν. 132--το. 213 

Αἀϊεὶ, τῆς 8οπ οὐ [δῃζΖεγδῆ, {πε βοη 
οἵ Μεβῃυ ]]δπι, τΠῈ 8ο0η οὗ Μεβῃ]6- 
τῇ, τὴς βοὴ οὗ ἰπλπηογ; 

152 Απά τῇεῖγ δγείδγεη, μεδάς οὗ 
τε ποιιδὲ οὗ τῆεῖὶγ δῖῃεγβ, ἃ τπουβϑαπὰ 
ἀπά 8δανθὴ δυπάγοά ἀπά τἤγβοϑβοοζε 

᾿ Ἠεὶν, ἵνεγυ «ὖ]6 πιεὲη ἔογ πε ννογί οὗ τὴς τυᾶς τῆς “διε; 
πα; 8εγνίςε οἴ τῆς Βοιιβε οὗ (οά. 18 Ννῃο διῖῆεγῖο τυσίϊεαά ἷἰπ τῆς 
δαί. 14 Απά οἴ τῆς [μενιτε5; διῃῃεπγαίδῃ 

τῆς οὁοη οὗ Ηδεβμοῦ, τῆς 8ὁοη οἔ ΑΖη- 
Καπ), ἴῃς δοηὴ οὗ Ηδϑῃδδίδῃ, οὐ τῆς 
850η5 οὗ Μεχγαδσὶ ; 

Ις Απά Βακῦακκαι, Ηδεγεβῃ, δπά 
(ὐαϊαὶ, δπά Μαιιδηϊδὴ τῆς βοὴ οὗ 
Μιςοιλῆ, τῆς δοὴ οὐ Ζιςοδτὶ, τῇς βοὴ 
οὔ Αϑαρῇ ; 

Ι6 Απᾶά Οδεαάϊδαῃ τῆς 8οη οὗ δῆε- 
πιλίδῃ, ἴπΠ6 8οὴ οὗ (ὕ414], τῆς 8οη 

ΚΙπρ᾿β σαῖθ ελϑῖνναγα : ΠῈῪ τύέγέ ροΓς 
ἴεγβ ἴῃ τῆς σοπηραπὶε8 οὗ τῆς “ἢ Π]άγοῃ 
οἔ [,ενἱ. 

19 Απά δ8δ)] πὶ ἴῃς 8οη οἵ Κοτε, 
τῆς 50η οὗ Εδιαβαρῆ, ἴῃ δοη οὐ Κογδῇ, 
πὰ ἢ8 Ὀγεΐῆγεη, οὗ τῆς ἤοιιθδε οὗ ἢ 8 
λιμοῦ, τῆς Κογδῆϊεβ, τὐέγέ ονοῦ ἴῃς 
ὑγογκ οὐ τῆς β8εγνίςθ, Κεαρεῖβ οὗ τῆς 
ἵραῖε5. οὗ τῆα ταῦδγηδο]ε : δηά τῆεὶγ ΗΝ, 
λιῃοβ, δείηρ ονθῦ τῆς ἤοβῖ οὐ τῇς ρέζε. 

οἵ [εἀυϊῆυη, δηά Βεγεςμίδῃ πὰ 8οη 

“Μα᾽ καὶ ̓  τῆγουρἢ ΜοβΏ Ποσἢ ἴο [πΠΊΘΓ, 
(Π6 ποδά οἵ αν τότ “οουγϑο᾽); διυῖ 
ΝΕΠΟπ ἢ ρἰαοεβ ἵψο Πδῆθ5 ΟἿΪ δεοίογε 
ΜοϑΒΙΠ]οπ ἢ ̓ ησιρα οὗὨ ἴπγθο, πὰ ἢ15 ΠδΠ168 
ἀϊῆδσν ἔγομι ἴμοσο οὗ (γοηΐοθ5. [1 5 ροϑϑίθ]ς, 
Ποννόνοσ, {Πδὲ (ἢ αἰ βΈΓΘΠΟς ΠΊΔΥ ἴῃ ὁδοἢ σ456 
ἢᾶνὸ ΔΠ56η γοπὶ σοστι ρου, (ὅδ6εε ποίς Β αἵ 
(86 εηὰ οὗ {πὸ σπαρῖογ.) 

13. ΑἹ ἐροι“απά ἀπά «ουεη δωπάγε Σ᾿απάᾶ 
ἐδγεθσοογο [ῖῷπ ΝΟΒΟπΔἢ ἴπῃ6 παῦε οὗ (Π6 
Ργοϑῖς 15 ρίνθη [ἢ ἴπ γδδ 8:1Π|5, νυ ΙΓ ἢ ἃγῸ Γο5 5 
ΡΘΟΌΏΟΙΥ 822, 242, ἀπά 128, ρΡτοάιυςίηρ ἃ τοῖδὶ 
οὗ 1192 ἰηβίοδά οὗ 176ο. [ζ 15 ργοῦδῦϊο παῖ 
(Π6 Πυ πη 6.5 πᾶνα [πη [6 ΟΠ6 σΆ56 ΟΥ̓ [Π6 ΟἾΠΟΓ 
βιδογεαὰ ἔγουη ςοτγτιιρίοη. 

14, “42:4 ογ δὲ 1,ου65.1 ἴῃ {πεῖν δοσουηξ 
οὗ ἴπὸ οἰνοῦ 1 ονῖδ65 αἵ [ἢ]15 τἰπλῸ, ΝΟΠΟΠπ ἢ 
δηά πὸ διΐποῦ οὗ ΟΠ γοηῖοὶοβ ἔαι τὶν ἀστθο. 
ΤΠἼΟ ργίηοῖραὶ αἰ ἔδγοηςες ἀγὸ ἴα ΝΟΠοηλ ἢ 
ςοπίγαςῖς ἴῃ6 πδπὶὸ “ ΟΡ δάϊδἢ "᾿ ἱπῖο “ Αὐάδ " 
(τεγβε 17), εἶνοβ ϑδῃοπ)αϊδῃὴ δὴ δε ϊ!ποηδὶ 
Δηςεοϑῖου, ΒυηΠΙῚ (νόγϑὸ 15}, ἀηά ἰη ἴΠ6 βοπο- 
αἰογν οὔ Μαϊϊδηϊδῖι συ θϑιζυϊοθ “ Ζαὺθάϊ " ἴογ 
“ Ζ)οδ ΓΙ ̓̓ (νεγβα 16). 

156. Βαλῥιαξξαν. “ ΒΑΚΌΑΚΚατ "ἢ 56 6πὶ5 ἴο 
ὕὃο [η6 “ ΒαΑΚΌΙΚιΔἢ " οΥἨὨ Νοβοιηἢ (χὶ. 17}- 
16 ςοοοηά διηοηρ Ὧἢϊ5 ὑγεΐῃγοη " οὗ 1Π6 
60ηὴ5 οἵ Αϑᾶρ. “ Ηογοβϑῆ δηὰ Οδ]4] " ἃσγὸ 
οπιιτϊοὰ ἴῃ ΝοΠοπ ἢ, ννῆο Ὡλπιθὸ5 ἱποϊοδαά 
“ ΗΔ θοΙΠ ἃ: δηά [οχαῦθδὰ ᾿᾿(«νόγβο τ6). ὙΠΟΓΟ 
ὑνοΓο οὗὨ σουγξθ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙ:5 ϑοσοηὍΓῪ ΟΒΊΓΟΥΒ ; 
δηά ἴῃ Ἄοἤοϊος οὗ ἴνο ἱπάορεηάθηϊ νυτῖοῦβ 

,. πὶ τδὶ ΜΝ 6}} 441} προ ἀἸ ἔσγοηϊ ἡδπγε5. 

16. Βεγοορίαφ.ἢ Οπντδά ἴῃ Νεἰνοπλϊδῇ, 

Λείοῤδαιδεο..7 866 ποῖδ οἡ ςἢ. 1]. 54. 

17. Τῶς ῥογίεγ. 1... ἴἢὴῈ6 Καεροῖβ οὗ ἴῃς 

ΠοΚΌ, τυέγε ΚΕδρεῖβ οὐ ἴῃ 6 ΘΓ. 

Κεαρὶς χαΐθ5. ἴΐξ 15 συγίουβ ἴ[παϊ ΝΕΠοη ἢ 
ΟΠ 115 “ 5}4]1}π|, ἴῃ6 εὐ Ῥογίογ,᾿᾿ 45 νν6}} ἃ5 
“ΑΒ ηδη," πιοηποηΐπρ ΟΠἿΥ “ΑΚκι δηὰ 
Ταϊπιοη " (χὶ. 19). 81] πὶ, ΑΚΚυῦ, δηὰ 
Ταϊπιοη τοουγ ἰη ΕΖΤ. 11. 42 ἀηὰ Νεῆῇ. νυἱῖ. 45, 
ὙΓΠΏΟΓΘ ΤΠΟΥ͂ ἀγὸ Ἰοϊηοὰ ἢ Αἴςογ, Ηδα, δηὰ 
ϑῇῆοθαϊ!. ϑοῆθ δᾶ ργοροβδοὰ ἴο τεϊδθςξ 
“«ἈδΙπιδὴ  ἔγοπη ἴπ6 ργθϑοηΐ ἰἰδῖ ; δυῖ τπ6 
““ὼ οδϊεῖ ρογίεγβ " ᾶἂῖθ πηοποηθα δρδίη 
(νεγβα 26). 

18. ἢ2ο διέδεγίο «υαἱϊεά. ἘΔΠοΓ ἦν Πο 
[ο τὶν ἂδΔγ ψδὶϊδ. ὍΤ)ιῈ ννόογάβ σοίογ ἴο 
δῃδίϊιιπι, ἀπ ἱπΊΡῚῪ {παῖ, νοῦ αβ 584} 1 
(ογ ᾿δἰ5 μουβ6) δὰ οτμίπαιν ἴῃ6 φοπογαὶ 
δι ρογπἰοημάοπος οὗ ἴῃ6 ραΐο5 (“ 584} }πὶ ννὰ5 
1η6 σμϊοῦ"), 4 σὔδησε μαά ὕθοη πιδάς νῃ θη 
6 διΐῖμοῦ τοῖς, δηὰ 5}2}}ιπ|5 σἤαγρο ἢδά 
Ὀεςοπιο ἴπ6 οαϑὶ ψαῖθ οῃἱγ. 

4δῈ7 «ὑεγε ῥογίεγι, 49. ὙἘὙταηβίαίο :-- 
“ΤΉδ656 νγόγο [8.9 ρογίογβ ἰπ ἴδε βίδιϊο:ϑ οἵ 
[ἢ6 50η5 οὗ" ,ον]." ὙΤαῖ ᾿5, “ 1ἢ656 ννεγὸ ἴῃ 6 
Ῥοτγίοτβ ἴῃ ἴῃοβϑο ἤχεα οἴαϊΐοῃηβ αἱ ἴπ6 οὐογ 
ξαῖεβ οὗ ἴῃς Τολρὶο, ἢ! ἢ σογγεϑροπαάθα ἴὸ 
ἴΠ6 οδπὴρ 5ἰαῖοηϑ οὗ πὸ [ον 65 0 ρυδτάρά 
ἴδ ταθογηδοῖὶθ ἴῃ [ἢ 6 ΕΑΥΓΪΥ Ἐ[π|65.᾿" 

19. “πὲ δραϊμρη, {δε τοη 9 Κογε Τὶ 
15 ἃ ἀϊβεγθηῖ ρεογϑοη ἔγοπιὶ ἴῃ6Ὲ 58! Πυπὴ οὗ 
Υ6γ56 17, ἀπά ἃ αἰδεγοης οβῆςθ 5 ἀϑϑὶρηθά ἴο 
πἰπι, νῖχ., ([ἢ6 “Κοορίηρ οὗ (Π6 [ῃγοβῃο] 5 οὔ 
(Π6 τἀρόγηδςοὶο," οὐ συδγάϊηρς οὗ ἴπ6 ἰπΠΟΓ 
ἄἀοοτβ οἵ ἴδ ἰοιρίθ. ὍΤΒοδ πάπης “ 5} 4] πὶ "ἢ 
ΒΟ ΠῚ5 ἰὼ Ὀ6 υϑοὰ ἤοΓΟ, 245 [εὐαί ἢ, ἐπ τΉΓο, 
δηὰ [ἀολπ ἀγὸ ἴῃ νοῦβα 1ο, ποῖ οἵ ἀλη ἱπαϊ- 
νἰάυαὶ, θυϊ οἵ ἃ ἔπιῖὶν. ὙΠΟ δεΐυ] 5} 4] } τη, 
ΘΠ οΙοηλαιδῆ, οὐ ΜοοΠοϊοπηαίδῆ, ννὰ5 ἃ 1 ονο 
οὗ ἴῃς {πιὸ οὗ αν (866 δεΐονν, οἢ. χχνὶ. 
14)». Ηἰδ ἀοδουπάδηίβ, Ψ8Ὸ ψΕγα 51}}} οδ]οὰ 



Ι. ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΒΕ5. ΙΧ. 

20 Απὰά ΡΒίποδδς ἴπ6 βοὴ οἵ Ε]6ὰ- 
ΖΔΓ ΜΜ»Μ)ὰμῈ5 ἴῆδ τοῦ ονοῦ ἴΠ6πὶ 1 {ἰπὶς 
Ραϑῖ, απά τῇς ΓΟΚΡ τᾶς νυ ἢ Ἠϊηι. 

21: “πὶ Ζεςομαγιαἢ ἴῃ 8οὸηὴ οὗ 
ΜΜεβμῃεϊεπιδῃ τας ροτγῖεγ οὗ {πε ἀοοῦ 
οὗ τῆε τἀρδεγηδοὶα οὐ τῆς σοηρταρδ- 
[ΟΠ]. 

22 ΑΙΙ τῆδθ6 «τυῤέελ τὐέγό σἤοβθη 
ἴο δὲ ρογζεῖβ ἴῃ τῆς ραῖεβ τυόγέ ἴννο 
δυηάτοά «πὰ ἴννεῖνοσ.Ό ΤΉδθα ννεῖα 
γτεσκοπεά δγ τῆεῖγ σεπεδίορυ ἴῃ τδεὶγ 
νΠ ]ρε8. ννῆοπὶ [αν ἃ ἁπά δαπιμαὶ 

214 [ν. 2ο---28. 
; 

ἴεῖ5, τοννδγὰ τῆς βαϑῖ, ννεβῖ, πογίῃ, δπὰ 
βουῖῃ. 

25 Απά τΠεὶγ Ὀγεΐῆγεη, τυλήεὐ τυεγό 
ἴῃ {Πεῖγ νη] ]λραβ, τῦόγε ἴο σοπὶα δΐζοῦ 
βενεη ἀδγϑδ ἔτοῖῃ τἰπ|6 ἴὸ τίμιε νγἱτἢ 
τΠ6ῃ}. 

26 Εογ {π686 1, ονίτε5, τῆς ἔουγ ΠΠΙεῦ 
Ρογεγβ, ννεγα ἴῃ ἐῤεὶν 'ϑεῖ οἵῇος, ἀπαὰ ᾽9τ, ἔσκε 
ψγογς ονοῦ ἴῃς ᾿σΠΔΠΊθοΓβ ἀπά τγελϑιιγδ5 ἴ Οτ. εἶσ 
οὔ τῆς δοιιβε οἔ Θοά. υδονοι 

27 ὅ Απὰ {πεν ἸΙοάρεά τουηά ἀϑουϊ 
ἴῃ ἤουβε οὐ (ὐοά, θεσδιιβε τς σβδγρα 

Δ ΗΟΣ , ἴδε 8εεγ ἴἀ4 ογάδίπ ἱπ τμεὶγ 'ϑεῖ τας ὕροη ἴπεπι, ἀπά τῆς ορεηίηρ 
το τ, ἐκιφί, ΟΥ̓ςα. ἘΠεγεοῦ ἀνογΥ πιογπίπρ ῥογίσίπεά ἴο 

ἢ Π1. 

28 Απά εογίαίη οὗ ἴδηι ἢλά τἢς ἐξνωαι 
σμᾶγρε οὗ τΠ6 πλίηἰδίθγιηρ νε586}5, τη δὲ ἑάερε ἐπ 5 
Ἦ ἢ Ἰά ΤΌ . ἢ Ε Ταἰσ, α» 
πεν 58ῆου Γηρ ἴδ) Ἰῃ δηά οιζ (α»Ὁ»}Ὑ 

ζάδης σκί Όγ τᾶϊε. ἐμῤὶ κι 

232. 80 {ΠεῪ δηά {πεὶγ σὨΠ]άγεη ἡσά 
τῆς ονετγοίρης οὗ τὴ6 ρδῖεβ οὗ τῆε ἤοιιδα 

᾿οἔτἢς ]ΟΚΡ, παηιείγ, τὴς ποιβε οὗ τῆς 
ταῦογηδοὶθ, ὈῪ νγαγάϑ. 
.24 ἴῃ ουγ ᾳυλγῖοιβ νγεγα τῇς ρογ- 

Ὀγ δῖα πᾶγης, Ββαὰ ποὺ [πε ἱτηρογῖδπί σπάγρο 
οὗ ““Κεορίπε 186 {πγεϑῃο] 5" δϑϑίβποὰ ἴο 
ἘΠ 6 Πι. 

απ ἐφεὶν “αἰ δεν ἘΔίΠοΥ, “δὲ {πον 
ἔλί ποῦβ (..ς. 1 Ποῖὶγ δησεβίοῦϑ), γγνῆο ΜΜΟΓΕ ΟΥ̓́ΣΓ 
(ὴ6 ποβρῖ οὗ ἴὩ6 Ἰιογτὰ (ἰη ἴπε ΜΠ ΔΟΓΉ655), 
ΘΓ ΚΚΘΕρΟΓΘ ΟΥἨ ἴῃ6 ΘΠΌΎ (ἴ0 ἴῃς ἴδρεγ- 

Ὧ4ς]6)." 

20. “πὲ Ῥῥίπεδα..Ὶ ὙἘῆε οδήεςϊ οὗ (18 
γΟΓΘ6 5 ἴο πιᾶγὶς ἴη6 {ἴἰπλὸ ἴο ψν Ι ἢ [ὴ6 νυ ΓΙῸΣ 
τείετς ἰη ἴῃς νοῦϑθ ργοσθάϊηρ. [{ ταϊρῃῖ Ὀ6 
τοπάογοά, “ φυδεη ῬΏΙΠΘΠ 45 [6 5οὴ οὗ ΕἸεαΖαῦ 
ννὰ5 ἴπ6 ΤΌΪΟΥ ΟΥ̓ΘΣ (ΠοΠλ.᾿ 

21. Ζεεῥαγία. (Οοπηραγε ςἢ. χχυῖΐ. 2, 14. 
Α5 Ζεοδασίδῃ, ἴΠ6 δοῖιια] δὸη οὗ 54]] πὶ (ΟΥ 
ΔΜ 5 ΠοΙοπηδίαἢ, πα ἃ βρεςῖδὶ σβαγρα ἴῃ ἴῃ6 
ΔΥΓΔΉ ΒΟ Πῖ5 οὗ αν), 50 Ἀ15 ἀεβδοοπάδηϊβ 
δὰ πονν ἃ ὑδου αγ ΟΠος ἴῃ τῃ6 πενν ἴοπλρ]ς 
ἐγεςϊοά Ὀγ ΖεγιθθαθεΙ. 

22. Τευο δωπάγε από ἐαυενε.} ἴῃ ΝΟΠΟΠ Δ ἢ 
(6 δ πὶ οὗ ἴδ Ῥογίεσβ 15 γεςκοηδὰ δῖ 172 
(χί. 19}, ννῃιςἢ 5 ργοῦδοὶΥ ἴΠ6 ἴσια ΠυΠΊΌΘΓ, 
(ξεε ποῖθ οῃ νεγϑα 25.) 

γεοζοπεά. ΟΥ̓ “ τορ ϑιογοά." 
οὮ. ἱν. 11. 

ἐπ ἐδεὶν οὐδαφεν. ὙΠῸ φρογΐογϑ, ἴκὸ τῃ6 
δἰηροῖβ (ΝΟ. χ. 29), ἀννεὶϊ ἕο {π6 πιοϑσῖ 
Ῥαγὶ ἴπ ἴῃς νυ] αρο5 τουηὰ [6γι: 5. ]οπὶ (566 
γΟΓΒ6 25), 8δη6 το]ιονοὰ φᾶς ΟἴΒΟΙΓ αἱ τΠ6 
ἔλϊοϑ, ἐδ ἢ σοι θα οὐ 5εῖ ἰδκίηρ ἴῃς ἀν ἔογ 
ἃ ΘῸΚ δἵ ἃ {ἰπ|ο.Ψ 

«υϑο» αυϊά, (9 ..1 ὙΤῊΘ ρογϑοπβ ἐπιρὶογοὰ 
σογὸ τῆς ἀοδοορπάδηϊβ οὗ ἴποϑδε οὐ ΠΑΙ͂ 
δοϊοςιοὰ ἔογ τῆς ννοσκ ΌὉΥῪ αν. αν ά᾽ 5 
ἜΙΓΔῚ ΕἸΠΕ ΠΪ5 ἃΓῸ ΠΟΙ γεράγάρα 45 μανηρ πδὰ 

ϑρρ ποΐϑ οὔ 

ἴῃς βαποίίοη οὗ ϑ4Π)1Ε] --- ἢ ἢ νου] ᾿πηρὶν 
ἰδαῖ ἢς ρἰαπηθα ἴποπὶ ἰη ἴῃς ΠΡ πλὸ οὗ δι], 
Ὑνδ16 ἢς ννᾶ8 511} ἃ ξυρίνε δπὰ δη οιυιανν. 

ἐδεὲ ““γἢ ΤῊ ἰ6 ἴπ6 σορυΐασ {{|6 οὗ 
δαπι6] ἴῃ ΟἸγσοηΐοΐοβ. (Ο(οιραγο τ Οἢτγ. 
ΧχΥΐ. δ, δηά χχίχ, 29.) Εοσ [ἴ5 οσἱ βίῃ, 566 
1 884η1. ἰχ. 9. 

84, 1 ὥῶὼγ φμαγίογ..}Ὶ Οομραγο [δ6 
εὐ χω οὗ Πανὶ (ἰηΐτα, οἢ. χχνΐ. 14- 
16). 

25. 43)εγ “φυεη ἀαγ..}ὺ 866 2 Κ. χὶ. ς δηά 
ἃ Οἢγ. χχὶ!. 4. ΤΠ πθὺν ννᾶγάογβ οπίεγοά 
ὑροη ἴῃς ἀυ{165 οὗ {Πεῖγ οβῖςε οἡ ἴδ ϑαδθαιῃ 
ἄδγ, δῃηά ννοῦε δυσοοςδά ὈΥ ἃ ἔγοϑῃ βεῖ [Π6 
ποχὶ ϑαῦῦφιῃ. [ἢ 16 πυπθοῦ οὗ νἀγάογβ 
Υν45, ἃ5 βἰαίεὰ ἴῃ ΝΕουηδἢ (Χὶ. 19) 172 (1.6. 
168 διεπι468 ἴπῸ 4 Τσἤϊοῦ νυλγήθγϑ), δπὰ ἴΠ6 
ὨΠΠΉ ΘΓ δπηρὶογεὰ δἵ ΔΩΥ͂ οπὸ {ἰπὶ|Ὸ νγᾶ8, 89 
πηάογ ᾶνιὰ (1 ΟἾγ. χχνΐ. 17, 18}, [νοηῖγ- 
ἔουγ, θη ἴπε ἴυγῃ οἵ ἴΠ6 σοιιγθθ5 ἴο ΚΟῸΡ 
νυΑΓα ΟΔΠΠ6 ΘΥΟΓῪ δουθῇ ΨΚ 6Κ5 ([ὉΓ 24. χ 75:Ξ 
168). Το ᾿η[τ]πδὶς ὑτο δ Ὀ ΠΥ͂ οὗὨ βυςσῇ δπ 
ἀττδησοῖλθπῖ σοηβστῃβ ΝΟ οπλδἢ 5 ΠΟ ΕΓ. 

26. Σὸν ἐδεις 1,ευἱει, (6.1 ἈἘλδίπου, “ ῸΣ 
(ἢ ἔουγ Τδίοῦ ρογίουβ, Ὑ8Ὸὸ ψ6Τ0 ἴδ θ.- 
Βοῖνοϑβ ᾿ονὶῖθδ, ΤΟΣΘ ἐπ ἐγυπῖ, ΤὯΟ 8180 
δὰ τὴ6 Ἵεἤδῦρε οὗ τῆς σπαπηῦογβ, ἄς" Α 
ςοπίγαϑί βϑοβ8 ἱπιεηάοά Ὀεϊννθθη (Π6 ἔοι ς 
οδιοῖ ρογίοσβ, ννῆοβα σπαγρο ννὰβ οοηϑίδηϊ, δηά 
ἴΠ6 τεπιδιηάεσ, νῆο Κορ νναϊοἢ ΟΥ̓ τυιστϑ. 

δὲ εδα»ιδδγ, απαὶ ἐγεαεμγκ..) ΟἹ ἴδεβε 5εὲ 
1 Κ. Υἱ. 5; 2 Κ. χὶ, ἃ, 3; χιὶ. 18; χχὶ 14; 
ὅτε. 

48. 8» 1τα͵..} 1 ΛΊΟΓΑΙΠΥ “ ΕΥ̓͂ πυτηθον." [ἰ 
νγ8 ἴῃς Ὀυδβίηθββ οὗ ϑοπὶθ ἴο δοὲ [δῖ ἴδο 
Υ6556}5 ἴῸΣ δεγυῖςς ἴάκθη ουῖΐ οὗἩ [᾿ς ᾿γοδϑυγΥ 



δ Ου, 

4 Ἐχ γ0. 

81. 

ν. 29---38.] 

29 δοηιό οὗ ἴπεπὶ 4150 τυέγέ Δρ- 
Ροϊητεααά ἴο ὀνείδεα ἴῃς ναϑββεῖβ, δῃά ]] 
τς ΙΒ ΓυπηΘηῖ5. Οὗ ἴΠ6 δδηςοζυαγΥ, 
ἀπά τπεὸ ἥπς ἤοιτ, ἀπά τῆε ννῖης, δηά 
τε ΟἹ], διχὰ τῆς ἔγδηκιησεηβα, Δηά πε 
βρίς 68. 

20 Απά «οι οὗ τε 8οη8 οὗ {πε 
ΡΓεβῖβ πηλάε “τηε οἰππηεηῖ οὗ τῆς 
ΒΡ|ς68. 

21 Απὰ Μακε ίφη, οπθ οὗ τῇς 
Ι,ενίτεβ. ννῆο τὖας τῆς βγβίδογη οὗ 

ἰοτ, γκεῖ. ΘΔ] ] πὶ τῆς Κογδηϊθ, δά τῆς ἰβεῖ 

ῖ Ον, δη 
Δα ρίαιεε, 
ογ, τἐκεε. 

Τ Ηςεῦ. 
ἡγεαά 47 
φεάέετ εξ. 

οἤςε ονεῦ ἴῃς τῆϊηρβ τῆδῖ ννεῦα πηδάς 
ἢ τῆε ρ8η8. 

22 Απὰ οέδεν οὗ τῆεῖγ δγείῆγεη, οὗ 
τῆς 50η5 οὗ ἴῃς Κομδιῃιεβ, τύυέγέ ονογ 
ἴἢε ᾿βῃενγθγοαά, το ῥγεραΐθ 2: δυθγΥ 

. βδυυὑδτῃ. 
23 Απά ἐἢεϑε ἄγε τῆς δ ΠρΡΈΓΒ, οδίεῦ 

ΕΓ οοπηϊοα, δηὰ ἴπαὶ ἴπ6 84Π|6 ΠΗΓΉ ΌΟΥ 
Μέγα τεϊυτγηρὰ ἴο ἴΠ6 ΓΘΑΘΌΓΥ δῆογ ἴΠ6 βοσνίος 
νν 85 ΟΥΕΣ. 

81. Μαῤῥίαδ. .. δὲ φγείσδογη ὁ 88.» 
ἑμνι δε Κογαδὶϊ..}ὺ ὍὙἨ5 ϑῃδι]υηλη ννου]ά 
56 ἴο ὃ ἴῃ6 ρΡΟΥϑοὴ τλοη[οηθα ἰῇ υΌσϑ6 19, 
ννῆοϑςα δεοΐυδ] ἢγσῖ-Ὀοση ννα8 Ζθοβδγίδῃ (ἰηἔγα, 
ςἢ. χχνί. 2. Μαιεςδῃ ΤΑΥ͂ πᾶν Ὀδθη ἢ 8 
οἰάοδὲ ᾿ἴη64] ἀεδοθπάδηϊ δὲ ἴδε ἔπιε Βεσε 
βροΐοη οἵ. 

93. “41,4 δε! αγὸ 1λε τὐρδέβον, ΤῊ]8 8ἴδἴο- 
πηοηΐ 5 ΘΓ αἰβῆςυἙ τὸ οχρίαϊπ, βίηςς πὸ 
ΠλΑπιο5 ἰοϊΐονν, δηά ἢοὺ “βδἰηρϑῦβ᾽ ἤᾶνθ Ὀδθθῃ 
τηθητ]οηρα ἰδῖογ ἤδη νεῦθα 16. ϑοῖὴδ ὑγοροβδθ 
ἴο τεδὰ ἴογ ἴῃς νοσγὰ ἰγδηϑίδίοα “ βίηρεῦβ " 
οηθ Ὡς ἢ τηξᾶη8 “πληπῖογ5." Βῖ [ἢ ]5 
ἄοε8 ποῖ γεπῖονε {πὸ αι θΠΊ ει ΠΥ, δίπος [ἢς ἔοστῃ 
οὗ ἐχργοβδίοη υβϑεὰ 15 οὔς  ϊςἢ παῖιΓΑ 
ἰηϊγοάιτιος5 ἔγεβῇ Π4Π|658. ΑΡρΑΓγΘηΥ, ἴδ6 ὨδπΊ68 
οὗ [Πδ “ δῆ ζοῦβ " Πᾶνε 2]]}6ὴ ου. 

ἐπ δε ἐραν»δεγ.. 8466 γεῦβο 26. 

«ὑεγὸ ἤεγ.7 “Ἐτες,᾽" ἐ.ς. ἔτοπι ΔΠΥ βρεςΐδὶ 
ἀν165 ὑσβι 65 [ἤοδο οὗ βυρεσυ ϑίοη, δηα ἴΠ6γο- 
ἴοτε δ0]6 ἴο ἀσνοῖς ᾿ῃεπηϑεῖνεβ ἴὸ ἰμδΐ υπϊηΐϊοτ- 
τυρίεαϊγ. 

ἀαγ απά πίχῥί) ὙὍὌῆθ δυρογνυϊβίοη τνᾶϑ 50 
ἃιτληγρεὰ δος ἰῃἢς ὀΤνογϑθοῦβ [δὶ ΞΟ θ ΟΠ 6 
ὀχεγοίϑεα ἰζ αὐγίηρ ΘΥΕΤΥ ρατὶ οὗ Ὀοἢ ἀΔΥ 
δηὰ ἰδ. 

84. δὶ ἐδγοιᾳδομέ 1δεῖγ φεπογαδίοησ. 
Το βιυρεπηϊεηάδηϊ5, [Πδῖ 8, γοσὸ τὰς ροηθᾶ- 
Ἰοξίολὶ [μεδ8 οἵ ἴπς ἀϊδετοης 1, ονϊς 4] ἀϊνῖ- 
δίοπϑ, ἀπά Ὀοτὸ τ λφὰ Ἢ Ταὶς, ἐο ἢ οὐοσ {Π|ο86 
οὗ μ]58. οννῃ Ὀἱοοιί δΔηά τᾶςε. Ὅῆε Βογθα λυ 
ῥεϊποῖρὶς ῥγετδςα, ἢοΐϊ ΟὨΪΥ ἰῃ ἴῃς δὶρἢ- 

Ι. ΕΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΙΧ 

οὗ τῆς ἔδιμοῖβ οὗ τῆς εν τεβ, τυλο γε- 
γπσίη ἴῃ τὴς σΠαπΊ ΕΓΒ τυέγό ἴτεε : 
ἔογ ἴμεν νοῦ δηιρίογεά ἰῃ Ζη4 
ννογΚ ἀαγ δηά πίρῆϊ. 

24 ἼΠεθ6 ςΤἢιεῖ δεῖς οὗ τε 
1 ,ενῖτεβ τύέγε σὨϊοῇ τῆγουρμους τΠεὶγ 
δαπογδῖιοηβ; [ἢ 656 ἀννεὶς δῖ [ογιιβδ ]. 

ς 4 Απὰ ἴῃ Οἰδεοη ἀννεὶς τῆς [2- 
(Πεγ οὗ (σίδεοη, [ει ίε], ψνἤοβα νυν ε 8 
πᾶτε τυᾶς ὁ Μδδοῆδῃ : 

426 Αμά Ηἰ8 βιβίθογῃ βοὴ Αβθάοη, 
ἴΠεη Ζυτγ, πὰ Κιβῆ, δηὰ Βλδὶ, δῃά 
Νεῖ, δὰ ΝδάλδΌ, 

47 Απά (ὐεάοι, δπά Αδίο, δηά 
Ζεοδηδῆ, δηά ΜιΙΚΙοιῆ. 

48 Αμὰ ΜιΙΚκΙοῖῃ δεραῖ δ ϊπιθδηι. 
Απά ΠΥ αἷ5ο ἀνγαὶε νι τηεῖγ Ὀγε- 
τἤγθη ἂδἵ [εγυβαίθπι, ονοῦ ἀρδίηβς Πα σ 
Ὀγεῖῆγεη, 

Ῥτ σι βοοά, δυῖ 4150 ἰῃ ἴῃς ῥγ ΘΕ οβῆοοβ οὗ 
1Π6 Ξεσοηὰ τγδηκ. 

835-44. ΤῊ5 ραϑϑᾶρο 8 δῃ δἰπηοϑὶ οχδςῖ 
τοροιοη οὗ οἢ. ν]}}. 29-18 ; δηὰ 5οπὶὸ ἴπογὸ- 
ἴογε Ῥγοροβὲ ἴο Ἵσδποεὶ ἰδ ἴῃ ἴῃς οἣς ρῥίδςθ, οὗ 
1ὴ ἴη6 οἴδογ. Βιιῖ 1818 18 ὉΠ ΟΘΘΒΔΙΎ, 5:Π06 
ἴτ οσσυγβ Μεγ ἰῇ ὈοΙὴ ρῥίδοοϑ; δηὰ ἔπ τερεῖ- 
[ἸΟΠ ἰ8 ΡΓΟΌΔΟΪΥ οὴς νυ ῃϊσςΐ ννὰ5 ἱπι ΠΟΉΔΙΪΥ͂ 
πιδάθ ὉΥ 1Π6 δυΐποσ. [π᾿ ςἣ, ΥἹ}}. ἢδ6 νν88 
εἰνῖπε δὴ δοσοιηΐῖ οὗ ἴῃς βυ δά ν]βοηβ οὗ {πε 
«ττὶῦς οὗ Βεη)αμη, πὰ ςοοιυϊὰ ποῖ ῬΤΟΡΟΓΙΥ 
οὔ ἴπ6 τηοϑδὲ οοἰευταϊοα [ἈΠ οὗ ἴπεαϊ 
δε, 186 ἔδπνγ οὗ δ4ι1. [π ἴπ6 ρῥγοβοηΐῖ 
Ρίδες ἣἢς 15 θδεηῖ οἡ ςοπηδοϊίηρ {πα ΣΘη ΔΙ ορΊ 4] 
βοοίίοη οὗ ἢϊ5 ψοσκ ψ ἢ τ 6 Πἰδιογίοδὶ, δηά 
Βηάϑ 11 πχοδῖ σοηνφηΐοηΐϊ ἴο οἴεςϊ ἴῃς Ἰυηςτίοη 
ὈΥ τε-ἰηϊσοάυςὶπρ 1ἴΠ6 ΒΕΠΕΑΙΟΡΥῪ οὗ [ἢ 6 ῬΕΥϑοῦ 
ψ ἢ νῃοϑο ἀφαῖῃ ἢ158 ἢΙϑίοσΊ Δ] δεςι]οη ΟΡοΘ8. 
Βείης ἴπὸ οὐ σιηδὶ νυ τΊ ΟΣ, Π6 15 ποῖ Ὀοιιηά ἴο 
ἀη οχδοῖ ἐο]ονίης οὗ ἢἰ5. οννὴ ννογάβ, δηά ἢδ 
ἴῃ ἕλςΐ τηδλίκοβ βοιὴς 5. δἰ ογδίίοηβ: (1) [ἢ 
ἴἢ6 5ρ6] Πρ οὗ πάπλεβ, νν Ὡς ΡγοΟῦΔΟΙΥ νδσῖθά 
ἴη ἢ!5 ἀΔΥ, ἐ. 5. “ δῃϊπγοω»» " ἴῸΓ “ Θῃϊπιοδό ἴῃ 
γΟΓΒ6 18; “Ταῦτα ἴον “Τᾶγοδ᾽" 1ῃ ὑεγ86 
41; πὰ “ Κορπδίαδ᾽" ἔογ “Ἀορῆδ᾽" (ΟΓ 
Τα ΠΟΥ “ἈΘΡΏΔἢ ,) ἴῃ σοῦβα 41. (2) [ἢ ἴπὸ 
ἔοτπῃ οὗὨ ΡἤΓΑ5685:; 828 ]1ὴ (Π6 ἰλδῖ ννογά8 οὗ υθῦβα 
44. (3) ἴη ἴῃς νὰν οὗ δάαϊμπίοη: 69.,) ἴῃς 
Ὠᾶπιὸ οὗ “ [616] ἴῃ γοῦϑθθὸ 2ς. ὙΠῸ οἵδογ 
ἀϊβογθοηςθβ Ὀδΐννοθη {πὸ ἴννο ραββϑαροβ 566πὶ ἴο 
ἢδνο ἃγίβθη ἔγοτῃ Τοοστυρίίοη ἴῃ ἴΠ6 οἣς ῥίδοα 
οΥ ἴῃε οἴδεγ. 

86. ῥοιε ευἰ2: πκανι..ἢ ὌΠ ῥγοβεηῖ 
Ηεῦγον ἴοχὶ [25 “ 5βἰϑῖεσ᾽" ἰηβίοδά οὐἉ “νυ " 
Ὠογθ. ΤΠ 5, ΠΟΤΈ ΥΟΊσ, 15 οἰθαγ]γ ἃ σοττυρίϊοη, 
δηά πιιϑὶ Ὀ6 ςοττεςϊοα ἔτῸπὶ ς ἃ. Υἱῖϊ. 29. Τ 6 
αἰδεγοηος ἴῃ ἴδ οΟΥρΙΠΔ] 18 οπθ οὗ ΟἿΪΥ ἃ 
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εὮ. 8. 33. 9 “Απά Νέεγ βεραῖ Κιβῆ; δηὰ 
Κιβῆ Ὀβεραῖ ὅδ]; ἂδπὰ δδὺ! Ῥεραῖ 
ΤἸομδίμδη, δπά Μδ]ςὶ-ϑῆιδ, δὰ Αδὶ- 
πδάδῦ, Διὰ Ἐ5ῃ.- δὶ. 

40 Απά τἢε 50οη οὗ Τοπδίῃδηῃ τυᾶ: 
Μειθ- δαὶ: δπὰ Μεγθ-ῦαδὶ ὑεραῖ 
Μιοςδῇ. 

41 Απά τῆς 50οη8 οὗ ΜίςἼδῃ τυέγε, 
Ῥιῆοη, ἂἀπὰ Μεῖΐεςἢ, δὰ Τδῆγαδ, 

“εἰ. 8.35. (πα “λας. 

4 χ θαῃ. 
81. Σ, ἃ. 

42 Απὰ Αμδζ δεραῖ Ϊαγδὴ; ἀπά 
κττττττοτνυ, προτωντττ.ν 

δ'η5]6 ἰεϊίογ, (ὅθε ποῖς Ὁ δἱ ἴδε Ἵπὰ οὗ ἴπ6 
ςἢδρῖοσ.) 

40. Μεγίὀ-δαα ἢ ὍΠῸ Ηεῦτγονν [49 ἤγϑϊ 
“Μεογθ-δ 44) " δηά ἴδῃ “ Μογί-θδδὶ." Βυῖ 
Π6 Ἰατῖοῦ 15 ὑγοῦ δ 4 σογγιρτίοη. 

41, “πώ .“δα-Ξ. ὍΤΠδ ννοτγάϑβ “δηὰ Αἢδ2Ζ " 
ΤῈ ποῖ ἰη ἴῃ ργοϑεηΐ Ηοῦτγον ἴοχ. Βιυῖ 
[Πογο οδῇ δα {|||6 ἀουδί (Πδῖ [ΠΕῪ Πᾶν 5! ρρεά 

ΑὈΘΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ 

ΝΟΤΕ Α, Οὔ νεῦβο 1ἰἹ. 

Αζατγίδι, “ν}}, Ὀδοοπηθβ ϑοσγαϊδῆῃ, ἥν δΥ, ὉΥ 
ἃ Γςοργίϑῖ ταδί κιηρ ἴΠ6 αἱ δηὰ σαί, 7}), ἰοῦ 
ἂὶ»; ΟΥ̓́σίεε σπτεγια, ϑοταϊδῃ Ὀθοοσηθ5 Αζαγίδῃ 
Όγ τς ορροϑίῖς Ἔσσοσ. 

ΝΟΤΕ Β, Οὔ γϑῦβ6 12. 

[1 τεαυΐτοβ ΟἿΪΥ Α ᾿πΠ|6 ἔδάϊηρ ἴῃ ἃ σουρὶα 

οὗ ἰεξίοτβ ἕο “Ὶααἀϊθὶ δι", ἴο 6 σεδὰ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ Χ. 

Ὶ δα": ουσίλγοιν αμπαᾶὶ ἀεαίλ. ὃ 7124 ἢ} λέ- 
ἐσέίμδςε ἐγ δὴ συν ϑαμ.. ιἱ 71: δἑμαάμέςς 
97) 7εόσσλ- σι ασ ἐσιναγα ϑαμέ απαὶ ἀϊς σοτις, 
12 «ϑαμἴε: σἷμ, 320» το Δ δηράονε τύαᾶς 
ἐγαησἰαίεί γον ἀἐγε ο αν, 

ΟΥ “τῆε ΡΠ] βεῖπε8 ἰουρῆς 
Ἀρλϊηϑὲ ϑγδοὶ; ἂπά τῆς πῆβθῃ 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΓΙΓΒ5.1ΧΟ ΣΧ. [ν. 30---2. 

]αγαὰ Ὀεραᾶῖ, ΑἸαπλεῖ, ἂἀπὰ ΑΖηια- 
νει}, δηὰ Ζίπιγι; δπὰ Ζίηεί Ὀερδῖ 
ΜοζΖα, 

43 Απμάὰ Μοζὰ Ὀεραῖ Βίπε; πὰ 
Ἑερβαίδἢ ἢ8 8οη, 1. ]θαϑδἢ ἢ 18 β0η. 
ΑΖε] ἢϊ5 8οη. 

44 Απὰά ΑΖεὶ Παά 5ῖχ 50ῃ8, ννῆοϑβε 
ΠΔΙ68 γε ἴῃα5ε, ΑζΖγίκδιι, Βοςπεγυ, 
Δπὰ ΙΞῆπαδεὶ, δπά δῃβεαγίδῃ, δῃά ()δα- 
ἀϊδῆ, δπὰ Ηδηδη: τῆθϑε τὐέγε τῇς 
80ῃ8 οὗ ΑΖεὶ. 

ουξ! 8ἃ5 ἧδγνο ἴπΠ6 ννογὰ5 “δηὰ Νοὺ," “δηὰὲ 
ΜΙΚΙοῖῃ " ἴῃ νεῦβθϑ 30 δηά 11 οὗ ἴπε ραγαδ]]εὶ 
Ῥάββᾶρε (ςἢ. Υ11}.).Ψ 

42. γα. “ αταὴ" ἴογ “ [εῃοδάδῃ " 
(ςἷ.. νϊ. 36) 15 ἰῃ ρατῖ 4 ἑοηίγαςϊοά πιοάθ οὗ 
Βρε  πς (ἰΚα [ογὰπὶ ἕο [επογαπι, [οδϑῃ ἴοσ 
Ἰεμοαβῆ, ἄζο.); ἴῃ μαγῖ ἃ Ἴογγυρίίοη οὗ ἴδ 
ΟὔΘ πᾶηὴδ οὗ ἴῃ οἴπογ, αυιβίηρ ἔγοσῃ τῆς οἷοβα 
8: ΠῊ} ΑΓ οὗ τ6 Η οῦγονν σ δῃά 4. 

ΟἹ ΨΜΘΙΒ65 11, 12, Δηα 45. 

ἃ5 “ΑΖασΊοὶ," δεν. ΎΠΟΓΟ 8 8 ρτθαΐογ 
ἀϊεγοηςθ Ὀεΐννθθη “ [Δ Ζογδῃ," ΠῚ", δηά 
“«ΑΠαβαὶ, ἩΠιὲ; Ὀυϊῖ 511} (Π6 51:Π|}|8Γ ροϑιτίοῃ 
οὗ ἴΠ6 ῥεΐδ δῃὰ χαΐπ βϑοηϑβ ἴο ἰπαϊςδῖς δὴ οἵ - 
εἰηδὶ ἸΔθη ΠΥ ΠεΓα 4150. 

ΝΟΤΕ (6, οὐ σϑῦβε 1ς. 

(ἩΗἨϊς 5ἰϑίον "" ἰ5 ἸΏΠΝ, “ἢἰ58 ψ δ" ἸΠδὴν. 
ΤΠ ΟἿΪγ ἀϊβδγεηςς ἰ5 {παἴ [ἢ βεςοπά γδάϊςαδὶ 
8 ῥείδ, ἢ ἴῃ [86 οῃθ, “ίπ, ), ἰπ ἴῃς οἴδογ. 

οὗ βγδοὶ βεά ἔτοπι δείοτε τῆς ΡἢΪϊ- 
᾿ἰδείηεβ, δηά {61} ἀόννη ᾿5]λ'η πῃ πιοιιηῖ 
ΟἸΡοα. 

2 Απά το ΡἢΙΠΙ τ ηε5 ἐο]]οννοα Πλγά 
δίτεγ ὅδ], δηά δίϊεγ ἰδ δβοη8; δπά τῇς 
ῬΒΠἰβεῖηε8. δεν [οπαῖμαπ, ἀπά 'Αδὶ- ἰῶν 
πδάδρ, δῃὰ Μδὶςῃϊ-8ἢιια, τῆς βδοηβ8 οὗ Τ ϑαιδεῖᾳ 
δι]. 

ΟΗΑΡ. Χ. Το ντίτεσ, μανίην Ὀὑσουρδὶ 
815 ξεποαϊορίςδὶ ᾿ηἰγοάιςτίοη ἴο ἃ εἶοβὲ ὈΥ͂ δὴ 
δεςουηΐ οὗ ἴδ ἔστην οὗ 8401}, σοπηπλοηςε5 
πονν ἴῃς Ὠἰδίοσυ, νυ ἰςἢ 15 [ἢ 6 τηδίη βυδ]εςὶ οὗ 
ἢ 5 νοσκ, ΌΥ δὴ δοςοουπηΐ οὗὨ ὅ84ι:} 5 ἰαϑσῖ ὑδί(16 
ἀπά ἀεαῖῃ. ὙὍΤδὸ ἵνο ρογίίοηβ οὗ ἢϊ5 ννοσκ 
ἅτε ἴἢ.8 ἸπφεηὶουϑΥ ςοπηδοῖεα. 

ΤΏῈ φγόθοητς σμδρῖογ οούτεϑροηάβ τηοϑῖ 
ΟἸοβοὶυ ννυῖτῃ τ 5. χχχὶ. ἴτοιὴ ννῆϊς Ποννόνοῦ 
1 15 ποῖ ΜΠ ΠΟΪΥ ἀγαννῃ, κίησε 1 σοηΐδ! 8. ἴννο 
[Ὡςῖ5 ἠοῖ ἔοαηά ἴὴ ἰμαῖ ἀοσυπιοηΐ--ἴΠο [λϑΐθη- 

ἴῃς οὗ 854ι}᾽5. ῃβοδά ἴῃ ἴΠ6 τθπρὶς οὗ άροη 
(νεῦβα 10), πὰ (πὸ δυγία] οὗἨ ἢΪ58 θοηθ65, δηὰΐ 
ἴΠποϑε οὗ ἢ15 50ῃ8, ποῦ δὴ οσά (νΈγθς 121). 
Οἰδογννίϑε ἴπς παγγαίϊνε αἰ ἔθ ϑ ἔγοπι 1 5. χχχί. 
ΟἾΪΥ Ὀγ θείης αοῦτονί αἴθα (566 Ἔβρεοῖ αν τοῦβοβ 
6, 7, τι, δη 112), Δῃη ΟΥ̓ Πανυη 50Πὶ6 ποσὰ] 
τοβοϑοίοη5 αἴϊδοποα ἴο 1ἰἴ (γεΈΓϑ68 13 δηά 14). 

5. 7θε το: 9} ϑαμ! Ἀδίμοτ “βοῦβ οὗ 
840}. Τῆς ὉΠΕΙΒΕ ἰ8 νπουΐ τῆς ἀτιὶςϊα. 
Τῆς ντῖῖοῦ τιοηποηδά, ἃ ἔενν νϑῦϑοβ 

ὃ Οε, 
ᾶφυφοιεαῖραῖ 



γ. 3-ἰ.3} Ι. (ΗΚΟΝΙΟΙΒ5. Χ. 

᾿Π 2 Απά ἴδε δαζεῖς ννεηξ βογε δραϊπϑῖ 
τ Αλον ,, 940], ἀπά τῆς ἴδγομεγβθ ἴῃ Ὠΐπι, δηά 
τυ  όσενε. ἢ6 γν5 ᾿νοιιπάξα οὗ [6 ἀγοἤοΓβ. 
εν αι. 4 ΤἬὭεη εαἰά ὅλ] ἴο ἢΐβ ἀγπιουγ- 

θαάγοῦ, Ὦγανν τῆΥ ϑυνογά, ἀπά τῇγιιβῖ 
6 τῆγουρῃ τπογον τῆ; ἰαϑὲ [Π 688 

᾿ Ογ, κτσὶ ἐ μῃοἸΓοι Πιςιδαἀ σοπια ἀπά ἰδθυβς ΠΊΕ. 
: Βυῖ Π5 ἀγιχουγῦθαγεγ ννουἱά ποῖ; ἔογ 

ἣδ ννᾶβ δοῦε δἰγαϊά, ὅδο δαι] τοοῖκ ἃ 
βινογά, δηά (6}} ἱιροη ἰξ. 

ς Απά νῆδη ἢὶ5 Δγπιοι ΓΘ ΑΓΕ 5Α 
(δῖ 84ι1] νναβ ἀεδά, ἢς {6]] {Ἰκαννῖβα οἡ 
τῆς δννοτά, δηὰ ἀϊςά. 

6 ὅο δδι] ἀϊεά, δηά ἢΐ8 τἴῆγες 50ῃ8. 
Δηὰ 411} ἢϊ5 ἤουβε ἀϊεά τορεῖῃογ. 

7 Απά Ψψἤδη 11} τῆς ἤχθη οὗ ἰβγδεὶ 
ἴῃς τόνε ἴῃ τῇδ νδ]16 } 8ἂνν ἴδ ΠΟΥ 
βεά. δὰ τῆι ὅδ] δηά ἢ βοῇ8 νοῦ 
ἀελά, τῇδ ΠΟΥ ἐογβοοκ τἢεὶγ οἰτι68, 
Δπὰ ἢεά : δπὰ τῆε ΡΠ Ἰδεῖηε8. σδπλε 
ἂηά ἀνεὶς ἴῃ τῆςηι. 

8 4 Απὰά ᾿ξ οληπιὲ ἴο ρᾶ88 οἡ ἴδε 
πιογγονν, ὑῆεη τῆς ΡΒ] Ἰστῖμ65. σάπια 

ολγϊϊεν (ἰχ. 39), ἴ[πδί ϑ40] δὰ Ἴοω 5οῃβ, [οὔδ- 
ἴλη, Αὐἰπαάδῦ, Μαὶςομίσμια, σπά ΚΕ: ὁ- καὶ 
(ογ 15}}:- δοβῃει ἢ). 

3. Ηε «υα: «υοὠμπάεα 977 δὲ αγεδεγ:.} ϑοιὴβ 
τγδληϑίδῖο, “ἢο ἐγρδίοά ὀεύογε τῇς δύοῇογβ," 
ὙΠ ΙΓὮ 15 4 Ροβϑὶθ]α τηοδηϊηρ οὗ ἴῃς οτρίηδὶ. 
Τῆς 1ΧΧ. μαᾶνθ, πονγενεσ, ἐπόνεσεν, ὮΘΓΘ; 
δηὰ ἰῃ : 8. χχχὰ 3, ἐτραυματίσθη. 

Θ. 4] δὶς δοισε ἀϊεά ἰοφείδεγ.] ΒΥ “ αἱ ἢἰ5 
Ὠουδ6" 1ἴὴ6 νυτῖογ σδηηοῖ πιοδη ἴῃς ννῃοὶς οὗ 
815 ΓΑ ΠΉΪΥ, ΟΥ̓ Ἔν εῖ “ 41} 15 δοπβ." [ἴ ννὰ8 ἃ 
ποϊοπουπ ἕδςΐ {πὶ 5 οϑμεῖῃ ϑυγνυϊνοά 84), 
δΔη4 βυςςεεάδα Πἰπὶ ἰι ἃ Ρογίοη οὗ ἢὶ5 Κίηρ- 
ἄυπι. (8ε6 2 58. ἰ!. 8-,6, 11. 6:15, ἷν. 1512.) 
Τῆς νψτιϊὸγ οου]ὰ ποῖ ἢᾶνε ἱπϊεπάρα ἴο ἀςΠΥ͂ 
(5. ΕΙΠΟΥ ἢ6 τπηυδὲ ἤᾶνὸ τηεδηΐ “ 4}} οὗ 
ϑαιυὴ᾿β ἔλπΉΥ τὶ πδὰ θθεπ πιεπιϊοπδὰ ἰη ἴδ6 
Ῥτενίοιϑ πδγσγαῖϊνο, 'ῃ ννῃϊοἢ ςᾶ56 ἴῆ6 ννοτἀ8 
νου] θὲ ρῥἱθοηδϑῖῖς, Ὀεΐηρ 5 ΠΊΡΙΥ ἐαυϊναίεπί 
ἴο “15 [ΓΘ 50η8 ; ΟΥ̓ οἶδε ἢδ πηυδῖ ἤανο ἰῃ- 
τοηήρα “ 411 158 δοι“εδοία,"᾽ “ 41} [πὶ ΠυπΊογοι5 
Ὀοαγ οἵ δἴϊοπάληϊβ ἰδ Πδὰ φοσοπιραηϊοά ἢἰπὶ 
ἴο ἴδ6 ννᾶγ." [ΙἃἬἢ {Π]|5 σᾶϑ6 “411 ἢ15 ποιὸ" 
νουϊὰ δε δὴ αὐδυγενίδιίοη οὗ ἴθ ὀχργοβϑίοῃ 
ἢ 1Π6 ραᾶγα] 6] ραβϑβϑᾶρο οἵ ϑαπλιεὶ ----" ἢ 5 ΔΤ Γ- 
Ὀεάγοῦ δπὰ 4}} ἢϊ5 τβθη ἢ (1 8. χχχί, 6). 

7. Τὸε υαγ.1]ὼ Ἀδῖμοῦ “189 ρμ]δίῃ," 
Τῖιο ρἰδίη οὗ "ἰξάσγδείοη, οἡ {πε δάψο οἵ νι ἢ 
Μουηὶ ΟἸδοᾶ 5ϊοοά, ἰ5 ἀουδε658 ἰηἰοεηάοή, 

10. 72ε δοιψε ο ἐδεῖγ σοά.. Π6 υυσῖῖοῦ οὗ 
ϑδηι οὶ 15 ΤΠΊΟΓΟ ὄχαςῖ Πογο, δηὰ [618 5 ἴπδῖ 

ἴο 81: Πρ τῇς 5ἰδίπ, 1τλδὲ πε ἰουμά 
5δ)ὰ] ἀπά ἢ]5 δοὴβ8 ἔβ]εη ἴῃ πηουηῖ 
αΙ]ροα. 

9 Απὰ ψῆεη πὲ δά κιρρεὰ 
ἢϊπλ, ἴον ἴοοὸκ ἢ ἢεδά, δηὰά ἢ 5 
ἉΓΙΊΟυΓ, δηά β8εηῖ ἰηῖο τῆς ἰαπὰ οὗ 
τῆς ΡΒ ]ΠΙδεῖπε5 τουηά δδοιιῖ, ἴο ΠΑΓΓΥ 
μὴ ὦ πηῖο {πεὶγ ἰάοἶβ, ἀπά ἴο τὴς 
Ρεορΐίε. 

ΙΟ Απὰ {τΠεΥ ρυῖ ἢἰβ δγπιουγ ἰῃ 
τῆς μουδε οὗ τῃεῖγ σοάβ, δηὰ ἐδϑιεπθα 
ἢἰ8 Βεδά ἴῃ τῆς τεπιρὶε οὗ Ιλάροη. 

11 ἢ Απά νῇεη 4}1 [αθεβῃ- Π]ελὰ 
“Πελγά [1] τῆαλϊ τῆς ΡὨ στ Π65 δά ἀοπο 
ἴο δϑδι}], 

12 ἼΠΕΥ ἅγοβα, 411 [6 νδ]δηϊ πιδη, 
Δηὰ ἴοοΚ ἄννὰὺ ἴῃε Ὀοαγ οὗ δαυ], δηὰ 
τῆς Ὀοάϊεβ οὗ 58 80η58, Δπ4 ὑτγουρῆς 
τεπὶ ἴο αῦεβ, δῃὰ δυτγιεὰ τῇςεὶγ 
Ὀοηαβ8 ὑπάογ τῆς οαἷκ ἴω [δῦεβῆ, ἀπά 
[λϑιεὰ βενθη ἀλυϑ. 

12 ἴ 8ο δαυὶ ἀϊεά ἔογ ἢ18 ἴγδπβ8- 1 Ηεδ. 
διεβϑίοη ψνῃἰςἢ ἢς ᾿ςοπιηλϊτεὰ ἀραίηβι ἔασι, 

[Πε ἀττήουῦ ννᾶβ8 ἀοροκιιοα ἴῃ ἴῆε6 τετηρὶς οὗ 
Αϑῃίδγοίϊῃ (2 8. χχχί. 1το)ὴ. Ὁ ουβίοπὶ 
οὔ ἀοροβιηρ {ἢ 5Ρ0118 οὗ ννὰγ ἰὴ {Πεὶγ ἰδπλρ 68 
νν38 σοπιήοη ἴο δἰτηοϑῖ 41]] ἴῃς Πεδίμθη. 

ἡ απεπεά δὶς ῥεαά ἐπ δε ἱθριρίε 9 ᾿αφομ 
[( 5. ουτίοι5 τπδῖ {ἰὸ νυυτῖογ οὗ ϑαπιιοὶ ἀοθς 
ποῖ [6}} υ νναΐ ἴη6 ΡΒ Π511π65 ἀϊὰ νυῖἢ 54:1} 5 

᾿μεολά, ψῃΐοῃ Πα βᾶγ5 {ΠῈῪ ουξ οὔ ἡρὸς 9). ἣν 
ΤἼε ντεγ οἵ (Βγοηὶςοϊεβϑ βυρρ ε8. [Π]15 οπγϑ5 
βίοῃ. 

12. Ἰοοῖ σαυαᾶν 1δὲ δοάγ ὁ7 ϑδαμὶ.) Ἐτοπὶ 
1 8. ΧΧΧΙ, 10, 12, ΨῸ ἰδθάσγὴ ἴμδῖ {Π6 ἰ65 οὗ 
54] δηά ἢϊ5 5008 μδὰ ὕδδοη ἐδεοϊθηθά ἴο [6 
νν4}} οἵ Βεῖ-5ῆδη, ν ἢ] ἢ ννᾶ8 πον 'η ἴΠ6 ρΡο8- 
δβοϑϑίοη οἵ ἴῆς ἢ} 5[η65, ἀπά παῖ [Π6 πηεη οὗ 
Δὐϑεβι- γι ἰοδά ἴοοῖ ἴΠετὰ ὕγομι ἴἤεπςθ. Τῆς 
ΤΟ οὐὗὁἩἨ ΓΟ γοΟηΙοἾΪε5 ἀοοβ ποῖ (ΠηΚ ἰἴ ἢδοθ5- 
ΒΆΓΥ ἴο ποίϊςε ἴπεβα ραγτςυ ]λΓϑ. 

απά δωγίεά ἐὀεὶγ δοπε..}) Τῆς Ὀοάϊεβ, 88 
6 ᾿ἸΘΆΓΏ ἔἴγομλ 1 5. ΧΧΧΙ. 12, ΕΟ Ὀυγηῖ. 
(οΠΒοα ΘΠΕΥ ποιϊδίηρ τοπιδίπεά ἴο ὃς Ὀυτγιοάὰ 
θυϊ τς θοπθ8. ὙΠῸ παγγαῖίνε οὗἨ (ἢ γοπὶς 68 
(ἢ.5 ἱποϊ ΘΠ ΔΠΥ σοηῆγηηβ ἰπαΐ οὗἩ δδπλμεὶ. 

μπάεγ δὲ οαλ.] ἴῃ ϑαπμεὶ (1 8. χχχί. 13) 
[Π6 ὀΧρΓαββϑίοη υδοὰ 15 “ ὑηάογ ἴῃς ἴτες." Τῆς 
βιιδϑικυϊοη οὗ ἴῃ6 ννογά “οδἱκ " ἔου “ἴσο " 
1πλρ 168 ταὶ 16 δυΐῃοῦ ἀοθβ ποῖ ἀταν ἢ18 
δοσουηΐ ὙΠΟ] ἔγοπι ϑαιηυοὶ, ουῖ δ48 ἀοοο55 
ἴο ἃ ἀϊδιϊηςξ 5ουτζςε, --- [δ ῥγοῦ Δ Ὁ ἔγοπι 
ννἢϊςἢ τς νυτίζοῦ οὗ ϑαπλιεὶ ἄτενν. 

18, Σὸν ῥὶς ἰγαπασγε ίομ.1 (ΔουΊραγο οἢ. 1Χ. 
1. ΤΠ “ τΥδηϑργεϑϑίοῃ ᾽ ᾿Ἰηϊεηάθα 18 ργο Δ ]Υ 
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4 κ θλῃ).. τῆς ΓΟΚΡ, “εύδρι ἀραϊηδι τῇς νγογὰ οἔ 
ἴς. 23. 

τῆς ΓΟκΡ, ννῃϊο ἢ ἢς Κερὶ ποῖ, δηά 
Αἶδο ἔογ δϑκίωρ εσμηπτοί οἵ οπδ ἐδαΐ ἠσά 

ὃ “1. τος . . 
: δαπι, Δ (ΠΉ ΝΠ ΑΓ βρίγιτ, ὅτο επααΐγα 67 ἐξ; 88. 7. 

Ι, (ΓΗ ΚΟΝΙΟΙΕ5. Χ. ΣΙ. [ν. 14--ς. 

14 Απά επιυϊγεά ποῖ οὕ τῆε [0 Ἀ Ὁ: 
ἐπεγείοτε ἢς εἰενν ἢϊπὶι, ἂἀπά τυγηςά 
τε Κιηράοπι ὑπῖο [αν ἃ πε δοῃ οὗ 
{ [εβ8ε. Υ δῶ, 

Ζιαἷ. ἢ 

ἴῃς ἀϊδοδοάϊεπος ἢ τόϑροοῖ ἴο Ασηδίοκ, 
τοσογάθδαά ἰῃ 1: 8. χν. 1-9. ((οπίραγο 1 8. 

᾿ ΧΧΥΪ. 17, 18.) 

14. 4π4 εηφμίγεά ποῖ 977 ἐῤδε 1ογ.1 8488] 
ἀϊὰ ἰηχυίγε οὗ [μονα ἴο 4 ςογίδίη εἐχίεπὶ 
(1: 8. χχυλ, 6); θυῖ, ποῖ Γεςεϊνίπα ΔΠΥ͂ ἰπι- 
τηράϊδῖο ΔΏΒΜΕΓ, δ6 στὸν ΟΑΤΥ, δηὰ Ὀείοοίς 
Βιπιϑοῖῦ ἴο 16 νος οὗ Εἰπάοτγ, ἱποίοδα οὗ 

ἢ 9Φ . .Φ .Φ » . 

Ῥεγβενεγηρ, δηά “σοηῃτη!ηρ ᾿ηβίδηϊ ἡ 1πς 

Ἦΐβ5 σοηπυϊϊδίίοη οὗ σσοά ὉΥ͂ διπουΖοα ννᾶυβ. 
ΘΌΓΘΝ ὈΠΡΟΓΒΟΝΟΓΙΠΡΣ ἸΠΠΌΪΓΥ 5 τοχζαγάθα ὈΥ͂ 
ἴῃς ἱπδορίγοά νυγιῖεγ 88 δαυϊναίεηξς ἴο πὸ ιἢ- 
4υϊγγ δἱ 41}. 

Βαυϊά ἐδε :οπ οΓ .1.::. 1... (ες αν ὰ 
τηρηἰϊοησὰ [πη οἢ5. 1]. ἀπά 11. ψῆο ννὰ8 ἀθ- 
οἰαγοὰ ἰο πᾶν ὑθοὴ “ἴῃς βοὴ οὗ [6556 " ἴῃ 
“ἢ. 11. 13:15. ὙΒε Ὠἰβίοσυ ἰ5 ἴἢ.5 ἀσαίῃ σοῦ" 
ποοῖοα νυ ἰἢς ργεσεάεηϊ ρεηςαὶορ 5. 

ΟΗΑΡΤΕῈᾺΑ ΧΙ. 
ε Φαυϊά ὃν α ρώιεγα εοη σοί ἐφ »ιααΐξ ξδίηρ᾽ αἴ 

“ἰεόγον,. 4 470ὲ τοίμροίὁ “ἦε εατίζς οὐ Ζιρῃ 
ἥγορι 4Ὧς δεόμειες ὧν )ρωδ"» ναΐομῦ. ΙΟ Α 
εἐαέαέρρμέ οὐ Φωνεῦς ρνλέν φιόρς 

ΗῈΝ «81 ἰβγδεὲὶ ραϊπεγεὰ τῆεη- 
8εἶνεβ ἴο [αν ά πηῖο Ηδδτοη, 

βαγίηρ, ΒεἢΒο]ά, νγε γέ τῇγ Ὀοπς δηά 
τῆν ἢδβῃ. 

2 Απᾶ πιοΐδονεῦ ἴΐπ τίπιε ῥρδβῖ, 
ἕσγσα  ΘΥΘΉ νΏδη Δι] νγὰβ Κίηρ, ἴῃοι τυαοΐ 
ἑλένά ἄαγ. Ἦ6 τῇλι ἰεάάεβὲ οὐὗξ δηά Ὀγοιισῃϊεβῖ ἴῃ 

βγδεὶ : δπά τες Ι͂ΟΚῸ ΤῊΥ οά εαἱά 
"ΟΣ, γαΐδ. ἀηῖο τῆ66, ἽΓΠου 50,δ]ς [δε ὰ ΠΥ ρεο- 

ρα Ιβγδεὶ, διά τῆοὰ 88|α]ϊῖ δα τυ ϊογ 
ΟΥΘΓ ΠΊΥ ΡΕΟΡΪε [ϑ5γδεὶ. 

Φ 9 ὅρη. ς. 
Σ. 

4 ΤὙΒεγείογα σδηλα. 81] τῆς οἰ άεγβ οὗ 
Ιβγαεὶ ἴο τῆς Κίῃρ ἴο Ηδδτγοη ; διὰ 
1λανι ἃ πχαάς ἃ σονεηδηπῖ ψῖεῃ τμοπὶ ἱπ 
Ηεῦτοη δείοτε τπε ΚΟΚΡ ; ἅπά τῃεγῪ 
Δποίητεά [αν ὰ Κιπρ ονϑῖ [βγδοὶ, δο- 
ςογάϊηρ ἴο ἴῃς ννογά οὗ τῆς ᾿ΟΚῸ ἴΌΥ ΓΝ 
“ δαπιοὶ. λαμ«ἱ οὐ. 

4 ὅ Απὰ [λανἰἀ δπά ἃ]} [5γδεὶ ἥνγεπῖ “: πὰς 
ἴο [δγυβαίδθηι, νηΐ ἢ ἐς [εθὰι5; νγῆετς ἐς ολτα, 
τῆς [εθιυιβίτε8. τὐέγέ, [6 ἸΔΠΔὈϊτΔηῖ5 οὗ 5' δ' 
{Π6 Ἰαπά. 

ς Απά τἢς ἱπμδδίταπιβ οὐ εδιι5 
βαϊά το [αν 4, ΤΤΠου 50.411 ποῖ σοπια 
ἈΠ Πεγ, Νενεγίθεῖεββ [αν ὰ τοοῖς τῆς 
ολϑβίὶς οὗ Ζίοη, ννῆϊο ἢ “5 τῃ6 οΕΥ οὗ 
᾿λανὶά. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. ΤΒαο νυῖοῦ Πετο ρᾶ5965 ὉΥ [ἢς 
} γεοᾶγβ οὗ [αν 8 τεϊξῃ ονὲῦγ [υάΔ}, δὲ 
ψ Ὡς 6 δὰ ρμδποθα ἴῃ 15 ἱπιγοάμυςίοιγ 
βεςτίοη (οἷ. 11. 4), ἀπά Ὠδϑίθης ἴο (ῃ6 φ]ογίοιιβ 
Ρετίοι οὗ ἢἰ5 Ἰηδυσιγαίίοη 45 Κίηρ οὐεγ ἴῃ6 
ψ ΠΟ] ρθορὶε οἵ ἰϑγδθὶ. ΤΉ, ἃ5 ννὸ ἰδάγῃ 
ἔγοτη ϑάπλιεὶ (2 8. ἵν. γ.) ννὰ5 δῖ [ῃ6 ἀθαῖῃ οὗ 
158- δοϑμεῖῃ, γῆο βυςςοεαάδα ὅδ] 5 Κίηρ οὐθῦ 
4}1 τῆς {τδε5 Ἔχοορί {μαϊ οὗ [υἀδῇ. 

ΤΠῈ σμδρίογ γυὴβ ραγδ] οὶ ὙΠ 2 85. νυ. 85 
Δ ἃ5 νεῦβα 9, δήῖογ νν οὶ 1 ἢΔ58 ἴο ὃὉ6 οοτῃ» 
Ῥᾶγεά νν 2 5. χχίμ!, 8-30, 85 ΔΓ 85 νΌῦβϑα 41, 
186 ΓΟΠΊΔΙ ΠΟΥ (νΟΓΒ65 41-47) θείης δὴ δάκϊ- 
τίοη, ἴο νοῦ δαηλυθὶ μ45 ποίπίηρ ΤοΥτο- 
δροπάϊηξ. Ι 

1, ὕπο Ἡεόγοη.)] (Αοτήρατε οἷ, 111. 4, δηὰ 
ἔον ἴδ6 ὡτουπάβ οὐ ψἢϊοδ Ηεῦσχοη ννῶβ 
δεϊεοϊεά 45 ἴδε ᾿δρίίδὶ, 5εὲ6 ῃοΐθ οἱ 2 8. ἰΐ. Σ. 

8. “4 εουεπαμ.} [11 15 16 βάῖὴς πογὰ τῃδῖ 

5 υϑοᾶ ἢεγο δηά ἴῃ 2 8. νυ. 3, γβεῖε ἴὰς ΑἹ. 
᾽)25 “ ἰελριιθ." 

Ωεζογα πη ἰΙοὸ δ αὐογάὰ οΓΓ᾽ ἐδέ Ζογά 
δανπμεί.) (ΟΟΙΊΡΑΓΟ γοῦθα το. ΤὨΪ5 οἰδιιϑὲ 19 
δαάεά ΟΥ̓ ἴῃς νυΥἱῖοσ οὗ ΟΠ γοηίςοοβ ἴο στηδγὶς 
(ἢς αἰϊνίης οτἱρίη οὗ ἴῃς Γαννάϊς τπποπάγοθγ, 
νι οἢ Π6 παά ἠοΐ ργουϊουϑὶυ ἀεοϊαγοά. "ἢ 
νγᾶ5 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰῃ ϑάπλιοὶ, νῃετῈ ἃ 1}} 
δοςουπηῖ οὗ Πε Ἄσδοῖςς οὗ Παν)ὰ ἔοσ κίηρ δῆεσ 
1ῃ6 δ νν οὗ δδυὶ μλὰ δεθη είνεη (1 8. χνὶ. 
1-13). 

4. εγυφαίρνι, «ὐδίορ ἡ εδιω. ϑ8εε 7οϑ8ἢ, 
χνυ. 8; [υἀρ. χίχ. 1ο. 

δ. Τδε ἱπῥαῤίίαπί. ογεδια “«αἰάΔ.}] Ἐοτγ ἴδε 
}} βρϑεςῆ οὗἉ ἴδε [εθιι5᾽165 οἡ 1ἢ!}5 οσολϑίοῃ, 
δε6. 285.γν. 6. Τα νντίἴοῦ οὗ ΟΠ τοηίςϊος Ποτς, 
Δ8 οἰβοινῆογα σΟΏΘΓΑΪΥ, δοδτγενίδίοβ. 

δε εασ4ἰ6 9, Ζίοη.) Ὅῆα ““δίγοῃρῃοϊά " οἵ 



ν. 6---α.} 

6 Απά ἢ ανιὰ 9ςαἰά, ΨὙνΒοβοενογ 
ΩΣ βγεῖ τῆς [ερυβιῖε5 βγϑῖ 5}4]1} 6 

ςς ΤρΒιεΐ ἀπά σδριαῖη. 80 [οδὺ τῆς 80ῃ 
οὗ Ζετγυΐδὴ ννεπὶ βῖβε ὑρ, ΔΠ4 νγᾶϑ 

. οἢϊοῖ, 
Τπ,. 7 Απά [αν ἀ ἀννεῖς ἰῃ τς ςλϑ5ε]Ὲ : 
ἃ ὅμπι, 5. τΠδγοίογα ΠῸΥ οδΙΪθά ᾿ς τῆς ΟΕ οὗ 
᾿ Ὠλανὶα. 
ΠΝ 8 Απά ες δυῖὶο τῆς οἰ τουπά 
νυοένεά, Δδοιῖ, ἀνεη ἔγοηλ ΜΊ1]ο γουπα δθοιι : 

δηά [οαὺ ᾿γεραϊγεα (ἢ6 γεβῖ οὔ τῇς οἰἴγ. 
ΤΉΕδΣ 9 ὅ0 αν ἵνναχβα ργθαῖεγ δηά 
ζοὶην απ φ,ΙΘΔΙΕΓ : ἔογ ἴῃ ΓΟΚῸ οὗ Ποβῖβ τυᾶς 
ὑκ ΜΙ πὶ. 
78... τὸ 4. ΓἼΜεβε αἶβο ἀγέ τῆ ς εξ οὗ 
τῇ μιὰ ἴδε πιρ τ πιεπ ψῃοπὶ ᾿ανίὰ ᾿δά, 
εἰρο᾽ εἰν ψγῇο ᾿βιγεηρίῃθηεα τηδηηδαῖνε8. Ὑγτἢ 

ἢ ἢΐαλ ἴῃ ἢΪ5. ἰηράοπι, σπά νγτ 4} 

1 5. Υ. 7 15 δεϊζοσ ἴλη [86 “ οδϑδίϊο " οὗ 1815 
Ρίδλος. Τῆς Ηεῦγενν ννοσὰ σηθδη5 “ἃ ἐογοὰ 
Ῥίδεθ." 

θ6-8. Τα παισζδῖῖνο ποσὰ ρίνθη 15 ουὐΐ ἃ 
ταληϊοσί ἀθίεςϊ 1ἢ 2 8. ν. 8, γνἤεγα ϑδομηίῃίην 
5845 δυϊθητ)ν ἀγορροά ουΐ οὗ {πε ἰοχῖ. [{ δᾶ5 
Ὀόοη υγροὰ (παῖ [υδὉ οου]ά ποῖ πᾶνε θδθῃ 
τδάς οδιεῖ ἀπά οδρίδίῃ ἰῃ σοηδοηϊθηςς οὗ ἢΙ8 
ὈΓΑΥΕΤΎ οὐ [815 οςσςαδίοη (ΒεγΒοδ), βίηςε ἢς 
νγ)25 ΔΙγεδήγ δὶ ἴῃς ῃεδὰ οὗ [αν 8 ννδυγίοσβ, 
838 ΔΡ ἔγοπι 2 8. 1ϊ. 13, 26, ἄς. ; δυῖ 1 
νυ τηδάο [Π6 ργοςϊδπιαϊίοη ἤσσγο γοοογαρά, 
Δηὰ Ϊοδῦ ννᾶ58 ἴπὸ ἤγϑί ἴὸο 504]16 τῆς νν4}}, 5 
διισοοβθ ψψουϊὰ ἰηγνοϊνθ ἃ γοσ-δρροϊηϊπηοηϊ. ἴο 
[Π6 5ΌΡΓΟΤΊΟ σοϊητηδηᾷ, νυ ς ἢ ἢ6 ννου]ὰ ᾶνο 
Ἰοδσῖ μιδὰ δποῖποσ ργοσοάθα ἢϊπι. Μογθουεσ, 
ἴπε οῇῆςο οὗ Ϊοδὺ δον {Π||83 {πὶ ἀρρθδγβθ ἴο 
ἴᾶνὸ ὕδδθῃ ἃ ΤΠΟΤῸ ἔογπηαὶ οπς ἴδῃ δείογο, 
ἢ ΙΣΠΟΥ ρον εῖβ δἰϊδομίης ἴο 11. (866 
θεῖονν, νοῦβο 8.) 
ΎΠε ρῥγοννθ85 οὐ [οδῦ οἡ τἢ15 οσσδϑίοη, δηά 

ἴῃς ραγί ννῇἢϊςἢ ἢς ἴοοῖϊς ἰη ἴῃς δυ!]άϊηρ οὗἉ (Π6 
οἷν οἵ ανίὰ (τ γθο 8), δος Κποννὴ ἴο ι.8 

Υ ἴτοπι [Π1|5 ρᾶϑϑαξε οὗ (ἤγοηῃ!ςο ο5, 

9. δαυϊά «υαχεά σγεαίον απ σγεαϊογ. [ἢ 
15.υ.0, ἴΠ6 ΑΟΝ. [858 " ανιὰ νψοπΐ οἡ δηά 
ἔτεν δτελῖ." ὙΤΠὸ Ηοῦγονν 5 ἴῃς 5δὴς ἴῃ 

ἢ Ρα558 268. 

10. Τδειε αἰτο αγὸ ἐδὸ δὶς 9 “δὲ νεῖ δὲν 
νοι.) ὙΠῸ πιδηϊςοοη οὗ [οαν᾽βΒ ροϑιϊοῃ 85 
εδρίδίη οὗ ἢν! 8 μοβῖ, ἰεδάβ. ἡφίυγα! ν ἴο δῃ 
ἐπιπιετγδλίίοῃ οὗ ἢ]5 οἴποῦ ργίῃο ρα] ννΑΓΓΙΟΥΒ ---- 
πεδάς οὗ ἴῃς Οιδδορίρε (ΟΥ̓ ἈἈ(“ἤΟΓΟΘ5). [π 
δδηγυοὶ τῆς Ἰ15ῖ 15 ποῖ ψίνθη {11 ΠοδΥΪΥ ἴῃ εηὰ 
οἵ αν 6 γείξῃ (2 8. χχὶῇἹ. 8-.30). 

“ἰ[γεησίῤεμεά Σ᾿ἰδενμοίυε.)Ὶ ΟΥ “εχεγίεά 
τμοτηβεΐνεϑ "--" βΙ ΓθπυΟΙ5]Υ δϑϑιδῖο 1} Αἱ] 
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ἰβγδθὶ, ἴὸ τλᾶκε Ἀΐπὶ Κίηρ, δοςογάϊηρ 
ἴο ἴῃ Ψψογά οὗ ἴῆ6. ΚΡ σοηποεγηΐϊηρ; 
ϑγδεὶ. 

Ι: Απά τΠ15 ἐς τε πυπιρεσ οὗ τῆς 
ΡΠ πιθη ὑγβοπὶ [αν ἃ Πδὰ ; [4-- ἰος, ,ρα 
δῆοθεδη, 'δη Ηδοῃτηοηίτε, τῇς οἢϊεῖ φ λίκε.- 
οὔ τῆς σαριδίπβ: ἢδ ᾿ποά ὰρ Πἰ5 βρεαγ τ 
Δρδιηϑὲ τῆγες πιηάγεα 5]λίῃ ὧν ἀέπι δῖ 
ΟὨΘ τἰπΊ6. 

12 Απά δῆτεγ δίῃ τυας ΕἸεδΖαγ τῃ6 
80η οὗ [)οάο, τῆς ΑΠοβίϊα, ννῆο τὐάς 
ομδ οἵ τῇς [ἢγαα τιὶρ 168. 

12 Ηε ννᾶ8 νι ἰανιὰ δὲ "Ρ45- 
ἀδπηπλῖπι, δά τοῖς τὰς ΡΠ] Ἰδε 685. ον, 
ΜΟΥ ρδίμογοα τοροῖμοῦ ἴὸ Ὀὑδῖιϊεα, ΤΣ, 
ΠΟΤΕ νγὰ8 ἃ ράγοοὶ οὐ ργουπά {1]} 1: ὅ8ιι. 17 
οὗ Ὀαγὶευ ; δΔηά τῇς ρεορὶς βεὰ ἔγτοπυ ἢ 
Ὀείοτε της ΡΒ] ἰστ 68. 

Ιϑγδοὶ ἴῃ τηδκίης νἀ κίη." Ψνὲ πιυκῖ 
τοσαγὰ (Π6 15 {πεγείοσε 5 δεϊοηρίηρ ἴο 
᾿ αν τοίη αἱ Ἡ εὔτοῃ. 

11. Τὸν ᾿ς ἐδὸ πισηδογρ ἢ ΑΔ ἴπς Ηρῦσγονν 
ὮΕΓΕ ἰδ Ἰηρταιητηδίςοδ), [π6 Ῥσγοηουῃ Ὀοΐηρ ἰπ 
(Π6 ρῥΙυγαὶ, δηὰ ἴπ6 πουῃ ἴ ἴῃς ϑηχυ]αγ, δηὰ 
ἃ5 ΤἸΟΓΘΟΥ͂ΘΓ (6 πιρηδὲγ 15 ποῖ βρίνεη Ὁγ ἴπ6 
ὙΥΓΙοΓ, 1 15 δυσροςῖοα {πὶ δοπλα σογγυροη 
ἢλ5 ἴδκθὴ ρίδοθο. ἩΗουδίραηϊξ ῥσγόοροβεβ ἴο 
Τοβίοσε {Π6 τοδάϊηρ ΠΟ να ἤανο ἴῃ 2 ὅ. 
ΧΧΙΣ. 8, δηὰ ἰγδηβίδῖοϑ, “ὙΓ656 ἃγὸ ἴῃ6 
παρε." 

ας δοδεαν»ι, απ Ἡσεῤν»ονμῖς. 1, ΠΠΟΓΑΪΥ, 85 
ἴῃ (Π6 τρδλγρίη, “8δοὴ οὗ Ηδομιηοηὶ." Ηϊ5 
ΤᾺ] [ἈΙΠΟΓ, Ποννονυοῦ, ἄρρεᾶγβ ἴο αν Ὀδθη 
Ζαῦθάϊοὶ (1 ΟἾτ. χχν. 2), ΗἩδοῆπιοηὶ μανίην 
ὈΘΘΏ 8 ΠπΊΟΓΟ Σοπιοῖθς δηςδβίοσ. 

ερίεῦ 9 ἐδο εαρίαὶνμ..} ΟΥ, “οὔτε {Πἰγῖν," 
δοοογάϊηρ ἴο Δποῖμεσ δηὰ δοῖῖοσ γοδάϊηρ (566 
ΥΕΙΞ6Β 15 δΔηὰ 25). λϑῃποῦοαπὶ ννᾶ8 [ἢ6 σΟΠ1- 
τηδηάοσ οὗ ἴπ6 ἢγϑῖ τῃοητη ]}γ σου Γ86 οὗ 24,οοο 
5016 16Γ5 (1πἴγτᾶ, ΧΧυἹ. 2). Ηδ 8 ῬγοῦΟΙΥ τἢ6 
ὙγΑττοῦ οὗ ἴπΠ6 παῖ ὙΠῸ ἰοἰποά [ϑανιὰ δἷ 
Ζικιαρ (εἶ. χί!. 6). 

ἐῤγεε ῥωπάγε. (ΑΟἸραγα 2 8. χχὶϊὶ, 8 
Πογο τῆ6 ρῥγοβοηΐ ἴοχὶ ἢὰ5 8οο. Οπὲ Οὗ 
ΟἾΠΕΥ οὗ {μΒεϑ6 ἴψο ὨυθΟΥ5 τσ 6 οοΥ- 
τυρί, 

12. Εἰεαξαν, ᾿ς. 866 Ὡοῖδ8 οἡ 2 5. Χχῖϊ!. 9. 

ἐός γε »ἰφῥιί..)] ὙΠ656 Ἄρρθᾶσ ἴο ἢᾶνς 
Ὀδθὴ [ἀϑῃοῦθδηι, ΕἸεδΖζαγ, δηὰ ϑῃδηηπιδῆ (2 
5. ΧΧΙΙ. 11-17), ὙΠΟΒΘ δτὴς [45 βἰἱρρϑὰ ουὖυῖ 
οὔ [δε ρῥσχοβϑθηΐ ἴοχί οὗ (ῃσοηϊοϊεβ. 

13. Ρα-«ἀα»νη»ν δ». Ῥαϑ-ἀδηηγηΐτη οὐ ΕΡἢ65- 
ἐἀἰαπιηλὶπι (1 8. χνῇ. 1) ννᾶβ ἴπΠ6 ρῥίδοθ ννποσα 
Πᾶν ὰ δἰενν Οοϊϊαῖῃ. [1 ΙΔΥ Ὀεΐννθθη δῃοςοῇῃ 
δηὰ Αζεκδὰ (ἰ0.) πρᾶγ (6 νυόβδίογῃ εἄξε οὗ 
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ἐΟῊ 14. Απά τον ᾿βεῖ τπεπηβεῖνεβ ἱπ τῆ6 τῃδῖ τσ’ ὈΥ ῆε ξλίς; δηά ἴοοὸκ 22, 
κα ϑαα. τηϊάβὶ οὐ ἐηαί ρατοεὶ, ἀπὰ ἀεϊνετεὰ ἴ, ἀπά δγουρῃξ ἐξ ἴο 1λανίά : δυῖ αν! ά 

ψνου]ὰ ποῖ ἀτίηϊκ ὁ ἴτ, Ὀὰας ρΡουτγαά ἰξ 
οιξ τὸ ἴ[ῃε ΠΟΚΡ, 

19 Απά 544, ΜΥ (ὐοά ἰογδίά τ 

ἐγ αε μα ε[ἰενν τὴς ΦΡἢΠϑεῖπεβ; δηά τῆς 
ὑαέίοη. Ϊ ΚΡ βανεὰ ἠδθη ὉῪ ἃ ργελῖ ἰάε- 

ἰϊνοτδηςα. 
ΤΟΥ «« 15 ἵ Νον "βτγεε οὔ τῆε τὨἰγγ π|ε, τμαῖ 1 5ῃου]ά ἀο τηϊ5 τῃϊηρ : 514} 

““ : . 4 .Ἠεῦ. ΠΣ σλρίδίηβ ψψεπὶ ἄοννη ἴο ἴῆ8 τοοῖκ ἴο Ι ἀτίπκΚ τῆς δ]οοά οἵ τπεϑεὲ τππεη ἴτηας ᾿ Ἧς "ὩΣ 
ἢδνε ρυζ τε Γ ̓ναβ ἰῃ Ἰεοραγάν ὃ ἔογ ἐϊΐοσ:ε. Πανὶ ά, ἱπῖο τῆς ςανε οἔ Αἀιυϊίδηι ; 
ἢ 206 7εοραγάν ὁ. τιεῖγ ᾿ναβ. ΠΟΥ ἃπὰ τῆς ποβῖ οὗ τῆε ΡΒΠ]Π5Ὁ1Π 68 

ἐποληροά ἴῃ τῆς ν}}ὲν οὗ Ἀε- 
ΡὨδίηι. 

Ι6 Απά ἢλανίά τὐας τῆεη ἰπ τῆ6 
Πο]ά, δαπά τῆς Ρ  ϑε ποϑ᾽ ραγγίϑοη 
ἐυας ἴῇεπ δὲ Βειῃ]εῆεη. 

17 Αμάὰ λανίἀ ἰοηρεά, «πὰ ϑαἱά, 
ΟἹ τῆδλς οἣς νου ρίνε πι6 ἀτγίηκ οὗ 
τἢς νναῖογ οὗ τῆς νν6}} οὗ Βει ἢ -Ἰο ἤθη, 
τῆαῖ ἐς δὲ τῃε ραῖε! 

18 Απά τῆς τῆγες ὅγακα τῆγοιρῃ 
τῆε δοβῖ οὗ τὴς ΡΠ Ἰβεῖη 65. ἀπά ἀγανν 
ννδῖεγ ουἱ οὗ τῆς νψε}]} οἔ Βειἢ-Ἰςἤθηλ, 

δγουρῆς Ξ. Ὑογθίογε ἢ νοι ]ά ποῖ 
ἀτγίηκ τ. Ἴ 686 τῆϊηρβ ἀϊά (686 τῆτες 
Τρ τ 6βῖ. 

20 4 Απά ΑδίἰΞςῃαὶ τῆς. Ὀγοῖμοῦ οὗ 
]7οαῦ, ἢς νν8 οδιεῖ οἔ τῆς τῆγεε : [ὸγ 
Πτῖπρ᾿ ὰρ Ἀ15 ϑρεᾶῦ δραίηϑβϑε ἴῇγεε ἢυη- 
ἀτεά, ἢς 8'ενν ἐἤδπι, ἀπά δὰ ἃ Ὡδπὶε 
διηοηρ ἴπ6 (ἤγοα. 

Δι ἐΟΐῇ τῆς τῆτες, ἢ νγᾶβ ποσὰ ἃ α ϑ:π|. 
43. το, δα. 

Βοποιγαῦϊα τῆδη ἴῃς ἔνο ; ἔογ ἢδ ννᾶϑ 
τΠεὶγ σαρίδίη : ποννθεῖς ἢς διϊζδιπθά 
ποῖ ἴο ἴῃε 4γεὲ ἴῆγεα. 

(ἢ ἈΠΙ σουπίτγ οὔ [πάδῃ, δηὰ ποὶ ασ οτα 
[Πε ροτοαῖ Ρ]δίη οὗ ἴῃ6 ΡΠ Ἰ5Έ1η65. 

αυὐδέγε «αὐα:ς α ῥαγεεῖ ὁ σγομπά.} Α οοπὶ- 
Ῥάτγίβοη οὗ {Πϊ5 ρδοθ νυ τῇ ἴῃ 6 σογγοϑροπαϊηρ 
ΟΠἿ6 ἴῃ 2 8. ΧΧΙ, τ κο5 [ἃ ργοῦδῦϊς παῖ ἃ 
Ῥαᾶϑϑᾶρε οὗἉ σοηϑίάἀογαθίο ἰοη στῇ ἢᾶ5 Ὠσγα (Δ]]1οῇ 
οι. ὙΤΠὶδ 8 ϑυρρι!οἀ ΌὈΥ Κεπηϊςοῖξ 85 
[ο]Ἰονν5 : 

“Αῃά {Π6 ἢ] 511π68 νοῦ ΤΠΟΓΟ ραϊπογοὰ 
ἴο δαῖτ6 ἰρι (ἢῃ6 πιϑῇ οὗ [5:δεὶ δὰ ἢ θυ ἢδ 
ΤΌΘ. δηὰ επιοῖο ἴῃ ΡἢΠἸϑιϊη65, ὑ011} ἢ 
Παηὰ νν8 ΘΑΥΥ, ἀπὰ ἢϊ5 δαηὰ εἶανε υπῖο [ἢ 6 
βυγογά ; δηά {πῸὸ 1 ογὰ ννυγοιρῃΐζ ἃ βγοαῖ ἀ6- 
ἰϊνεγαιιος οὐ (πὶ ἄδγ ; δηὰ ἴῃς ρεορὶς γὸ- 
[(υγηθἀ, ΟὨΪΥ ἴο 5ρ01]. 

Απὰ αἴἴογ ἢἰπὶ ννᾶ5 ϑῃδπιηπηδῆ, ἴΠ6 δοη οὐ 
Αξθο, ἴῃς Ηδγαγιῖθ πὰ {πῸ ΡΠ δῖ 65 νυ ΓΟ 
ξαϊπογεὰ τορεῖπεῦ δ [.6}1,}] ννῆογε ννᾶ5 ἃ 
Ρίεςο οὗ ρσγουηά, ἄς. Το ογς οὗ ἃ ἴγδη- 
ΒΟΓΙΌΘΓ Ῥαβϑοά ἔτγοπι ἴῃς ἤγϑβί οἶδιι8ο νἤεγε ἴῃ 6 
ξαιπουην ΟΥ̓ τπ6 ΡΠ] 5τπ65 ννᾶ5 πηεητοηδά 
ἴο ἴῃς ϑεςοηά, οπλττίηρ (δες ἱπίεγπχεά!αϊα 
δοηϊΘΏς 68. 

ἡ οΓ δαγί εν. ΙῺ 2 585. ΧΧῆϊ, τι, 186 ρ]οῖ 
οὗ στγτουηά 15 5α!ὰ ἴο ἤανο ὕδοη “{}} οὗ 
εμέ..." ὍὙΠΕ νοσάβ ἴογ Ὀδυίου δηὰ ἰθηι}8 
ΔΥΘ 80 5|Π|1|4Γ ἰὴ ἴἢ6 Ηφῦτον ἴῃδῖ νγὸ ΠΊΔΥ 
ξαϊτὶγ ἐχρίδίη τῇς αϊνογϑιυ ΟΥ̓ Δ δος δηΐδὶ 
σοττιιρίοη. (566 ποῖς Α αἱ ἴδε οηὰ οὗ ἴῃς 
Ἑ“Πδρῖοσ.) 

14, Τδὲγ “εἰ ἐῤεγιδείυεν (ΤΛΆΓ.) “Ἱοοά. 
ἈδῖΠΟΓ “86 διοοὰ," ὍὙῆ6 ἴδγεθ νογῦβϑ ὁ 
{ΠῚ5 βοηΐθηςθ, νῆϊο ἢ ἅτὸ 41} ἴῃ τῃ6 ρἱυγαὶ, 
δῃοι ά δὲ ἰη [η6 5ἰηγυίατ, 85 "νὰ Βηὰ ἴδε ἴῃ 

2 8. ΧΧΙΪ, 12. ΤΕΥ ἀεβοῦδε ἴπ6 ὀχρίοἷϊ οὗ 
δια μηδ}. 

15. Τόγες οὔ ἐδὲ ἐδίγιγ.) “ Τῆς {π|ΓῈγ " Βαά, 
1: 15 ργοδαῦϊθ, θεεη ῥγενιουϑὶν πιρητοπθά ἴῃ 
ὙΟΙΒ5 11. (8εὲ ποῖς δὰ ἾΪος.) ϑοπὶὸ ἤᾶνδ 
Βιιρμοβδά {παῖ (ῃς “τῆγοο " Πετὸ ἱπιθηρά τὸ 
ἰΑϑῃοῦθαπι, ΕἸθᾶΖαγ, δηὰ ϑῃδιηπιδῃ: δυῖ ἰη 
παῖ σα56 ἴῃ6 πυσλογαὶ ννοι]ὰ πᾶν ἴακοη 16 
τ ςοἷο. 

9 ἰδὲ γοοξζ. Ἐον “ἴο ἴῃς τοςῖκ" νε δηά, 
ἴῃ 1 8. χχῖῖ. 12, “1 τῆς Παγνοϑι- το." ΤῊΘ 
τεδάϊῃρ οὗ (γοηίοΐεβ 15 ππάοι δίθαΥ 1ῃ6 
τῖρῃϊ οὔθ. (866 ποῖε οἢ 2 8. χΧχὶϊ. 13.) 

160. 1. δὲ ῥοίά.}] ὍΤῊΪ5 158 ὑγείογδοϊα ἴο [6 
Τοπάογίηρ οὗ 1 9. χχίϊ!. 14-- ἴ΄ἢ0 ἀπ Βο]ά.᾽" 
“ὝΠΟ ΒΟ] " ννᾶ5 ργοῦδθὶν ἃ τοςκ ἔοσίγεϑϑ ΠΟΥ 
[6 οἂνε οὗ Αἀιυ ]Απι. 

ἐῤε Ῥδιἠείπεσ᾽ βαγγίμοπι ἈΑςοοτγάϊης ἴο τῃ6 
Οχίδηρ ἴοχὶ οὗ ΟὮγοπίςοΐοβ, (6 Ὦ χηϑίδιοη 
βδῃοιϊὰ δ6, “τῇς Ρ] 151} η68᾽ ρῥσγεοίες: ἢ ΟΥ 
“οβςοτγ," Βιυϊ [Πὲ ἰοχὶ οὗ (Πῃγοηίς 65 οιμρῆῖ, 
πο ἀοιδῖ, ἴο Ὀ6 Πογὸ σοττοοϊοαὰ ἔγομῃ ἰδαῖ οὗ 
ϑᾶπιθ]. (ὅθε ῃἠοΐϊς Β «αἱ ἴῃε βηά οἵ ἴδε 
οδδρῖοσγ.) 

17-10. 566 ηοίε8 Οῃ 2 8. ΧΧΙΪ. 1.5- 17. 

20. “ὀιεῥαὶ. . . «υας είς 97) δε ὙΠΕῚ 
ΑΡρασγθηῖγ, ΑὈΙϑμαὶ ννὰ5 σεῦ οὗ τῆς βεοοη 
ἴπτεθ, ἴῇοθ6 πιθηϊοηθα ἴῃ [ἢ6 βίου (οἱά ἴῃ 
ὙΟΙΒ68 15-ι[9. {|Κὸ [ϑῃοῦθαπι, πὸ δἷενν 300 
το ἢ ἢἰ5 οὐνη Παηά; γεῖ 5{Π] ἢ6 ννὰβ ηοΐ 
τεσκοηοα οὐ ἃ ρᾶὰσγ ψῇἢ ἴπῸ ἤγϑε ἴῆγοο, [8- 
δῃοῦοθδπι, ΕἸθαζασ, δηά ϑῃδπιπιδῆ. ( 
ΥΟΓΒΟ 21). 



τ: Ἡοῦ. 

γεπί Ερρνον 
ὥμα.. ὕμὸ ΠΙοπ Κα πιεῃ οὐ Μοδϑ : αἷϑοὸ ἢξε. 

ννεηῖ ἀοννη πα 8ἰενν ἃ Ἰίοῃ ἴῃ ἃ ρὶζ 
'π ἃ 5ΒΠΟΨΥ ἀδγ. 

ἸΗ͵.»}Ν 23 .Απά Βε [εν δὴ Ἐργρτίδη, ἴδ 
Φ0{|47:.}»Ὲ. 

ν. 22--28. 

22 Βεηδίδῇ ἔπε 8οη οὐ 7εδοίδάδ, 
τῆς 5οη οἵ ἃ νδ᾽ίδηΐ πιδη οὔ Καδζεεὶ, 
ἵνῃο ἢδά ἄοπε τηδην δςῖβ ; Πε ἰενν 

πλδη οὗ σγεσί βἴδτιιγε, ἥνε συδ 1185 ΠΙρΉ; 
δηΐ ἴῃ τῆς Εργριίαη᾽5 Πδηὰ τυᾶς ἃ βϑρεᾶγ 
κα 4 ννεανετβ δεᾶπὶ; δηὰ ἢς νεηῖ 
ἄἀονπ ἴο Ὠϊπι ννῖτἢ ἃ διαῇ, δηὰ ῥ᾽ υςΚεά 
τῆς βρεᾶγ ουῖ οὗ τῆε Εργρτίδη᾽8 ἢδηά, 
Δηἀ 5ἷενν ἢϊπι ν"ἢ 5 ον βϑρ6ᾶγ. 

24 ἼΠεβε ἠημηρσε ἀϊὰ Βερδίδῃ τῃς 

4]-22. 866 ποῖδ8 Οὐ 2 8. ΧΧΙΪ. 19, 20. 

28. 241] νιαη οὗ ρτεαὶ «“αἵμγε.} [ἢ τῆς σοΥ- 
τοϑροπαάϊης ράϑϑᾶρο οὗ ϑάγηιεὶ (1 5. ΧΧΙ. 21) 
ἵγεὲ σοδά, “ἃ πηδὴ οὗ δρρεάγδηςθ " ---ἶς. “ἃ 
ΤῆΔΏ ϑνῆοϑο δρρεάγδησθ ννᾶ5 σεπηδγκαῦ]ο "᾿-- 
ὙΠ ογΟ ΡΓΟΌΔΌΙΥ 50 ΤΟΥ Βοῖρϊ ννὰ5 πῃ {Π6 
τηϊπὰ οἱ ἴῃς νυοσ, ΤΟ τϑηάεγ ἴΠ15 ΠΊΟΤΟ 
οἶἰθασ, πὸ δυῖποῦ οὗ (δ γοηϊοὶοθ σἤδηρμεβ (ἢ 6 
Εχργοββδίοῃ, δηὰ δάάβ5 ἴῃε εχαοῖ δεϊμῃῖ οὗ 
[πὸ πιδῃ, ννῃϊς}; πα τπυϑὲ πᾶνὸ ουηά τοοογάθα 
ἴῃ ἢἰδ διιῖμοῦ 65. ὙΠῸ πεῖρμῃξ (7 {{. 6 ἴη.) ἰ5 
ποΐ 50 τοδί 845 {πα τεσογάθὰ οἵ οἵδεσ ρμἰδηῖβ 
(1 8. χυῖ. 4: ΡΙη. “Η. Ν᾿ νἱῖ. τό; [οϑορῇ. 
“Απηῖ. [υἀ.᾿ ὄ ΧΥΙΪ. 4, καὶ 5, ἄζς.). 

α “ρεαν Πάε α «υεαυεγ; ὀεαηι.Ἶ ΤὮΘ 58 Πὶ6 
σου ραγίϑοη ἰ58 υϑεὰ ὈΥ ἴῃς νυ τοῦ οὗὨ δδπιιαὶ 
νὴ ἢ τοβροςῖ ἴο ἴἢς 5ρϑαᾶγβ οὗ ἴῃ ἴνο Οο- 
1415 (1 8. ΧΥΙΪ. 71 2 8. ΧΧΙ. 19). 

24, Ηαδ δὲ παρὸ α»ποηρ ἐδε ἐῤγεν γι διε. 
Ἀδβίπογ, “δὰ α ἤδπῖθ. (ἐοπιρασο νογβθβ 20 
δηὰ 21. Βοηδιίδῇῃ, κα Αθιβῃδι, ννὰ8 οὔθ οὗ 
(Πῃ6 βεςοηδ ἴἢγεθ, δηὰ πο ά δρρδγθηῖ [ἢ6 
βοοοπὰ ρίδος ἴῃ ἰἴ. Ὑπὸ τπϊγά πηοπθεσ οὗ 
[215 ἰγίλα 15 ποῖ τηθηϊοησδα ΕἸΠΟΥ ἤογς ΟΥ ἴῃ 
ϑδπλιεὶ. 

25.  αυϊά «οἱ ῥίνη οὐδοῦ δὶς σμαγ ἢ Οε- 
86ῃϊιι5 ᾿γδηϑίαἴοβ, "" αν! ἴοοΚ πὶ ἱπῖο ἢ 18 
ῬΓΙΥΥ σουηοὶ] ;" δηά ἴπε πηᾶγρὶηδὶ τεπά θην 
οὗ 2 5. χχίδὶ. 21, ἰ5 ἴο ἴπ6 βαπὴς οὔθοι. Βιῖ 
{πὸ πηοδηϊηρ δίνη ἴῃ ἴη6 τοχῖ 15 ργείοστοα ὉΥ͂ 
Βογῖμοδι. ((ὐοπιραγα 2 5. Υἱ. 18, χχ. 23, δηὰ 
: Κι.1. 28.) 

26. 7Ρὲ τα]απὲ νιοὶ 977 δε αν». ὍΠΕ 
Ιι5ςῖ οὗἩ πδπιδ5 ἤεσὸ ρίνθη σογγεβροπάβ σοη ΓΑΙ Υ͂ 
ψΠΠ τΠαῖ ἴῃ 2 5. χχῆϊ. 24-19, Ὀμϊ ργοβοηῖβ 
ΘΕΡΟΓΔΪ τοπιᾶγκδῦϊς αἰϊβογεηςοβ. (1.) ὍΤΒα 
ὨυΠΊΌΘΓ ἴῃ (ΓΟ ΙΟ168 5. 47; ἰἢ ϑάπΊ 6] 21. 
(2.) ΟΥ̓ τῆς ἤγβι {ΠῚ τοῦς πᾶπιδ5 ἴῃ ἴῃς 1 ἰ5ῖ 
οἔ Οδπγοηΐεῖεβ ἔπεσα ἄγε ἕουγ (11δἱ, Η ἐρῆογ, 
ἀμήλῃ, ἀπά Μιδμδγ) νυ ἰςῖ οαπποῖ ὃς τεοος- 
Ὠἰϑδοὰ ἴῃ ἴδε οἵδεγ οδίδίοσυθ. (3.) ἀοη- 

Ι. Γ(ΗΚΟΝΙΓΟΙΒ"5. ΣΙ. 

80η οὗἩ εποίδάλ, δπά ᾿ιδά τῆς πδπΊε 
δηοηρ ἴῃ6 τῆγες πλὶρ 68. 

Ὡς Βεμοϊά, ἢεὲ ννᾶ8 Βοηῃουγαθὶα 
διλοηρ τῆς ὨϊΓγ. ας διιαϊπεά ποῖ 
ἴο τῃ6 γε τἴῆγεε : δπά [αν βεῖ ἢϊπὶ 
ΟΥΘΓ ἢ 18 ριυδτά, 

26 4 ΑἸΞο τε νδ]ίδηῖϊ πηδη οὗ τῆς 
ΑΥΓῚΪ65 τυόγέ, Αβδῃεὶ τῆς Ὀγοῖῆοσ οὗ 
Ἰν ΕἸΒαπδη τς 8οη οὗ ἢ οάο οὗ 

εἰ ἢ -ἰεἢ ἐπὶ, 
27 δηδιπηπιοῖῃ ἴῃς ᾿Ηδγοῦτε, Ηες- 

ΙεΖ τῆς Ρεϊοηΐξε, 
28 ἴτὰ τῆς βοῃ οὗ [κκεβῃ τῆς Τὲ- “ἢ 

Κοῖτε, Αδίεζεσγ τς Αμπιοιῃίτα, , 

! Ο νυ, 

γΟΥΞΕΪΎ ἴΠπῸ οδίαδϊοσις οὗ ϑαπιυεὶ σοι δίης ἢνο 
Ὠλῆε5 (ΕἸΙΚΔ, Ζαϊπιοη, ἴῃς βεοοηά ϑῃατητηδῇ, 
ΕἸίατι, δηὰ Βδη1) νν οἷ ἀγὸ αὐϑοπὲ ἔγοπῃ ἢ 6 
᾿ι5ῖ οὗ (Ἡγοηῖςῖοβ. (4.) Μδῃγ οἵ τῆς οἴδοῦ 
ΑΠΊο5, ὈοΟΪδ ΡΟΓΒΟΏΔ] δπά Ἰοςδὶ, νΑΥῪ ἴῃ ἴδ 6 
ἴὮνο ]Ι5ῖἴ5, δηα τυυϑδὲ ὍΘ ἱπΟοσγεοῖῦ Υ ρίνθη ἴῃ 
ἴΠ6 οπς ρἷδες οὔ ἴῃς οἵπεσ. ΨΕΥ οἰαδοτγαῖθ 
εῇοτγίβ πᾶνε θεοη πιδάς ὈὉΥ Βρ. Κοπηϊςοῖϊ δπὰ 
οἴμογβ ἴο ὑγίηρς ἔπε ἴννο [Ι5ῖ8 Ἰηἴο ΠΑΙΠΠΟΏΥ ; 
δηά 1[ἴ 45 Ὀδδη βῆοννῃ ἴο δὲ ΠΙΡΏΪΥ ργοῦδὺ] 
{παῖ τὰς Τσογτυρίίοη ἢ48 ςτορί ᾿ηἴο ὈοΙἢ. 
Βυξ 1 πιαῦ δε ἀουδίοἀ ψγλεῖμεγ ἰηρεπυγ οὗ 
σοηϊδοΐυγο δᾶ5 ποῖ Ὀοθη ρυβηθδά ἴοο ἌΓ, βης 6 
ἴϊ 185 φιυζςα ροβϑίθὶθ (παῖ τς ἴννο 1515 ναγὶοά 
ἴο 5οπὶῈ οχίοηϊ ογἱ᾽ρίηδιγ. ὙΠῸ νειοῦ οὗ 
ΟΠ γοηΐςο 65 ἀἰβΈ ΠΟΕΪΥ σἴδίθβ [πα ἢς ρμῖνοβ (Π6 
11ι5σῖ 45 1ἴ κσἰοοά δῖ ἴπ6 {Ππ|6ὲ οὗ 1) αν! ἀ᾽5 Ὀδςοπι- 
ἴῃς Κιῃρ ΟΥ̓ 8}} [ϑγϑθὶ (νεῦβα το). ὍδῈ 
νυτίἴεσ οὗ δϑπλ6] ἀοοβ ποῖ δϑϑίρῃ ἢὶ5 ᾿ἰσὶ ἴο 
ΔΏΥ ἀεβηϊΐα ρεγοά οἵ [αν 8 γείρη, θυ ὑσο- 
δαὶ ἀεϊνεῦβ ἰἴ ἴο υ8 85 ἰΐ νγὰ8 σοηϑεκυϊεα 
δῖ ἃ ᾿ἰαῖοσ. ἀδῖθ. [{ 185 4υ͵ἱ1ϊ6 Ῥοβϑίθ!]6 {πεγὸ- 
ἔοτε (παῖ ἴῃς Ὡδπιο8 ννῃϊο Οσσυγ ΟἿΪν ἴῃ 
Ογοηὶς 65 ἄγὸ ἴῃοβε οὗ βεσβοηβ ννῆῇο πδὰ αἰεὰ 
ΟΥ υϊτοὰ [Π6 ἀΣτῊΥ Ὀοίογο ἴπ6 οἵποῦ ᾿15σῖ νγᾶ8 
τηδάς ουξῖ, δηά {π8| ἴΠ6 ἢδνν ὨΔΠπ|68 1π ϑαηιοὶ 
ἅτο ἴῃς πᾶπιο8 οὗ ἴποϑα ψγῆο Πδὰά ἴδκθη {ΠΟῚσ 
Ρίδς68. 

47. ϑδῥα»ινιοῖδ ἐδε Ηδγογὶ!9.}ὺ (οπλραῦο 
εὖ. χχυνῖϊ. 8, ΠΟΙ [6 ΒΑΤΠ 6 ὙΥΆΓΤΙΟΥ 566 Π|5 ἴο 
Ὀ6 οφἰ]οὰ “ ϑῃηδιιμυῖῃ τῆς [γα 1ῖ6.᾽" ἴῃ6 Ἰατίογ 
ἴοστη ἀοδ παῖ ἢἷἰ8 ΓἌΠΆΪΥ ἀεβοθηΐ, τῆς 
ἴοπηοσ 18 ρίδςς οὗ δροάθβ.0. “Ηδτγοτγίῖῖο " 
δῇοιυ ἃ Ππονγονοῦ 6 σοττες(οα ἔγοπη 2 8. Χχὶὶ!. 
ἰηῖο " Ηδγοάϊἴο," ΟΥ παδίϊνε οἵ Ηδγοά. (δὲε6 
Τυάξ. νἱ!. 1.) 

Ἡεΐες ἐδὲ ἘΡΗῚ ΟΥ “Ῥαϊεῖε (1 58. 
χχὶ!!, 26). Βιυξ ““Ρεϊοηϊῖε᾽ 18 ἀραίῃ τεδὰ ἰὼ 
τι ΟἾγ. χχυϊ. το, δπὰ 18 Ἴοηβιτηεὰ ΟΥ̓ ἴπ6 
.,ΧΧ., ψνμο ὄνοθὴ ἰῇ 2 δ. χχίϊ!. σὶνς ὁ Φελ- 
λωνεί ((οά. ΑἸεχ. 
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20 δΡθεσαι τῆς Ηυπῃδλίδιςςε, []Αἱ 
τς ΑΠοδίτε, 

20 Μαδαγαὶ τῆε Νεϊορδαῖμῖτε, Ηε- 
ιοἀ τῆς 80η οὗ Βαδηδὴ τε Νεῖορῃ- 
Δῖῃ!τς, 

21 [τ|] τῆς Ξοη οὗ ΕἸδαὶ οἵ ΟἸΒεδῆ, 
ἐδαὶ ῥεγίαϊπεά ἴο τῆς σΒΠάτγεη οὗἩ Βεη- 
͵απνη, Βεπαίδῃ τῆς Ρίγδιμοηΐίε, 

22 Ηυκταὶ οὗἉ τῆς Ὀτοοκϑβ οὗ (ὐδδϑῇ, 
ΑΕ] τῆς Ατδϑαιϊῃίῖς, 

33 ΑζΖιπάνεῖῃ τῆε Βαπαγιπιίζε, 
ΕΠ δα τῆς ϑηδαὶθοπηίϊζε, 

24 ΤἼε 5οη8 οἔ Ηδϑῃεηι τὰς ΟἹ- 

ΙΪ., (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ 5. ΧΙ. [ν. 29--30. 

Ζοηῖτα, [οπαῖμαπ τῆς βοπ οὐὗἨ ϑῃδρςε 
τἢς Ηλγαγῖτε, 

45 Αδίαπι τῆε 8ὁοηὴ οὐὗἨ ὅϑδςαγ τῆς 
Ηγαγῖῖς, ΕἸ ρῆαὶ τῆς 8ση οἔ [τ 

26 Ηερδεγ τῆε Μεςδεγαῖδίις, Αἢ]- 
74ἢ τῆς Ρεϊοηῖτα, 

η ξεζτο τῇῆε (ὕὑδλγηλεϊτε, ΝΜ αγαδὶ 
τῆς 50} οὗ ΕΖβθαὶ, 

248 0ε] τῆς ὑὕὑγοῖῆεγ οὔ Νδίδδη, 
Μιθμαγ τῆς 5οη οὗ Ηδσρετί, 

40 Ζεῖεκ τς Απιπιοηΐϊτε, ΝΝΑΠΑΓΑὶ σήν. 
τῆς Βετγοιῃϊῖο, τῆς ἀγπηουγθοαγεσ. οὗ 
]οαῦ τῆς βοη οἵ Ζεγυϊδῇ, 

29. διῤῥεοαἱ δε ΗἩμεδαι δίς. ὙΠῸ πᾶπιὸ 
18 βίνθη 45 “ Μεδυπηδὶ" ἴῃ ϑδάπιιθὶ (χχιϊὶ. 
27), θυ 45 “ διθθθοδὶ" διδίῃ 'ἰπ 1 Οἢγ. χχνυὶϊ. 
11. “ Μεδιϊπηδὶ " 15 πὸ ἀοιιδῖ ἃ σογτιιρίοη. 
(866 ποῖς ( αἵ ἴῃ6 επὰ οὗ ἴπῸ σπαρίοσ.) ᾿ 

Πα! ἐῤε “ῥορίε.ὺ ἴῃ ϑ8π. νὰ ἢδνε “ Ζ,!- 
του ἴῃς ΑΒοβιῖθ,᾽" νυπὶοἢ 566 πὴ5 ἴο ὃ6 ἃ εἰϊξα- 
ἔογοηϊ πδπιθ, ᾿ποιρὴ ΠογῸ ἴοο βοπῖα ὀχρίδὶη 
1ῃ6 ἀϊῆογεῃος ΌΥ ἃ σογγιρίοη. (8ες ποῖς Ὁ αἵ 
{ΠεῸ ἐῃὰ οὔτπε ςΠδρίεγ.) 

380. Ηείε ἢ [Ι͂π ὅτ. ἴῃς πᾶπὶθ ἰ5 ρίνθη ἃ5 
“ ἩεἸςοῦ :" δυΐ [ἴ ἰ6 Ηεϊοὰ (Ηε]ἀδὶ) δρδίῃ ἴῃ 
Ὶ ΟΒγ, ΧΧΥΙ, 15. 

82. Ηωμγα! ἢ ΟΥ “ἩΗϊάάδὶ " (1 84π|. χχι, 
140). ΤΟ Τσοηξυδίοη Ὀεΐννοοη γε δηὰ 4 αἰεί 
͵5 ςοηποίδηϊ, 

“διε Οα]οἃ “ ΑὈϊ-ΑἸθοη ἢ ἴῃ 2 ὅ84π|., 
Ὀυϊ ““ΑὈΙεὶ " 15 ῥγοῦδΟΥ ἴδ γι σεαάϊηγ. 
(866 ῃοῖδ οὔ 2 8. χχὶδ. 31.) 

84. ΤΡε “οη: ΟΥΓ Ησεδενι, ἐδὸ Οἰξοηπδ Τὶ 
18. ἱπιροβϑίθ]ς ἐμαὶ {ἢ15 σδη ὃς τῆς ἴγσυε γοδάϊηρ, 
Βίησε 8η ἰηάϊνι 14] νναγσίοῦ τυδὲ Ὀ6 βροκθη 
οἔ Καοηπίςοίξ, αἰϊογίηρ ἴῃ6 Ηεῦγονν 510 ΠΕ], 
νου ὰ ἰτγαηβίαῖθ, “ ΟὗἩἨ [ἢ6 8οη5 οὗ ΗἩδϑῃοπὶ, 
Οοιιηϊ." (86εε ποῖ Εὶ δ1Ἃ1Π6 δπὰ οἵ ἰδθ 
οἰιαρίογ) Βετγίποδι, οἡ ἴῃς οἴμεγ μαπά, 5ὺρ- 
δοβῖβ (δῖ ἴῃ ννογὰ δεηὶ, “ ϑοῃβ, σῃουϊὰ Ὀ6 
Τοϊγοησῃσά, ϑἰποα 1ἴ ἰ5 (6 {π|ηΚ58)ὺ) ἃ τησῖα 
δοοίάοηϊδ! τορεϊτοη οὗ (86 ἰαϑὲ ἢ]} οὔ 
16. ρῥγεςθάϊης ψογᾷὰ “δμ8διδομ ὀ Βιυῖ ἰξ ἰ5 
βίγδησε {Πδῖ ἴΠ6 5δὴ6 δοςοϊάθηξ 5ῃουϊὰ ἢανὸ 
ἀἰ5ο οςςσιγγεά ἴῃ ἴΠ6 ράγα]] 6] ραβϑαρο οὗ ϑαπιυοὶ 
(1 5. χχιῖ. 32). Ῥογῆᾶρβ ἴῃς πιοϑὲ ργοῦαῦ]ς 
σοηϊθοΐζιτε 5 {πδλί ἴῃς “ Βεπὶ Ηδϑῆοπι᾽ οὗ 
ΟἾγοηϊοΐεβ δηά (Πς “ Βεηὶ [δϑῆδη " οὗ ϑαπιιεὶ 
ΑἸΙΚο οοηςθαὶ ϑβϑογὴς ϑ8ἰηρ]6 πδὴηθ οὗ 4 τηδῃ 
ψΠΙΟἢ οδηηοῖ ἢονν Ὀ6 τεσονογοα, 

οπαίδαηπ, ἐδε σου οΥ ϑδασε Ὅῆο “ ϑῆαρε᾽" 
οἵ {Π|8 ρας 18 ργοῦδΟΪΥ 16 “Ακοθο" οὗ 2 8. 
ΧΧΙΪΟΙΙ, νῆοῸ νγ)ὰϑ 1η6 ἔδίποσ οἵ “ ϑῃαπιπι)δῇ 
τῆς Ητγαγῖῖο," δηά τὴς σεδὶ ργδηδιποσ οὗ 
Ἰοπδίδδη. (ὅ86ε ποῖς ου 2 8. χχῇδὶ 31.) 

935. ϑαεαγ. ἴη 2 ὅ5.πι. [15 πᾶπὶο 8. ρίνεη 
ἃ5 δμαγαγ [15 ἀουδιμ] νι ἢ 15 τῆς ἴγὺδ 
τοδά ηνρ. 

Εἰρῥα ὍὝδο “ ΕἸΙρΒ ες " οΥὗὨἨ 2 ϑ8δπι. ἰς 
Ρτεΐεγδθίο. 

386. Ηερῥον ἐδ ΜΜεορδογαιδις. 1 “ Ἡδερῆοσ ἢ 
5 οὔἰοὰ ἴῃ 2 5. ΧΧΙΠΪ 14: δυῖ τ πΠΊΔΥ δα 
βϑροσίοα παῖ ἢ᾽5. Παῖς ννᾶ5. ΟΥΙΡΊΠΔΙΪΥ ἰη 186 
ἰεχὶ οἵ (παϊ ραᾶ558:6, ὑν ΔΙ ἢ 15 πΔΠ  5 1] σογ- 
τυρῖοα, Εογ “ΔΜ δεςΒογαῖηῖῖς "ἡ [τ ἰ5 θοβὲ ἴο 
τεδὰ, ν ἢ 2 ϑ8ᾶπὶ., “ Μδδοπδιίῃῖθ." 

“ῥέα ἐξε Ῥείομ"ε ΤῊΪϊ5 νναστίοσ οσσὺ- 
Ρἷε5 ἴΠ6 ρἷδοθ νυν ἢ ἰπ 2 884Π). 15 δϑϑίξῃοαά ἴο 
“ ΕΠ δια, [ὴ6 βοὴ οὗ Δμπιορμοὶ, τ[ης ΟἸοηϊῖο. " 
Διϊεπιρῖ5 πᾶν ὕθόη τηδήθ ἴο Δ ΠΌΪΥ {πε ἔννο, 
θυ Ρογθδρ5 [ἴ 5 τότε ργοδδῦϊο ταὶ “' ΕἸΊΆτα 
νν 45 λἀναπορά ἴο ἴῃ 6 ροβίοη ργονί οι 5} Υ οσσὰ- 
ΡΙοά Ὀγ “Αμι]αἢ." 

87. Ναακναὶ, δὲ σ“οη 9Κἡ.Ἱ πόδα! [Ιπ 2 84π|. 
ννὸ ἤᾶνς “Ῥᾳδγαὶ, ἴῃς Ατϑιῖθ " ἱπ {Ππ15 ῥΐδςθ. 
[1 15 ἱπιροβϑϑῖίθὶς ἴοὸ δαὺ Ὡς οὗ τῆς ἴνο 
ΠΔΙΉ68, ΟΥἩἨΛΥΙΓἢ οὗ ἴῃς ἴννο ἀδοίρηπαϊίοηϑβ, ἰ8 
{πὸ σοσγγοςῖ οὔθ. Ὅῇδ οὐἱμίηδὶ ἕεχῖ ννὰ5 ὑσο 
ὈΔΌΪν τ[Π6 54π|6 ἴῃ Ὀοῖϊῃ ρδςεβ. (866 ποῖ Καὶ 
δἴ (86 ὁπὰ οἵ ἴῃς σπαρῖθσ.) 

38. υοεῖ, εδε ὀγούῥογ ο»ΚΚὶ ΝαιδαμἾ Ἐσρογ 1818 
ν6 ἢδνα ἰη ϑδηλιοὶ, “1ρ4], {[Π6 5οη οὗ Νίῆδη ᾿" 
(2 8. χχι. 36). “1ρα]," ΜΠοΒ αἰ ἔογς ἔτοπὶ 
“ὁ ἴρο]" ΕΥ͂ ΟἿΪΚΥ οπε ἰεϊζογ, ΓΛΑΥ ΟΥ̓ τηᾶῦ ποῖ 
δὲ 1Π6 ἔγιι6 πᾶῖθθ. “Βγοῖποῦ᾿" ὃ ργοίοσαῦν]θ 
ἴο ““50η," 5ἰηςθ ἰτ νου] ϑοάτγοοὶν μαγτο Ὀθοη 
ἱπιγοάιισο ἱπῖο τῆ6 ἴοχί ΟΥ̓ ἃ ςοργὶδξ νν8ο 
μιδά δοίογο Ὠἰπὶ πὸ υἰϑυαὶ τόση “ 50η.ἢ 

Μίδαν, ἐδ σον» 9, Ηασσεγ ἢ ὍΤῊΘ τοδάϊης 
οὗ ϑαπλιθὶ 15 “ Βαηὶ, ἴῆ Οδάήϊο,"--- νης 
ΒΟΟΠῚ5 δί ἢἤγϑι οσἱσῃῖ ἴο ροϊπὶ ἴο ἃ ἀϊβδγοηΐ 
ρόγθοη. ἴη ἴη6 Ηφῦγοινν, ποννονογ, “ Βαπὶ (ἢς 
Οδάϊῖο ᾿ δηὰ “16 δοὴ οἵ Ηδυροῦι" ἀἰϊβἔες 
ΟΠΪΥ ἴῃ ἴννο Ἰ᾿εϊζογο, νυ Πς ὁ ΜΠΌΝΑΥ " σοττος 
ϑροπάβς οἱ βοὶν ἢ ἴΠ6 ὀχργόββιίοη “ οὗ Ζο- 
Δ," αἰϊδοβοά ἰπ 2 ὅδπι. ἴο [6 πᾶπιὸ οὗ 
Ναΐδμαη. σοῦδοϊν, τπογοίοσο, ἴπὸ ἴννο ἰδὲ 

[Οτν, ἐξα 
ἤαγξζε- 



ν. 40ο---47. 

40 [τα τῆς [τῖτς, (ϑαγοῦ τῆς Πε τῖτα, 
41 ὕπεῃ τῆς Ηἰΐτῖε, Ζαδαὰ {πε 

δοη οὗ ΑἩΪΔὶ, 
42 Αἀΐμα τῆς 8οη οὐ 8581Ζα τῆ6 

Ἐευβεηΐξε, ἃ ςαρίαὶπ οὗ τῆ Κευθεη- 
1680 Δη4 ΠΪΓΓ ψν ἢ ὨΙπ, 

43 Ηδηδη ἴῃς βοὴ οἵ Μδδοβδῇῃ, 
δηά [οβμαρῆδὲ τῆς Μιτμηίτο, 

44. ὕκείᾳ τς Αϑῃϊτεγαδίῖς, ϑῃαπια 

Ι, (ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΙ. 

ΔηΔ Ϊεἢε] τῆς β8οηβ οὗ Ησοιμαπ εἢε 
Ατοετγῖῖς, 

45 [εἀϊλς} τῆε 'βοη οἵ δῃϊπιηγί, ἀπά δ τ αν 
]ομὰ ἢ!8 Ὀγοίδεγ, τὴς ΤΊΖίτα, 

46 ΕΠ|ε] τῆς Μαμανίτε, δπὰ Του δδὶ, 
δηὰ Ϊοβῃανίδῃ, ἴῃ 8οὴβ οὔ ΕἸπδᾶπι, 
δῃὰ [τ πιδῃ τῆς Μοδρίιο, 

47 ἘΠΙεὶ, ἀπά Ορεά, δπὰ 7.516] τῆς 
Μεϑοβαίτε. 

ὝΟΙΓΟ ΠΟΙ Α11Κ6 οΥ κί ΠαΙγ, ἀπά στη 85 ἴο]- 
Ἰοννϑ :-- [οεὶ (οΥ [κα]}, ἴῃ6 Ὀγοῖπεσ οὗ Ναΐπδη 
οὗ Ζοῦδὴ; Βα, ἴ6 σδάϊῖο.᾽" (86ς ποῖς Ὁ δἱ 
δε οηά οὗ [6 Ἑσπδρίεγ.) 

41. Ζαδα4.1 Ἐτοπὶ [5 ροϊηΐϊ [ἢ Ππαπι68 ἴῃ 
ΟΒτοπίοϊοθ ἀγα ΠΟΙ δά ϊτίομδὶ ἴο ἴῃοβε 
σίνεη ἴῃ ϑαπλιοὶ. ὙΉΟΥ τὸ 5ἰχίεεη ἴῃ ὯϊΠι|- 
Ὀογ, δηά ςοπίδίη ἀπιοηρ {δε πὶ ΠῸ πᾶπηθ οὗἉ ΔΥ 
ῬΟΓΒΟΙ τηθηϊτοπεδα οἰβονῃογο. 

Α2. “κα ἐδίγιν πυρ δὶ». Κεηηϊοοῖξ πη- 
ἀογοίδπαβ ἴῃς ὀχργεβϑίοη ἤθγα υϑϑεὰ ἴο πιεδῇ, 
“ δηά ἴῃς {Π|ΓὙ τε γὸ οὐοῦ δἰπ|. Βιι 1η {παῖ 
οᾶ56 ἴῃ πιιπιογαὶ σδουϊὰ πᾶνα δά ἴῃς ΔΓΕ ςΪε. 
ῬγοθδΟΪΥ Αὐἀΐηα ψνὰ5 ἃ οδίεῖ οὗἩ {ὨἰΓΥ ρἱοκοά 
Ἀσυδεη 68. 

438, 12ε Μη δηῖφ. Ναῖνα, “1.4. οὗ ἃ ῥΪδος 

οδἰεὰ Μείδεη, ννδῖςῃ, πονγόνοῦ, ἴ5 ποῖ οἵπογ- 
ν 56 Κπόνῃ. 

44, Τόε “4ιεδιεγαι δὶ)... ΟΥ̓“ παῖϊνο οὗ Α3}- 
(ογαῖῃ,᾽᾿ ἃ ἴγδηϑβ- [ογάδηϊς Ἵν, ἴῃ τ μα 06 
οὔ Μαπαϑβϑεὶ ( [οϑῇ. χὶὶ. 31), θυ ἀβϑίμηθα ἴο 
τς 1,ονε5 (1 ΟἾγ. νἱ. 71)). 

ἐδὲ Δγοεγι 9.) ΟΥ̓ “ πδῖῖνγες οὔ ατσοοσ.» 
ὙὝΒΟΓΕ ΝΈΓΕ δονογαὶ οἰτ65 οὗ {815 πδηῖθ, {π6 
τηοβῖ ἕαπιοιιῖβ δοίης [παΐ οἡ ἴῃς Ασποῆ. (866 
δῦονο, ῃοῖς οἡ ςοἢ. ν. 8.) 

47. ΤΡε Μεροδαι!ς.ὺ 5 ἴοττῃ ἰς γεραγά θά 
ὉΥ 50Πὶ6 ἃ5 πηεδηϊηρ “ παῖϊνο οὗ Ζοῦδῃ ; δυΐ 
1ἴ 5 πιοσγο ργοῦδθϊο [παῖ ννὸ ἤᾶνθ ἤογὸ, 88 ἴῃ 
πε ἴογπι “ ΜΙ Πηϊε (νόγθο 43), “ ΤΊχζς" 
(σεῦβα 45), δηὰ “ Μαδανίῖθ " (νεῦβε 46), δὴ 
Ἰηαϊοδίίοη οὗ 5οπὶὸ ρίδςε ποῖ οἰ βοσνυῖϑα κποννῃ 
ἴο .5. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ὁ νεσβϑεβ 13, 15, 1ό, 20, 34, 27, μὰ 48. 

ΝΟΤῈ Α,, οἡ γεῦξα 13. 

“ Βαγίογ" 5, ἴπ ἴῃ φυγαὶ, ὈΥ 9}, τσ ]ς 
“ΘΠ }165᾽ 16 ῦην. ὙΤνοὸ οὗ [πε ἴῆγοο 
Τάς 8]5 οὗ ἴῆ6 ἴννο νγογὰβ ἀγὸ ἰάθηξςδὶ, ννἢ δ 
ἴῃς τπἰγτάὰ ταάϊοαὶ οὗ [Π6 οῆς, “Ἵ, οἰ βεὶῦ 
ΓΕΒΟΙΌ]65 τΠδῖ οὗ ἴῆ6 οΟΠΟΙ, Ἴ. Α ολγεΐθβϑ 
ΠΟΡΥ δὲ ταὶ ἢϊ ΘΑ5 στο ὩΣ ὉὉ᾽ ἔογ (ἢ 1655 
ΠοπιπΊοη Ὡ ΡἼ}. 

ΝΟΤῈ Β, οὔ νϑῦβο 16. 

ον ὮΠῸ Γ2Δ ΤῈ ὈΟΌΒ ΔΛΥΣΝ ἴξ 15 δεϑῖ 
ἴο τεδά (45 ἴῃ 2 8. χχίϊ. 14) ΛΠ ΦΌΘ ἈΚ). 
(ΟΙΊΡΑΓΕ 1 8. χιν!. 23; ΧΙ. 1, 4) 6, ἄς. 

ΝΟΤῈ (Ὁ, ου τσϑῦβὸ 29. 

“ ΒΙ ΌΘΟΔΙ " δηὰ “ Μεδυπηαδὶ ᾿" ἅγὸ ἠοῖ γοΣῪ 
ἀἰβογεηῖ ἰὴ ἴῃς Ηεῦγονν, ἴ6 ἔογπιοσ δοίης 
22 δηὰ τῆς ἰαϊζογ 332. Α «“ἀηισοῦ ΥὨΔΥ͂ 
ΘΆΒΙΪΥ Ῥάᾶ95 Ἰηἴο ἃ »μιε δηὰ ἃ ζαῤῥ ἰῃῖο ἃ πω. 

ΝΟΥΤΕ Ὁ, οη τυϑῦϑὸ 29. 

. Κοηηϊοοιξ τερασάϑ8 “ [1αἱ,7 ἐν, 45. τῆς ἴσυιο 

τολάϊηρ, δηὰ “ Ζαϊπιοη," ἡρῦν, 88 ἃ ςοττυρίοη 
ἔτοπι ἴἴ. Ηδ τγοπιᾶγκβ ἱ ἢ τοδϑοὴ (παΐ δἰ 
δηὰ “αδὲ (Ὁ) δηά ν) τὲ 1ἰαῦ]ο ἴο 6 πιϊϑίδκοη 
Οἠθ ἴογ ἴδε οἴπεῦ; Ὀυξζ ἢς ἀο65 ποῖ αἴτειηρὶ 
ἴο εχρί δίῃ δον ἢ οου!ὰ στον ου οὗ ". 

ΝΟΤῈ Εἰ, οἢ νϑῦϑα 34. 

Κοηηϊςοῖξ νου ]ά τοδά "5}}»} ὩΦ᾿ "50, ἰῃ- 
δἴθδά οὗ ""}}"1 ὈΦΠΠ 2), δηὰ νου τόπον 
“ ΟΥὗὨἉἁ (δ6 5οῆβ οὗ Ηδεῆεηι, σοιηὶ." Ηὸ τὸ- 
ΤΏΑΓΚ5 ἰἢδὶ “Οοιηὶϊ " οσσιιγ5 85 ἃ πιδῃ 5 ὨΔΠῚΘ 
ἴῃ τ (ἢγ. νυ. 15, δηὰ ηἠοΐοβ. ἴπαϊ {πὸ ΧΧ. 
δανς Υἱοὶ ᾿Ασάμ ὁ Γωυνί ((οά. ΔἸοχ.). 

ΝΟΤῈ Ρ᾽, οἡ νεῦβε 37., 

ΤΠς ἰεχὶ οὗ (γοηίςϊεβ 15 "37 18 γ}5-- 
1Παἴ οὗ Κίπηρθ . . . . . ΝΠ ὝΨΕ, 
(ῃς ἀἰβεγεηςοβ θεϊηχ ΟἾΪΥ γος, τ. ἴῃ 6 80 
δι τυς!}0ἢ οὗ Ὁ ἔοσ 2 δὴ ἴῆ6 ἤΘσΟ 5 ὨΔ4ΠῚ6: 2. ἴη6 
τερ δοῖπρ οὗὨ 13} ὈΥ̓͂ ἢ: πὰ 3. (ἢ σμᾶηξε ΟΥ̓ Τ 
Ἰηῖο ἡ. Ὑῇε ἴοχὶ οἵ ΟΠγοηΐοϊθβ ἰ5 οὐ [86 
νν μος ργείεγδθϊθ. 

ΝΟΤῈ Ὁ, ου σνϑῦβο 18. 

ΤΠς ἕο οί ἅγο ἴῃς ἰοχίβ οὗ {πΠ6 το 
Ρᾶ5352 65 :--- 

Οἤγοη, ΣΠ 18 ἽΠΞΘ 1Ὲ2 ὑπ ὉΝΝ 
84π|. ὙΠ 52 ΠΥ ΠΣ 12 ὉΝ)" 
ΒΥ τακίηρς ἴῃς ἢγϑῖ ΠΑ] οὗ Οῃσγοηίςο]οβ δορὰ 

{πὸ ἰασῖ Πα] ἢ οὗ ϑαπιαοὶ, ννα οὐίδίη 

ἼΠ Ὁ ᾿ΠΔΥΘ 1) ἮΝ ὉΝῸ 

2232 



224. 

ΟΗΑΡΤῈΚᾺ ΧΙΙ. 
1: 71: εονερατιέος ἐλαΐ ταν 0 Ζατια αὐ Ζέλῥαρ. 
23 72:ε αγνιῖός ἐλαΐί εαπιό 10 ἀμ αὐ “Ἰεόγον, 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΙ. ἰν. 1---8, 

ΠΑΙΡΉΓ τδὴ δηλοηρ ἴῃς [Πιγίγ, δηά 
ΟΥ̓ΟΓ πε Ὠ]ΓῪ ; δηὰ Ϊεγεηλίδη, δπά 
]αμαζίεὶ, ἀπά ἤομάπδη, δπά 7οβαδαδά 

κα 88. 27. ΟΥΝ στῆεβε γέ {ΠῈῪ τῆαῖ σάπια ἴδε (σεάογατηίτο, 
ἘΕΤῚ Ν το Πανὶ το Ζικίαρ, ἵνν ας ἢῸ 5 ΕἸυζΖαὶ, πὰ 7ετίπιοῖῃ, δΔηά Βεδ- 

ΡΝ γεῖ Κερῖὲ Πἰπη56] Γ οἰοβε θεσδιβα οὗ ὅλ0] ᾿ἸᾺἢ, δπά ΘΠαπιδγίαῃ, δι14 ΘΒερῃδιίδῃ 
᾿Π τῆς 80ηὴ οὗ ΚΙβῆ : δηά ποὺ τὐέγέ τῆς Ηδτγυρῃίζε, ᾿ 

Ἀπιοηρ ἴμε πριν πιεη, μεῖρειβ οαΓὐ.͵ 6 ΕἸΚαπδῆ, ἀπά [εβίαδι, ἀπά ΑΖα- 
(6 γννᾶγ. τοοὶ, δληά οεζΖεσ, ἀπά [ϑῃοθεδηι, τῆς 

2 ὙΠ4} τυέγε ἀτπιεὰ νγῖτῃ θοννβ, ἀπά Κογῃίτεβ, 
ςου]ά 56 θοΙἢ τῆς τίρῃς μδπά δπά τῃς 7 Απάὰ ΪΪοείεῃ, ἀπά Ζεδαδάϊδῃ, τἢς 
ἸΙεῖς ἱπ μαγίδηρ βἴοῃμεβ δηὰ τἀσοίίηρ 5018 οὗ [εγοῆδηι οἔ (ὐεάογ. 
οννβ οὐζ οὗ ἃ δον, εύέη οὐ 84:15 ὃ Αμπά οὗ τῆε (ὐδάϊτεβ τῆεγα 5ερᾶ- 

Ὀτγοῖῆγαη οἵ Βαη]διη. γαῖεὰ τῃοπιβεῖνοθ ὑπο [αν ἰηῖο τῃ6 
2 Τῆς οἰίεξ τος ΑΠίδθξεγ, τπὲπ ΒοΙά τὸ με ἡ] ἀθγπεβ5 τηθη οὗ πιρῃξ, 

ΤᾺ ἢἴα:- Τολϑῆ, τῆς β8οη8 οὐ ᾿᾿ϑμεπιδὰῃ ἴδε σπά ταεη ἴ οὗἉ νγἂῦ δὲ ίογ τῆς δδῖι]ς, τῆαῖ ' ἘΠΕ ῪΣ 
ςουά Παηάϊς 5ῃ1ε]ὰ ἀπά δυςΚΙετ, ννῆοβα ὁ η δῦ, ἂν 
ἔλοεϑ τυεγέ δε τῆε ἔδλεεβ οὗ Ἰίοῃβ, δηὰ ἀφ εμ 
τυέγε ἴ8 5 48 ἴῇ6 ΓΟῸ5. ὕροὴ ἴῃς νεσμηαῦα. 

Ἶ 29 πα ζέ 
ΤΟΙ ΠἴΔ:η5 ) ἀκεφ. 

Οἰδεϑδίε; δηά εΖίεὶ, δά Ρεϊεῖ, 
τῆς 8οπ8 οὗ Αζηιανεῖτῆ ; δηὰά Βεῖαδ- 
σἤλῃ, ἀπά [εμὰ τῆς Απητοτδῖϊο, 

4 Αμὰ [5πιαίδῃ τῆς ΟἰἸδεοηΐτα, ἃ 

ΟπΑΡ. ΧΙ͂Ι. Ὑ5 οπαρίογ ἰ8 σοπηροβοὰ 
ὙΠΟ οὗ πιαῖοῦ [Πδΐ 15 πὸνν ἴο 08, ΠΟ σοΥτο- 
Βροηάϊηο ἀσοοιπηἴ8 Οσσυτγ Πρ ἴῃ ϑαπηιεῖ. [ἴ 
σοΙΆρΓ965 ἴοι [1515,---(1} πα οὗ πηθῃ, ΠΠΙΘΗῪ 
Βοπ)απιϊῖο5, νῇο Ἰοϊπεά αν αἱ ΖΙικίαρ 
(τ γ565 1-7); (2) Α βοοοπά οὗ Οδάϊίεβ ννῇῆο 
πη ῖοὰ {ΠΟπΊσοῖνο5 ἴο ἢϊπὶ ννἤθη ἢ ννᾷ5 ἴῃ 8 
βἴγοῃ 0] 4 ποᾶῦ ἴῆ6 ἀεϑογῖ (νοῦβοβ 8-15)}; 
(3) Α τηιτὰ οὗ Μαπαββιῖθϑ, 0 σαπὶθ ἴὸ ἢΐτὴ 
ψΠΘη ἢς ννΔ5 ἀἰ5πι556α ὈΥ ἴμε ῬἢΠ]Π511Π65 ὑπ ροη 
βιιϑρίοίοη (νΟΓΘ65 19-22); δηὰ (4) Α ἕουπα 
Ἰ:ςῖ οὗ (ἢς πυιίθογϑ ἔγουα 86 αἀἰἤεγεοηξ {1065 
ψ)0 αἰϊοηάοα δηὰ τηδάς πίη κιίηρ αἴ Πεῦτοη 
(τ γ585 232-40). 

1. Τῆεσε ἀγε ἐδὲγ ἐδαὶ εαρι ο αυίϊά 1ο 
Ζιλίαφ.) ὍΒε νυγιῖεγ ἢδ5 βαίἃ ποίμίηρ ργὸ- 
υἱουϑὶγ οἵ Πᾶν δοίης αἵ Ζικίαρ, οὔ οὗ ἢΐ5 
Βανίημρ ἴο “Κορ ἰπι56}} εἴοϑα Ὀδσδιθθ οὗ 
54}. δυιϊξ Π6 δϑβϑυπηθβ ἴπδῖ ἢ]5 τοδάθγϑ νυ] 
6 δοφιαδίπίοα υνἱῖ {6 ἢἰδίΟΥΥ 45 αεἰϊνογεὰ 
ἴη ϑαπιιοὶ, δηὰ ἰδ Υ τείετϑ ἴο 1 8. χχυἹ.- 
ΧΧχ. 

αὐῤίϊε δὲ γε ἔερὶ δίνμαοι εἰοσο ὀέεεαμσε οὗ 
δαμ!.) Οτ, “ὙΨΏΠΕ πὸ ννᾶ5 511}}} βῃϊ οὐ ἔγοπὶ 
(6 ργόβοηςς οὗ 8840] " ((ὐδβοπίιι5, Βογίῃθδα). 

2, “ε»ιεά «οἱἱδ'᾽ δοτυ., 1 ὙΠῸ 511} οὗ 
(μῃὸ Βοη]απηῖοθ 88 ἃγοθοΥβ 15 ποϊθρὰ τ (ἶγ. 
γἱ!. 40, ἀπά 2 (ἢγ. χίν. 8. ὙΠΕΟΙ͂Γ Ῥγοῆς ΠΟΥ 
ἴῃ ιιϑησς ἴῃς Ἰεῖ απ ἀρρθαγϑ 'ἴη ἴΠ6 Πασγαῖῖνα 
οἵ [υάγο5 (ϊ. τς, ἀπά χχ τό). ννμεγα {Πεὶγ 
ῬΘΟΌ] ΑΓ ΘΧΟΘΙΙΘΠΟΥ͂ 88 5] 1] ῈΓ5 15 450 ῃοιςθά. 

ευέη ο7) ϑαμἴ, ὀγείῤγεη.) (ΟπΊραγθ ὙΕΓ86 
29. Ἐνοη οὔ 841:1}᾽5 ον ἴγῖδε ἴἤογο ΕΓα 
δοπΊ6 ὙΠῸ βοραγαδῖθα {πε 5ο}ν 65 ἔγοτῃ ἢ 15 σδ 156, 
ἀηά τῃγονν ἰπ {ποεῖν ἰοῖ ἢ ανιά, 

8. ϑδενιααδ) ἘἈαΐμπογ, δ5 ἴῃ (ἢ6 πηδγείῃ, 
“ Ἡ δειηδδῇ " (οὐ “ Ἡδϑῃπιδδῇ ᾽). 

“055 ΟΥ, τ»παυεῖ.}] ϑόοηϑβ, ργοῦδΌΪυ, οὗ τῇ 6 
“ Αὐπιδνοῖῃ ἢ τηοητοηεδα ἴῃ (πὸ ἰαϑῖ σπαρῖογ 
ὑπ 31}, ῈΟ ννᾶ5 ἃ παῖϊνε οἵ Βαδυγὶπι οὗ 

Π]Δτ,ΐη. 

δὲ ““π|οἱδὲή..ὺ Οτ, “ παῖϊνε οὔ Ἀπδίβοιῃ," 
ἃ ἵἴαλπιοιβϑ ἴοννῃ οἵ Βεη)απιὶη ( [οδὶι. χχίὶ. 
18: 1 Κ΄. ἰἰ λό; 1 Οἢγ. νἱ. ὅο ; |6γ. ἱ. αὶ 
ὅς... 

4. "»ιαἰαῤ.} Α5 ϑηηδία ἢ 5 πᾶτης ἀοεβ ποῖ 
ΔΌΡΕΔΓ ἴῃ ΟἸΠΕΓ οὗὁὨἨἁ 16 ἴννο ἰἰςῖ5 οὗ “τῃ6 
τλιτῖγ," ἰξ 5 συρροβεὰ {πὶ ἰς ἀϊοὰ Ὀεΐογε 
᾿ανιὰ οδίαϊηεά {Π6 Κιηράοτῃ. 

ἐδε Οεάογα ῥί!ε. Οτ, “ηρῖϊνο οὗ σϑάογαι." 
Νο ἴοννῃ, ἢοννονοσ, οὔ [58 πο ἰ5 Κποννῃ ἴο 
δανε δοϊοηροαά το Βεοη͵αγηίη. 

Θ. Τόε Κογῥίϊε5.1 Νοῖ “ Κογῃϊξεβ " οὗ ἴῃς 
{γι οὗ 1,ενὶ, νι ἢ 5. (Πς σόπογαὶ πηοδηὶη 
οἵ τπὲ ἴεγην, Ὀυϊ ἀσοςεηάήδηϊα οὗ σϑοπίς Βοη)ᾶ- 
ταῖῖο Κογαῆ, οἱ βοῦννῖϑς ὑπκηοννῃ ἴο ι|5. 

7. Οεάἄον. Οεάον οὐὗἩἨ Βου)γαπιῖη ἰ5 ποῖ 
οἴϑονν όσα πιοπίοηθά  Ὀυῖ ἴΠ6 πᾶῆθ οσςιΓβ 
8ἃ5 ἴπαΐϊ οὗ ἃ τηδη ἴῃ ἴῃ ρεηθδίορυ οἵ ὅδ] 
(δυρτγα, Υἱ1}. 3τ, 1χ.. 37). [ἴ ψνουϊὰ 5οοῖὰ παῖ 
ΠΕ ννοσα δ ἰοαϑῖ ἴἤγες σεάοτγϑ. 

8. [πιο δε δοϊά 1ο ἐδὲ αυὐάεγπε:..}1 Ἐδῖδετ, 
“Ἰηῖο τῇς ΠοϊΪὰ ἐοψασὰθ ἴδε υν]άογησες.ἢ 
ϑοπιθ υὑπάεγϑίδηδ ὈΥ {ἢ18 Ζίκίαρ, βοῦς Κη- 
αἱ (1 8. χχῖν. σ, 2); δυΐϊ ᾿ἰἴ 566Π15 τηοβῖ ὕγο- 
16 παῖ ἴΠ6 5(γοηρῃοὶὰ οὗ Αἀι ]δληὶ 15 ἰῃ- 

τεηἀοά, (ὅεε ἅδονο, ςἢ. χί, 15, 16.) 



ν. 9--το. 

9 τες τῆς ἤτοι, Οὐδάϊδῃ τῃς 56- 
ςοηά, ΕἸ τῆε τῆϊγὰ 

10 Μιβῃπιδπηδῃ τῆε ἔουσπῆ, [ετε- 
ταϊλῃ τῆς Πέῆ, ' 

11 ΔΑτἴδὶ τῆε βίχῖῆ, ΕἼ1ε] τῆς 
βενεητῆ, ' 

12 ]ομαπδη ἴῃς εἰρῆτῃ, ΕἸΖαδαα 
τῆς πίητῇ, 

12. [εγεπιίδῃ τῃς τεπῖῃ; Μαςοῃθδηδὶ 
τῆε εἰενοπίῆ. 

14 ΤἬσβε τυέγό οὗ τῆς βοη8 οὗ (44, 
τ, οΝέ ΠΑρτΑΙΠ8 οὔ τῆς Ποβῖ: 'οπε οὗ ἴῃς ἰεδβῖ 
ἔδιεεέ ςουϊὰ φυῶς ΟΥΘΥ Δη ἢπηάγαά, δηά {Π6 ρστγαδῖοϑῖ 
Τεδιδῖὶ 41: 

ἀκπάνεά, ΟΥΕΥ ἃ τῃοιιϑαπά. 
μεθ ἐμόὰβ Ιζ ὙΒεβς αγε ΤΏΘΥ τῆδι ψεηῖ ΟΥΘΓ 
ἠισιασανά. Ἰογάλη ἴῃ τῆς ἤἥτγβθε πηοπτῆ, ἤδη ἴἴ 
τρις. βΔ4 Τονεγβονγπ 4}} Ἠΐ5 ὄθϑηκβ; δπά 
ὁ 70"... ἴΠΕΥ ρὰῖ ἴο Ηϊρῃς 411 ἐἦδηι οὐ τῆς 
μὰ νδ εγ8. ὀοίῃ τονναγτὰ τῆς δαδῖ, δπὰ 

τονγαγὰ ἴῃς ννεϑῖ. 
16 Απὰά ({δοῖε σδηῖο οὗ τῆς σἢ]άτοπ 

183, ὑεγεριίαὁ δὲ ἐεπι δ. ἘἈδῖδοσγ, “" [οτος 
τοίϊδῃι." ὙὉὙπΠὸ παπῖε ἰ5 υυυτθη αἰ ΕΓ ΠΕΥ 
ἔγοπι {πὲ οὗ [6 Πὅ} Οδάϊῖο. 

14, Οπὸ οὗ ἐδ εατὲ «ὐαΨῷ οὐδεν α ῥισπιάγεά. 
ΤἼδ πλΔγρΊηδ] τ ηογηρ 15 ργοίθγδ]6 το ἴΠδῖ 
οἴ δε ἱεχῖ. (Οοιηρατῖὸ [μον. χχυὶ. 8.) 

15. Τόεις αγε ἐῤεγ, (5.1 ὙΠῸ ψΒοῖς οὗ 
115 ραδβϑᾶρθ, ἔγοπη ὑόῦθθ 8 ἴο 1:ς ἱπο]υβῖνθ 
δ66Π|5 ἴο ὃς ἰδκθοη υεγόαίίηι ἔγσοτῃ δὴ δηςσίθηΐ 
κοἴγοδ, [ἢ 6 ΡοΘΙςΔ] Ἔχργοβϑϑίοπϑ ἰῃ ὑογβο8 8 ἴο 
.4 ὈοηΡ ΘΘΡΘΟΙΑΠΥ ἀπ||Κὸ (ἢ ἀϑ04] σἴγ]ς οὗ 
ΟΣ Δυΐθογ. [ἢ τῆς ῥγοβϑθηξ γοῦβα ἴῃ 6 δποίοηΐ 
ΜΓ ΕΓ νΟ 5 φυοϊοα «ΑἸ ἀφ ἴο βοπης ννὉ]}- 
Κηπονη οχρίοϊὶ οὗ ἴῃς Οδαϊῖεβ, νυν οἢ ποοάρα 
ΟὨΪγ ἴο Ὀς εἰαηοδά αἱ ἴῃ ογάδγ ἴο 6 ὑπάᾶργ- 
βῖοοὐ --νηδη ΠΟΥ ογοϑϑοα [οσγάδη ἴῃ ἴῃς Ποοὰ 
ϑεᾶϑουῦ δπὰ ρυΐϊ ἴο Πϊφῖ ποῖ Θποηλ65 τὶ 
δηὰ Ἰοΐ. 458, πονγθνοσ, πὸ οἴδμου Γοοογά οὗ 
πὸ Ἔχρίοιῖ 858 σοπὴς ἄοννῃ ἴο ὃ, ἴῃ 6 5] 168 
βκεῖςἢ πεσε ψίνθηῃ ἰδ ἰῇ ΠΊΔΩΥ σγοϑροοῖβ οὔδουσο 
ἴο υϑ. 

16. Το δὲ ῥοίά.} 1. ..ἴο Αάἀιυ απι; δεΐννθθη 
Ποῦ ἀπα ἴῃς Ζ2Ί1Κ|αρ οὗ ἴῃς ἢγϑί νοῦϑο [ποτ 
5. ἃ τηδηϊοβῖ οηϊγαϑβῖ. 

17. ΤΡ γε δὲ εοριδ. βεαςεαό)».ἢ ὌΠΘΓΟ τηυβῖ 
δανε θέθη οἰγουπηδίβηςθβ νυ δῖ ἢ τουδοὰ )8- 
νὴ ἀἾ5 βυβριςίομβ οἡ ἢ]8 οςςδϑοίοη. Ης δδά 
τεςεϊνεά ἴῃς ἤγϑι δά ῃοβϑίοη οἵ Βεπ)αηγῖεβ, ἃΡ- 
ῬΑΓΟΠΓΥ ψβουϊ ΔΩΥ ἀοιδὲ οὐ ᾿εϑιδοη. 
Βιιῖ ννῆδη ἃ βεςοηά ἐδϑεγίίοη ἀρροαγοὰ ΠπῸπὶ 
ἴῃς ϑληθ 4ιαγίοῦ, ον που ρῇῃ βοπῖα οὗ ἢϊ5 
οὐνη {106 Δσσοπιραηϊθα τῆς ἀσϑογίοῦβ, ἢο ἔδαγοά 
(ΓΟΔΟΠΕΥΥ, δηά Ὀείογε σϑοεϊνϊης (Ποπὶ στηδᾶθ 
γοι, 111. 

Ι. (ΓΗ ΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΙ]. 225 

οἔ Βεπ͵φηχη δηά [υάλἢ ἴο τῆς Βοὶά 
πΠῖο Τλανίά. 

17 Απά Ἰλανϊὰ νγεπὲ οὐ ἴτο πιεῖ 1 Ηεϑ. 
τῆεπι, ἀπά δηδνγεγοὰ δηά βαἰά ιπἴο χάνι 
τη, [Γ γε Ὀ6 σοπης ρϑδσθαθὶΥ υηἴο 
τς ἴο Βεῖρ πιε, πηης Ἠφαγῖ 8}.4}} δε 1 Ηδβ. 
Κηϊξ ὑπῖο γοὺ: δυῖ ἰξ γε δ εογιό ἴ 
ὈΘΊΓΑΥ πι6 ἴο πιΐὶπα ΘΠΘΠΊ 68, 56εἰ ηρ᾽ 
ἐλόγέ ἐς Ὧο ἱνντοηρ; ἰη πιλὶης Παπάϑ8, τῆς 1 τ, 
(οἀά οὗἉ ουγ ξμίμετβ ἰοοκ ἐδεγοη, απὰ πα 
γεδυκα εἰ. 

18 Τπεὴ ἴτῃε βρίγις σαπὶα ὕροῃ ΡΡΑ Ἐν 
Απιχαβδὶ, τυῆο τυας ςἢϊεξ οὗ τῆς Τλρ- εἰρελοά 
ταῖῃ8, πᾶ ἦε :-α]2, ΤῊΐης ἀγό τῦε, “κα 
])ανϊά, ἀμὰ οἡ (ΠΥ 5ἰά6. του 8οη οὗ 
|ε88ὲ : ρϑᾶςε, ρδᾶςδ δ υπῖο τῆες, δηά 
Ρδᾶσα δ ἴο τἢϊηθ Παῖρεῖβ; ἴῸγ τὴν 
(ὐοά Βεϊρεῖῃ τπες. ὙΠ εη αν ά τε- 
ςοἰνοα τῃεηὶ. ἀπά πιδάε τπεῖ σαρίδὶ 8 
οἵ τὰς Ὀθαπηάα. 

19 Αμπά τἢεγε ξ6]] οογιῖς οὗ Μδῃδβϑβθῆ 

[Π6 5ο] ση ἄρρ68] νυβὶς ἢ 15 πεσε γοοογάθα. Α9 
Πανὶ ὰ ννᾶ5 σεγΔΙΩΪΥ ποῖ οὗ ἃ 5ιιϑρίςϊοιιβ ἴθπ- 
ῬΕΙ͂, ͵λΛ Πιιιδῖ ϑρροβο [ἢδί βοσηοίμιηρ μδὰ 
οσσυγτοά ἴο τηδῖκο ἢϊπὶ Ὠοϑιϊαῖο ἤονν. 

18. Τ2εη ἐδε “ρὲ γὶ2 ἄγη βου (ΤΆΤ. οἷοί δεα) 
“"α.αἱ.}] ΤΙ 15 ἃ ΥΟΓΥ υηυ5ι.4] Ἔχργοββίοῃ. 
ἊΝ 6 Πολὺ σοῃϑίδητΥ ἴῃ ἴῃ. ΟἹ Τοβίαπηεηϊ οὗ 
“(ῆς ϑριπὶ οὗ Οοὐ;" διυιῖ ΟἿ πεγὲ (δηὰ 
ῬΟΒΒΙΟΪΥ ἰὼ τ ΟἿΣ, ΧΧΥΙΪ. 12) οὗ “6 δρίτις 
ΔΟϑο  ἴεὶγ. [{ 15 οἰθαγ, δονγονοῦ, Βδὲ {πὸ ἴννο 
ΕΧΡΓΟΘΒΒΙΟἢ5 τηθδ ἴπ6 βδᾶπηθ. ((ἀὐοτηραγε [υἀ. 
νὶ. 14, ἀπά 2 ΟἾγ. χχῖν. 20ο.)ὴ Απιδβαὶ βροκθ, 
ποῖ οὗ διτηϑο]ῖ, ουϊ 485 Οοά 5 βρίγιῖυδὶ ᾿πῆϊι- 
δηΐο τηονϑά ἢϊτη. 

“»νιαταἱ.)] ϑοπὴθ ΒΌΡΡΟΞϑο {8 Απιδϑαὶ ἴο Ὀ6 
16 βδᾶπιῈὲ ἃ5 Απηδϑα, [αν β πορῆσνν, ν Ἐοὸ 
νγὰ5 τπδθ σαρίδιη οὗ ἴῆες οϑί ὉγῪ ΑὈβδϊοιῃ 
(2 8. χυῖ!. 25) δπά ταιγάογεά ΌΥ [οδῦ (ἰδ. χχ. 
190). Βι:δ Τ᾽ βεεῖῶβ ὑπ|Κεὶγ τμδὲ [αν ννου]Ἱά 
ἢᾶνθ πιϑαοιδίοα 4 δθαπὰ ἰεὰ ὈΥ̓ ΠΙ5 ον 
περῆονν. 

ἐδίπε ἄγὲ αὐό, 5.1 Ὕῶο ρῥαβϑοπδῖθ θδγ- 
Πεϑίμοϑβ οὗ ΑΠΊΔ541᾽5 ΞΒΡΟΘΟἢ ἰ5 ΞΊ ΓΟΉΡΙΥ πηαγκοὰ 
ἴῃ [86 οτἱρῖηδὶ, δηὰ ν}}} θὲ Ὀοζίογ βθθη ΟΥ̓ 
οὐχ ὴρ τἴδ6 ννογά8. ΠΟ ΟἿΥ νογϑίοη δά 8 
ἢῃ ἰἴδ||ς5. Τὴ ρᾶβϑᾶρο ΓᾺΠ8 --- " Απάὰ ἴῃς 
ϑρίγ σοῖο Ατηδϑαὶ, ομἱοῦ οὗ 16 ςδρίδὶῃβ ; 
- Τίπο, Ῥανά, δὰ νὰ ἴπθ6, δοὴ οὗ 
πο, Ρεᾶςθ, βεᾶοα υηΐο ἴῃς, δΔηά ἴο [ΒΥ 
Ερεῦβ, ἔοσγ ἴῃγ Οοά δεῖρεῖμ ἴπε6. Ηεγα 

ΔΕΔΙΏ, ἃ5 ἴῃ ΥΕΓΒῈ8 8-1.5, ΜῈ δὺο ΠΊΔΠΙΘΒΕΥ 
ἴῃς δεΐυδὶ ννογάϑβ οἵ ἃ γε Ὺ δηςίοηΐ γοοοσά. 

19. ἤῥεηι δὲ εαρις αὐἱῤ δὲ Ῥῥί αιπες Φ .} 
566 Ι 85. ΧΧΙ͂Χ, 1-ἰΙ. 

. 



,26 Ι. ΠΗΚΟΝΊΙΟΙΕ5. ΧΙ]. [ν. 20--- 35, 
ἴο [αν ἀ, ψῆεη ἢς σάπιὲ συνῇ {πὲ 
ῬὨ]Ιβοῖπεβ ἀραίπϑε 540] τὸ δῖε: δυΐϊ 
{εν ΒεΙρεά τῆεπὶ ποῖ: ἔοσ τῇς ἰογάϑβ 
οὗ τῆς ΡΆἈΙΠΠ5επεβ ἀροῃ δανβεηγχεηῖ 

ἦα 51. .9. ββηΐ ἢΙΠῚ ΑΥΨΔΥ, δαγίηρ, “Ης ψ}}} (4]} 
1 Ἠεδ. οι ἴὉ 8. Τηλ5ῖεγ 9411] το ἐἦ6 ἡεσβαγάν ο΄ 
“ων ἀκαάε. οα΄ ἢεΔάϑ. 

20 Α58 δε ψεπί το ΖΙικΚίαρ, ἴποτα 
6]] το δὶπι οὗ Μίαπαββεῆ, Αάπδῇ, διά 
]οζαῦαά, απὰ Ϊεάϊδεὶ, δηά Μιίςμδεὶ, 
δῃὰ [οζαρθδά, ἀπὰ ΕἸῆυ, ἀπά ΖΊ δι, 
σδρῖδ! 8 οὗ τῆς τπουβαηάβ τῆδϊ τὐόγό οὗ 
Μαδπδββεῆ. . 

"Ο τ, αα 2.) Απᾷ {πεν Πεϊρεά ᾿ανίά 'αραϊπϑῖ 
τς θαηά 477 1ὴε γουεγε. [οὐ τῇδ υ τὐεγέ 
411 πλῖρ πιθη οὗ ναἰουῦ, 4π4 ννεγε 
σαρίδ!η5 ἰῃ τῆς Ποβῖ. 

22 ον αἵ {δαὶ τίπιε ἄδὺ ὈΥ͂ ἀδΥ 
ἴεγε σάπια ἴο [ανίἀ τὸ ζερ Πῖ πὶ, 
ἘΠῚ] 1} τυας ἃ ρίθαι ἢοβῖ, Κα τῇε 
μοβὶ οὗ (ὐοα. ᾿ 

22 ἢ Απά τΠεβ6 ὅγε [6 ΠυΠΊΡΕΓΒ 
' Οτ, εαΖ- οὗ τῆς ΕΓ απα5 ἐλωΐ τύεγε τελάν ἀγαθά 
ἐπ ο τρ 16 τνᾶγ, απά σάπὶς ἴο Πανὶ ἴο 
ΤῊ... Ἡδεδτοη, ἴο ἴμγη τῃ6 Κιηράοπι οὗ 84} 

π΄ το Βίπι, δοςογάϊηρ ἴο τὴ8 ννοτά οὗ τῆς 
[,ΟΚὉ. 

24 Τῆς οἤΠ]άγεη οὔ [υἀλῃ τῆδὲ 
ὈάΑγα 8}1ε]1ὰ δηὰ βρεᾶγ τὐδγό 8χ τῇου- 

21. Τρε δαπά ὁ 1ῤὲ γουογ..ὺ ὙὍΠ6 Απηδὶο- 
κΚιιε θαηπάὰ ννῆϊοῃ ϑαοκεὰά Ζικίαρ ἀυγίηρ 
αν 8 δῦβοηςο (1 8. ΧΧχυ 1, 2) 185. ὈγΓΟΌΔΟΙΥ 
Ἰητοηάθά. ὍΤῃδ πλάγι] τοηάογίης ἦν ἃ 
Ὀαπά ̓̓  58 Γσουΐδιηγ νυγοηρ, 5δίπος ἴῃ ψογὰά 
“ »απάὰ " Π45 ἴδε διυίο]θ. 

22. 13 ἐδὲ ῥοιί ὁ Οο4. 1,Ὁϊογα ν, δ ΚΘ 
α Τρ οἵ Οσοά." [ἴ ννᾶ5 τιἰδιιαὶ δηγλοηρ [Π6 
ΗἩδῦτοννβ ἴο ς8}} νΟΓῪ ργοαῖ ἴγοθβ, τη 815, 
αἴτιος, ἄς,, “ ἴγϑδ5, πιοιιηϊδί 5, οἰ[ἰ65 οΚ" Οοά." 
(8εε Ρῥ5. χχχυΐ. 7, ἰΧχχ. 11; [οπδἢ ἢ]. 3, ἄς.) 
ΤΠὸ ρἤγαϑθο ἤδγα τἰδοα βθοπὴβ ἴο Ὀ6 οὔθ οὗ [Π6 
δ8Π|6 Κιηά. ((οηραγο 1 8. ΧΙ. 15.) 

28. Τρεῖς ἀγό δὲ πιωρδογ: οὔ ἐδο δαηά: τῥαΐ 
φυογο γέαάνγ ἀγρισά 196 ἐῤδέ «υαγ.) ἘΔΙΒΕΓ, 
“ ΤΉ 656 ἅτ ἴῆ6 πιο Γ5 οὗ ἴῃς τιϑῃ, τοδά 
δαιϊρρεά ζοσς ἴδ9 ποῖ, ἰμαΐ σᾶτὴθ ἴο Ῥ αν, 
ἄς." 

αεεογαίης 19 δὲ «υογά ΟΥ̓ “δὲ Ζογ4.} Οοπι- 
Ῥατε (ἢ. ΧΙ. 3 δηά 1ο. 

27. “εῤοίαα.ὺ ῬτοθΑΌΪ πῸ ΠΟΥ οὗ 
Βεοπαιδὶ (εἰ. χὶ. 22), ῆο ἰ58. οὶ θὰ ἴῃ ςἢ. 
ΧΧΥΪΙ. ς, “τῆς ΠὨΙοΥ ῥγιθϑὶ." Οη 115 οὐγ8- 

βϑλ πὰ πὰ εἷρμέ Βυιπάγεά, τεδάγ ᾿'αγπιοά ὑῶν ῥν» 
ἴο ἴδε ννᾶγσ. 5“ ἷ 

ῶΖς ΟΥ̓ τῆς οδάγεη οὐ δίπιεοη, 
ΤΆΙΡΉΓΥ πιεη οὗ ναϊοιγ ἔογ τῇς ννᾶγ, 
βανθη 1ῃοιιβαπα δηά ομς πιιπάγεά. 

26 Οὗ ἰἢς ςδι] ἄγε οὗ [μονὶ ἔουγ 
τπουξαπά πὰ 5ἰὶχ ἢυηάτεά, 

27 Απά Ϊεποϊδάα τὐας πε Ἰεδάεγ 
οὗ τῆς Αδιοηϊτεβ. δηα νι ΠΙΠῚ τύεγέ 
τῆτες τῃουβαηὰ δηά βενθη ἢυπάτγαά ; 

28 Απὰ Ζμδοκ, ἃ γοιιπρ πιᾶη 
τ ρτΥ οὗὨ ναΐουγ, ἀπά οὐ ἢ 5 ἔδυ τ᾿ 8 
ἤουδβα ἵννεη ἀπά ἴὐγο σἀρῖδὶ 8. 

29 Απά οἵ τῆς ςμι]άγεπ οἵ Βεη]ά- 
ταί, τῆς ᾿Κιπάγεά οὗ 84], τῆτες τβου- Σ ἩΙτΡ. 
βΔηά : ογ Βιτπεσίο ἴτῃε ργεδζεβὲ ραγῖ οὗ τ Ηεδ. ἃ 
τΠπ6ηὶ δά Κερῖ τῇς νναγὰ οὗ τῆς μοιιβε πη ῥῤῳ 
οὔ δαυ]. 

20 Αηά οὗ (δε ςδι]άτεη οὗ Ερῃ- 
ΓΑΪΤῚ ἴννεηΥ τῃουδαπα δηά εἴσῃ ἢυη- 
ἀτγεά, πιρΥ τηθη οὗ νδίοιτ, ᾿ΓἌπλοιιβ ἢ Αὐῤν 
τὨγουρθοις τῆς Ποιι8β6 οὗ τῇ εἰ γ ἐδ ΠεΓβ. παμεέ, 

21 Απά οἔ τδε Πλ]Ε τπδε οἵ Μα- 
Π4556 ἢ εἰρῃϊζθδη τῃουβδηά, νυν] ς ἢ ννοῖς 
ΕΧΡΥΘ5564 ὈΥ̓͂ ΠᾶΠ16, ἴο φοπλε πὰ πιᾶκε 
Πανὶ ὰ Κίπρ. 

22 Απά οἴ τῆς οι] άγεη οὗὨ ββδςῆδγ, 
τυλιελ τὐέγό πιο τῆαῖ δὰ υπάοτοιδηά- 
ἱηρ; οὗ τῆς τίπγε5, ἴο Κπονῦ ννῆδί [5γδεὶ 

βίο, βοννουογ, ἢς ἀρρεαγθά, ποῖ ἴῃ Ἦ]5 ΡγΙΘβΕΪυ, 
Ὀαῖ ἴῃ ἢΙ5 Οἰν}} σπαγδςοίοσ, ἃ5 μοδὰ οὗ ἴῃς δουδδ 
οὗ Ααγοῃ. 

28. Ζααοξ. Ῥτοθδθὶν [ἢ 5οὴ οὗ Ἀπ, 
το Ὀοσλπηε ΠΙρῃ-ῬΓΙοϑὶ δὲ ἃ ἰδῖοσ {{π|6ὸ (2 8. 
Υ11. 17: 1 Καὶ 1. 8). 

20. ον ῥίἠΤῥεγίο 1δὲ ργεαίδεΐ ῥαγὶ οΓ᾽ ἐδορε 
ῥαά ἀεῤῥὲ ἐῤὲ «υαγά οΥ ἐδὲ ῥοιωε οὔοϑαμί.] 
Ἀδίμογ, ἐς ῸΓ 8811 (ἢ6 ρτεαίεςὶ ρατὶ οἵ 1ποπὶ 
δὶ πἰαϊηθὰ ΤΟΙΣ ΔΙΙοαίδποθ ἴο (ἢς 
ουδὲ οὗ 840} ΤῊΪΒ 5 βίνεῃ 85 ἴῃ6 γΓδᾶ- 
50η οὗ 50 ἔδιν οσοπιίηρ ἴο Ηεῦτοη. [ἰ δον 
1.5 [Πδῖ, ὄυθη θοῦ ἴῃ. ἀθδίῃ οὗ [5 οβῃοίι, 
ἢ Βοπ͵δτηῖῖο5 μα ΠΟρΘ5 οὗ ἔπ γη!ῃίης ἃ τὨϊγὰ 
Κίηρ ἴο ἴῃς παῖίΐοῃ. 

81. ἢ Ῥιωῤ «υεγε ἐχργε:εαά ὁγ παριρ.} 1.6. 
ἐν ῃοῸ νεγῈ ποπληδῖοα ἀπά ἀεριυίεοα Ὁ (ἢς6 
τοϑί οὗ {με {06 ἴο γο ἴο Ηθῦγοη δηὰ πηβκο 
ανιὰ Κις." 

82. επ δαὶ δαά ππάεγείαπαάϊηρ 977 ἐδὲ 
ἐἰ»ι64.1ὺ ὙΠ15 15 θεβῖ ἱπίογργεῖθα ρο  Ἰ ΔΠΠ]γ ---- 
ἐγηρη ὙΠῸ ἢδὰ ννυϊδάοτῃ ἴο αἴϑοεῦη ἴπ6 {|π|68 
8ηἀἃ 566 ἴΠ6 τἱρῆϊ σου δα ἴο ἴακθε οῇ δαςὴ οἊ- 
ςδϑίοη. ((ογραγε ἔβιἢ. ἱ. 1.3.) 



ν. 33--.40.] 

οὐρῆς ἴο ἀο; τἢε Πεδάβ οὐ [ῃεπὶ τυέγέ 
ἴννο μυηάτεά , Δηά 411 {πεὶγ Ὀγεϊῆγεη 
«ὑεγε αἵ τῇε!γ σοπχηδληάπηχεηϊ. 

23 Οἱ Ζεδυϊμη, βυςἢ 85 νγθηΐ ἑοστῃ 
᾿ Οτ, ἴο δάῖιϊε, 'εχρεγι ἴῃ ννασ, σῇ 4]]} 
ἀνα ον. ̓ πϑιΓαΠΊοηῖ5 ΟὐὗἨἁ ὑγᾶγ, ΒΗ͂Υ τῃουβαπά, 
αικοά ἐκ γγῃ ] ἢ σου ]ὰ ̓ κεερ γδηκ: ἐὐεν τύεγέ 

Τηοῖ οὗ ἄουδ]ς ἢδαγί. τΟγσ, 292 

τιβ ναί 34 Απά οὗ Νδρῇιδὶ! ἃ (πουβαπά 
τ Ηεῦ. σδρζαίη8, ἀπά ἢ τπθηὶ στῇ 5816] ἀ 
τα αν ἈΠ 5ρΕΔΓ ΗΓ δηά βένεη τῃουβαπά. 
ΑΙΆΡΑΣΕ: 3ς Δπὰ οὗ τῆε Πδηΐϊτεβ ἌἼχρετῖ ἴῃ 

ὙΑΓ ἴννεητ ἀπὰ εἰρῃς τῃουδαηὰ ἀπά 
δῖχ ἢυπάτεα. 

26 Απὰά οὗ ΑϑβΠοσ, βοὴ ἃ5 ψγεηΐ 
ον, ἔογῃ τὸ Ὀδζι]α, 'εχραγὶ ἴῃ ννγᾶῦ, [ΟΓῪ 
“-  τΠοιυβαπά. 

Απά οπ τδς οἵδεγ 846 οἔ [ογ- 
ἄλλῃ, οἵ τῆς Βευδεηϊῖεβ, ἀπά τῆς (ὐδά- 
1168, Δηἀ οὗἁἉ τῆς Πα]  τῆρε οὗ Μίαπδοβεῃ, 
νυν] 411 ππλ πη Γ οὗ 1η5ΓπΠλδ6ηἴ38 οὗ ννδΓ 

αἰ} δεῖν ὀνγείόγεπἢ 1.6. ἴῃς τοϑὲ οὗ ἴπῸ 
αἷθο, οὐ γαῖμοῦ βυιςἢ οὗ {π6πὶ 45 νηΐ ὑρ ἴο 
Ηεῦτγοη. Τδ πυτ 6 Γ ϑθοτὴβ δος ἀθη(Δ}}} ἴο 
δανα δ] δ ουξ. 

838. ἔχρεγι ἱη αυαγ, 49"..7ὺ ἈΔίΠοεΓ “δισαγοὰ 
ον Ὀ6Γ119 ΜΓΠᾺ 411 ἤάγπθϑ5 οὗ ὑαῖι]ο "---οχ- 
ἙοἸ πρ, ἴπαῖ ἰ5, ᾿ὰ (6 πιδῦϊοῦ οὗ {Π 6} ΔΙῚ 
δΔηά δεοσοουϊτγοτηθηῖθ. ΤΟ νυγ Το ηοῖθ5 ἴπ ΘΔ οἢ 
ἔσιθο [ἢς ροϊηϊ ἴῃ ἡνϊοἢ ᾿ξ ννᾶ5 πχοϑβὶ δε πι!γαῦ δ. 

«αὐδίεδ εομ δά ἔξορ γαηπῆ: ἐδὲγ «ὑεγὸ ποὶ οὗ 
ἀομόίε δεαγ!.) Ι ἴῃ οτ ῖπαὶ 1815 18. ἃ 5ῃρὶε 
εἶδιιϑο, ἀπά ἴδ πηθϑηϊΠρ 18 5 ΠΡΙΥ, νη ο 5εῖ 
(ἢς Ὀαῖτ]ε ἴῃ ΔΥΓαΥ ΗΠ πὸ ἀουδὶε Ὠοαγί." 
Νοίδίηρ βϑοηβ ἴο ὃς ραϊποά ΌΥ Ὀγεακίηρ ἃ 
[δς εἰδιιθε ἰηΐο ἴννο. 

86. Εαρεγί ἰη «υὑαγ.} 866 ποῖδ οὔ ὑεῦϑα 33. 
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ἔογ τῆς δδῖεα, δὴ πυπάτγοά Δηἀ τυνθηιν 
τῃοιιβαηα. 

48 ΑἹ] τῆεβε ππθη οὐ ννᾶγ, τῆδῖ 
οου]Ἱά Κααρ γδηΐ, σάπης νυν τῇ ἃ ρεγ- 
ἔεςι Ὠεδγὶ το Ηεῦτοῃ, ἴο πιακε ᾿ανίἀ 
Κίηρ ονεσ 411] [βγδεὶ : δηά 411] τῆς γαβῖ 
αἶθο οὗ ἴβγδεὶ τὐεγό οὗ οὴς ἤδαγῖ ἴο 
πλλκε [αν ἀ Κίηρ. 

29 Απά τἢετε τῆεΥ ψνετα ἢ ΠΔ- 
νἱὰ ἴτε ἄδγϑβ, εαῖίπρ δηὰ ἀτγίηκίπρ : 
ἔογ τῆΘΙΓ Ὀγεῖῆγαεη ἢδά ργεραγεά ἔογ 
(ἤει. 

40 Μοτεονεγ {πε τὶ γεγε πίρῃ 
τῃ πὶ, εύεη ἀπο βϑδοῆδλγ δηά Ζερυ- 
ἴυη δηά Νδρῇῆταὶ!, Ὀγουρῃς Ὀγεδά οη 
85368, ΔΠ4 Οἡ ΟΠδηλεΪ8, δηἀ οἡ πλιι68. 
Δηἀ οηἡ οχβη, σμά ᾿τηεαδῖ, πιεᾶὶ, σᾶ Καϑ 1 ον, 
οὗ ἤρβ, ἀπά Ῥυποῆαβ οὗ γαἰβίπβ, δηὰ δέν αὶ Ὁ 
ννῖπε, δηά οἱ]. δηά οχβη, ἂδπά ςἤξεερ 
Δι ΠαΔΠΓΥ: ἔογ ἐλεγο τοῖς ἸΟΥ͂ ἰῃ 
[ϑγδεὶ. 

857. “π4 οπ δὲ οἱδεν «“ἷάδ ὁ ογάαπ.) 
Ἀδίποσ, “ Απά ὕσοσι [6 οἵπογ βἰά 6." 

38. Τδαὶ εομ]ά ἔεεῤ γαπά. 1,{Ὀιογα ]}γ, “ δτ- 
ΓΑΥΟΙΒ ΟΥ̓ Ὀ4[116, ““πτρὴ τῆδί σοι]ά 5εῖ (ἢ 
Ὀδῖ]6 ἢ ΓΓΑΥ." (ὅ6ε ποῖς οἡ υϑῦβὲ 32.) 

αἰ} ἐδε γετὶ «ὐεγὸ οὐ ὁπ δεαγ] Τ 5 πλϑὲ 
Ὀε υπαογοϊοοά 85 ἃ ροπογαὶ σἰδίοπγθης δαἀπιῖῖ- 
Ὅηπρ οὗ ἰσυϊαῦ ΘΧοθρίοηβ ; βίης νυν ἢᾶνδ 
Αἰγοδάυ Ὀδθη το] {Π4ὲ τς Βεη)απ 5. ροηο- 
ΤΑΙῪ δίοοά αἱοοῦ {γου σῇ {πεῖν Πα ΘΙ Ὑ ἴο (ἢ 6 
Ποιι56 οὗ 5841} (νεῦβθ 29). -- 

40. Ενεη τσὸ Ἰσασῥαγ, 49... 55δοῆδγ, 
Ζονυΐϊυη, ἀπά ΝΑρῃῖδὶ! γεγο ἀπιοηρ ἴμε τὸ- 
ταοίεσί οὗ ἴῃς {Ὑ065:; δηά ἰἴ 18 ἴπι1ι5 ᾿πιρ θὰ 
{παῖ ρῥγονίϑίοῃβ Ἵᾶπὶθ ὉΓ ἴπ6 4556 ΪΥ δ 
Ἡδεὔτοη ἔτγοπι αἰπγοσῖ ἜΥΈΓΥ ρα οὗ ἴῃς ἰαπά. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ, οἡ νοσϑοβ 24--- 27. 

ΟΝ ΤῊΕΞ ΝΌΜΒΕΕΝ ΟΡ ΤΉΟΒΘΕ ΨΗ͂Ο ΕΠ ΟΟΚΕΡ 
ΤΟ ΗΕΒΕΟΝ ΤῸ ΜΑΚΕ ΔΑΝ ΚΙΝΟ. 

ὙΠῸ αυοίΐλ8 56πὶ ΟΥ̓ ἰδς τνδγίοιιβ {γ 868 
τταηροά ἴῃ [ἢ6 ογάδγ οἵ ΠυΠΊΘΓΙΟΔ] ρτοδῖποβ8, 
ἂτς 85 ἴο]]ονν8 :-- 

Ι. Ἀευθση, Οδά, δηὰ δαϊΐ ) 
Μαῃδοοοῦ. ΖΘ, 00 

2. Ζεῦ. . . ..ϑ ... δ5ο,οοὺ 
34. ΑΞῆεῖ Ὁ. ..ϑ.ὖῦϑᾷ .ὖῦϑ«0. 40,00Ὸὺ 
4. Ναρμίαϊ . . . .. ὁ 48,0οΟ 
ὃ θᾶ. τ... .0ὖᾧϑ. 28,6οο 

. Ἐρῆγδαιασι. . . . 20ο,8οο 
ἡ. ἨαΙΓ Μαπδβοοδ . . . . 18,000 

8. 1ενἱ. .. ΠΤ, 8,322 
9. Ι5βδοῆασ (20Ο ἢδδά5, (Βοτοίοσε ) 

δῦουϊ . «Ὁ «ὁ... 7,6οο (ἢ) 
10. ϑίπίεοῦ, 7,1οὸ 
11. ΤοσΕΗ 6,8οο 
12. Βεη)ασΐ . . 3.000 

Τοῖλ . . . 348,222 

ϑονοσαὶ ροὶηΐβ ἴπ ἴδ ἀῦονς |ἰσῖὶ ᾶἅγὲ Ἵδίου- 
ἰλϊοά ἴο Ἔχεϊϊθ βϑυγργίϑε, 85 Ἔϑρϑοῖδ! Υ 86 [0]- 
ἰονίην :--(ι.) Τῆς ἰασρα πιιπιῦεῦ δῖ ὈΥ 1Π6 
ὙἼτγδηβ- ἰογάδηϊς ΕΠ1065, νος 18 τπηογὸ ἴδῃ 
οπο-ἰηϊγὰ οὗ ἴῆ6 ννῆο]6, νυ πογοᾶ8 ἴννο- δηά-ἃ- 
ΜΔ} {|δ658 νου 8εοπὶ ἴο 6 1658 ἴἢΔη ΟΠ6- 
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ΒΑ} οὗ ἴῃς παΐΐοη. (12.) Το στοαὶ 51Ζε οὗ 
πὸ ηυοῖα5 ἔγοπι Ζενυυη, Α5μογ,. ΝΑρΡΠΙΔΙΙ, 
δηὰ 1) 4η,8}] ἔτ] 065 δοπγανν δῖ Γεπιοῖθ, δηὰ κοπὸ- 
ΓΑΙ ϑρεδκίπρ υἱπάϊβι ηριϑμβοά. (3.) ΤῊς 
8118}} 5116 οὗ ἴδε σοιπηρεπῖ πὶ Δ᾽, 
ὙΠ ἢ 15 ΟΠΟΓΑΪΪΥ Γοργοϑθηϊοα 85 ΠΌΠΊΘΓΙΟΔΙΪΥ͂ 

Ι. ΓΗΚΟΝΊΙΟΙΕ5. ΧΙΠ. ν. 1--Ξ. 

ταῖς ἤᾶνς Ὀδοη οχρεςίθα ἴο δὲ ΘΞΡΕΟΔΙ ]Υ͂ 
ΖοϑίουΒ οἱ ὈΘΠΑΙξ οὗ 1183 οὐ ρῥγίποε δηά 
{τ οσπιδη. ὙΠ 656 ΔΠΟΙΠΊΔ]165, Ἔβρεςὶδι  Υ τῃ 6 
αϑῖ, [σον βοπὶς ἄουδι προὸπ ἴπδ ΠιυιΊ 6 ΓΒ, 
ὙΠΙΓἢ ΠΊΔΥ Ὀ6 Ξυδρεςῖοα οἵὗἩἨ δανιηρ ἰπ βοπὴς 
ἰπϑίδηςσθβ ὑπάδγεοης σοΥΤΡτΟη, 

ΒΙΙΡΟΓΙΟΣ ἴο ΕΥΕΙῪ οἴμεσγ {τῦε, ἀπά νοἢ 

ΓΗΑΡΤῈΒΝ ΧΙΠ. 
1 Φαιτά γίολείλ 1τ1Δς αγὰξ το σγεαί σοίφρεμ εν 
2 ηονε Ατγγαίλ-7εαρῖσι. 9. ζττα ὀείπσ σρηἑέη, 
“ἀε αγὰ ἐς ἐχζὲ αὐ ἦε ἀοιε οὐ Οὐεά-ἐὐἴονι. 

ΝῺ αν ά ςοηπϑι θα νντῃ ἐπε 
ςδρίαϊπβ οὗ τῃοιϑβαπάβ δὰ ἢμη- 

ἀτγεάςβ, σπά νυ τῇ ἐνογν ἰθδάδγ. 
᾿2 Απά [αν 5114 υὑπῖο 4}}] τῆς 

ςοηρτερδίίοη οἔὗἉ [5Ξγδεὶ, {10 “φοηι σοοά 
απῖο γοιι, δηά ἐἠαὲ 1 ἐξ οὗ τῆε ΚΡ 

4 Απά 1]1] τῆς σοηρτεαρδίίοη 541ἃ 
τπας τῆδν ννου]ά ἀο 80 : ἔογ (8 τῆϊηρ 
ννᾺ5 τίρῃϊ ἴῃ τῆε ἐγεβ οὗ 411 τῆς ρδο- 
Ρἷςε. 

ς 80 “Ὀλνίά ραιβεγεὰ 41}1 [βγδεὶ "1. τὸ 
τορεῖῃεγ, ἔτοπι δῃῖπογ οὐ Ἐργρῖ ἐνεῃ 3 ὅ555ι. 6. 
πο τῆς ἐητετίηρ, οὗ Ηεπιδῖῆῃ, τὸ ἡ 
Ὁηπρ τῆς αὔκ οὗ (σοὰ ἐτοπὶ Καὶ τ] τἢ- 
7ελγιηλ. 

Ὁ Απά ανίά ννεπὲ ὑρ, «πά |]]} 
1 ον. ἐεέ οι (Ἰοά, ἴ]εῖ τ βεπά δργοδά ππῖο ἴβγδαὶ, το ὁ Βαδλίδῃ, ἐμαὶ 15, το Κγ- ὁ 7.3. τς 
γιά απὰ ΟἿΓ Ὀτεῖδγεη δνεῦυ νῃογε, ἐηαὲ γέ 41 }-Ἰεαγίπι, ννῃιςἢ ὀείοησεά τὸ Γυάδῇ, 
Ρος ἸρΑ͂ ἰῃ 811 τῆς Ἰδπά οἵ [β8γαεὶ, ἀπά συ το Ὀτγίηρ ᾧρ τῆδπος τῆς τ οὔ Οοά 

τῆεπι αἰο ἴο τε ρτγίεϑῖβ δπά 1 ενῖτεβ τῆς ΓΟΚ, τῆδι ἀννγε!] ]εῖῃ ὀείτυέεη τῇς 
1 Ηεῦ. ἐκ τυῤίεδ ἀγό Τρ ΤῊ ΕΓ οἰτεβ σπά δὰ0- Ἴμεγιδίπιβ, νγῆοβθε πᾶπια ἰ8 ς4]1εἀ ὁπ 
ογιλε, υτὯ8, παῖ {ΠΟΥ ΠΊΔΥ ρϑῖπαγ τῆαπι- ἐϊ, 
κὐνό. εἶγεβ απο τ: 7 Απά {πεν ἰσαγγίθά τε ἂγκ οὔ ἢ" Ηρ 
1 Ηεῦ, 2. Αμπά Ιοζ ὦ ᾿δτίηρ δρδίῃ [ἢς αὐ Οὐοά ἱπ ἃ πον οαγῖ οι οὗ [6 Ποιι86 “"ὲν 
ας, Οὔ ουγ Οοά ἴο ε8: [0 ψε δηφυίγεά᾽ οὔ Αδίπδάδδ: δπά ἴ0ὕ2Ζα δπὰ Αίο "" 

ποῖ δὲ ἰξ ἱπ τῆς ἀδγ5 οὗ ὅδ]. 

Ὡτασταα -ὦὦ--....---. 

Οσηαρ, ΧΙΠ. ΤΠΐϊ5 σπαρίου σοστοβροηάϑ 
οἰοβοὶν ἢ 2 5. υἱ. 1τῖι, αἰ βαγῖπρ ΟἿΪΥ ἴῃ 
ἴῃς ἢγϑὶ ἤνς συϑσϑθβ, νυ ]σ ἢ ὄχρουη να ἰὴ 
δδπλιοὶ 15 δίδῖεα ἢ οχίγοπημα ὈΓΕν ΠΥ ἴῃ ἃ 
δίῃ θα νόγβα (γΈγβα 1)--- Απά αν ἃ μαιπογοὰ 
τορεῖποῦ 41} ἴΠ6 σμόϑδθη πιθῃ οὗ ᾿ϑγδεῖ, {ΠΙΓΙΥ 
τῃουκδηά.᾽" 

1, Τε εαρέαϊπ: οὐ δομσαηπά: απά ῥμπάνεα . 
[1 15 δυϑροεςίοα νυ ἢ δοπὴθ τοάβοη ἴΠαΐ δυο ἢ δὴ 
ΟΥΡΔηἰβδ[ΙΟΩ 45 {Π|5 ρῇγαβε ᾿ΠΡ}165, δὰ Ὀθθῃ 
ἐ5:140|15Π6 ἃ σΘΏΘΓΑ]Υ τγοιρῃ [ἢ {τε 5 ῬΓΊΟΥ 
ἴο 1ῃς τἰπι6ὸ οὗ αν! ά. ((οτγάραγε Νιιηι. χχχὶ. 
14:1 5. ΥὙ1}}. 12. ΧΥΪ. 18: 1 ΟἿΥ. ΧΙϊ. 20, ἄς.) 
᾿ αν, μοννουοῦ, 566 πη5 ἴο ἢανο Ὀδδὴ ἴπο ἤγεὶ 
ἴο ΤΟσορηϊδ6 ἴῃ ἴπσϑθ ΟβῆΊςοΥς οὗ ἴῃ6 δοβῖ 
τεργοβοηΐδτνοβ οὗ ἴῃ 6 Ῥθορΐδθ, ἴο σοπβιῖ {Π6Γὰ 
οἡ ΡΟΌΙΪς Αλιγθ, ἀπά ἴο σῖνο {Π6πὶ ἃ σογίδ! ἢ 
Ῥοϊ εἰς] ροϑικίοη. (866, Ὀεβιάθβ [6 ργεϑθηΐ 
Ῥίαςο, οἷ. ΧΥ. 25, ΧΧΥΪ. 26, ΧΧΥΠΙ. 1, ἄς.) 

απά «υἱῖό ευεγν ἰεαάογ ἘἈδίδοῦ, “πὸ 
Ὅ0Ι109 Ὁπὰοτ 680} ἰεδάογ,᾽" 

2. 1] ἐδὲ εοηφγεραίοπ.) 1.6. 411 ννἤοπι δε 
πιὰ 8556 πὶ θά, νυἱΖ., ἴῃ6 “ ςαρίαϊηδ᾽᾽ δηά 
“ Ἰρδάεγϑε " οὗ νϑῦβε 1. 

ἐῤῥαὶ αγὸ 3.) Ὑμδῖ στοπιδίη δἵ ποπιο, ποῖ 

ἄγανο τῇδ ςδγῖ. 

Πανίηρς δοθὴ βϑυπιηοηθα ἴο ἴπ6 πηροϊίη, ΟΥ 
ποῖ Πανῖηρ᾽ ΠΟΠΊΘ. 

8. ἢ ὲ ἐπιφμίγεά ποί αἱ ἐξ ἱπ δὲ 47. 97 δαμί.} 
ΟΟΠΊΡΑΓΟ 1 δᾶτη. Υἱΐ. 1, 2: ΧΧΎ. 6 ; τ (ἢν. 
Χ. 14. 

5. Ῥνονι δίδου 9" Ἐργρι. [τ 15 ἀουδίδι 
ννΠοῖμοΥ “ΘΠΙΠΟΥ οὗ Βρυρί" ἰ5 ἴῃ. ΝΙΘ, ΟΥ 
[η6 ;)αν εἱ “4γ:6-τἰὴθ “Τῖνοῦ οἵ Ἐργρῖ," 
ΜΠΙΟΝ 8 ΚΟΠΟΓΑΪΥ τοραγάθα 45 ἰοσγπιης ἴΠ 6 
Ὀοιιπάστγ οὗ ἴῃῆε ΗΟΙΥ [1,4ηα 5οιυζηνναγάϑ. 
(ϑεε ποῖος οὔ. Κ. νιη"ὴῆ. 65.) Οη ἴδε ψΠοΪ]ο 
τῆ. Ὀαΐδηςς οὗὨἨ ἀγρυπιοηΐ 5θθ8 ἴο δὲ ἴῃ 
ἔἕανουγ οἵ τοραγάϊηρ “ϑῃοῦ οὗ Ἐρυρῖ" 
45 ἴ6 ἢ πάν. (8ὅ6θὲ “ΒΙδ]. )1ςῖ.᾿ δά τος. 
ΘΗΙΗΟΒ ; ἀπά ςοπιραγὸ ποῖδ οἡ [οϑβῇ. χιϊὶ. 3.) 

ἐδε επίεγίης 9ΥΓ Ἡερια δ. “ Ἡελδῖν ᾿" ἰ8 
{π6 βᾶπὴ|6ὸ Ὧ5 “" Ἡαπιαῖϊῃ," νυνῆῃϊοῦ 185 ἴη6 ἵπι|ὸ 
ἔοπτη οὗ ἴῆες Η φεῦγον ννοτά. ἜΠῸ6 “ φηϊογίηρ 
οὗ Ηαπιαῖῃ " ΟΥ̓ “δηϊογηρ ἴη οὗ Η απιβίῃ " 15 
ἴηΠ6 ρμοϊηϊ οὐ τῆς Ο(αἸο- δυγίδη νδι ον ΠΟ ἢ 
ἔοττιβ ἴπ6 ννδῖευβδῃοα Ὀεΐννθοη ἴδ Οτοηῖοθϑ 
Δηά {πε μπἰῖ4ηγ. (866 ηοΐς οἡ Νυπι. χχχίν. 8.) 

“3 ο»ι Κρ) αἰ δεϊεαγί».}] Αραϊη ἴῃ ννΠῈΓ 
Δ551:1Π|68 {παῖ πε παιταῖῖνε οὗ ϑδαπιιοὶ ἰβ᾽ 
Κποντῃ, δηά 5ρεᾶδκϑβ οὔ ἴπε ἂγκ Ὀείης Ὀγουρὴςξ 
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8 Απὰ ανίά λπά 8]] [βγδεὶ ρίαγεά Ἴδιιβε τῆς ΓΟΚΡ παὰ πιδάβ ἃ Ὀγεᾶςῇ 
δείοτε (σοά νντἢ 41} ἐἠ είν ταὶρῆς, πὰ ἀροη ἴὕΖΖα: ννἱιεγείογε παῖ ρίδςς 18 
ἢ ἰδίηρίπρ, ἀπά νι Πᾶγρβ, δηά ςδ] δὰ 'ΡεγεΖ-ιιΖζᾷ ἴο τἢ15 ἀδυ. ν᾽ Τυλεες 
ἢ ρϑβαΐτεγιεβ, ἀπά τῇ τπρδτεϊβ, 12 Απά [Ιλανιὰ νγαβ αἰταϊά οὔ (Ποὰ ψ' ὕσεα. 
δηᾷ ννιτἢ ον πιῦ8]5. ἀπά νυν ἢ τγαπιρεῖβ. τῆλι ἀδγ, βαγίηρ, Ηονν 51Π4}} 1 ὑτίηρ 

9 Αμπά νἤεη {πεν σάπια ὑπο τῆς ἴῃς ἂγκ οὗ (σοά Πογιό ἴο πηθὶ 
τἈγεϑπιηρήοον οὗ ᾿Βιάοη, .2Ζα ρυῖ 113 ὅὃο [λανιὰ ΓὈτουρῇς ποῖ {πὲ ἀγκ τ Ἠεδ. 

. ἔοστῃ ἢὶβ Παπά ἴο μοὶ τε ἂγκ; ἔογ ἦομιό ἴο Ὠϊπιβ6]Γ τὸ τῃ6 ον οὗ ᾿ανὶά, ἀῤω λων 
[ἢ6 οχεη ᾿βιιπλδ]εά. δυς σαγγίοα ἴἴ δϑάς ἱπῖο τῆς ἤοιβα οὗ 

Ιο Απά τῆε δηρεγ οὗ τῆε ΓΚ Οὐ εά-εάοπι τπε ΟἸκτε. 
νγὰ5 ἰκ᾿Πἀ]εὰ δραίηβθς ἴ72Ζα, ἀπά ἢξςε 14 Απά τῆε δκ οἔ ()σοά γεπιγαίπθά 
δηγχοῖα ἢϊπι, Ὀεσδιιθε ἢς ρυΐῖ Πὶ5 Παηὰ νυ ἴῃς ἔλπλ]γ οὗ Οδεά-εάοπι ἴῃ ἢΪ5 

“Νυκι. 4. τὸ τῃ6 “ατὶς : δηὰ τπογο ἣς ἀϊεὰ Ὀθεΐίογε ἤουβε τῆτγεε τποητῆ8. Αμπά τῆς [ΚΡ 
Οοα. δΙεββεά ἄτῆς πουδε οὗ Οδεά-εάοπι, 4 Ας ἐβαρ. 

11 Απὰ αν ά νναβ ἀϊβρίεαβεά, δε-ὀ δηά 1} τῆαϊς ἢε ᾿ιδά. ὅουθν τς 
ἀπερισααιας, τρτιωταριττωντσσεακεσ τσνοκασασσστσττ ει, ας, ἀετττεα, ταγης,σαμαμααςε τσ στμμμμμμμμσ οπρμασιοσ ας εσηρπανφαξοςωσνηξατυστισνσῃ ιμμμμμηκαμμμμμτῃ υησυυα:υ-ἁσηκαη νσυκυυα αι ἡὑξταγα-ο  ικισσισῆς.- σα μησακσαας παρε μηομφ ώντυσσος-. στο --- 

ἔσοπι Καὶ ἰγ)αι-οασῖπι πους Πανίηρ το] ά κ15 6-14. Οπ ἴδε τεπιδίηάοσ οὗ (ἢϊ5 σδδρίεσ, 
Ἐιαῖ [Ὁ ννᾶ5 ΤΠ τὸ --- πιο 1655, πον ἰἰ σας ᾽ὸ ΠΟ [ςΟ]]Ονν5. οἰ ΟΘΕΙΥ͂ 2 84πὶ. Υἱ. 2-τ|, [ἢ 6 
θὲ ἴπογὸ. ον ἃ «ὅ}} δοςουηῖ οὔ ἴῃ εἰγοι- ποῖθϑ ροὸπ πὶ ράϑϑᾶρα Ψ}}} ὃ6 ἐοιηά 5υβ- 
βίδησεξβ. ὑυηάθγ νης ἢ [ἃ ννᾶ5 Ὀσουσηϊ πόσα, οἰεπὶ σοπηηρηῖ. 
ΒΕ6 1 5411." Υ]. δηα ΥἹἱ]., 1, 2. 

(ΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ΧΙΝ. 4 Νονν τῆ686 “γέ [πε πᾶπι68 οὗ ἦὲς 
σδι]άγαη γῃϊοἢ ἢς δά ἴῃ [εγυϑβαίεπι ; 

1: ἩΠπΠ[Εγανῖς ἀιμάίμεσς 9 Φαυϊ. 2. αυϊα'ε 
γΜἰεν ἐμ φευβέο, τοίσες, αμαὶ εὐϊίάγοπ. 8 ὉΠΑΠλΠΊΔ, ἀπά σΒοδδδ, Ναῖβαῃ, ἀηά 
“Ὰ}ῊΡ προ σἱείογίες ἀραλμοέ ἐδό λέξρίέπες. ϑοϊοπιοη, 

ς Απά Ιδδατ, δηά ἘΕἸβυα, δηά 
“4 98, 5. ΟΥΝ “Ηἴταπι Κίηρ οἵ Τ τε βεπε ΕἸραϊεῖ, 
τι, ἄς, 

Π]Εββθηροῖβ ἴὸ [λαν!ἀ, Δηά τἰπ- 6 Απά Νορδῖ, ἀπά Νερῆερ, δηά 
ὈεΓ οὗ σεάλιβ, νγ ἢ πηάϑθηβ8 δπά οδ- Ϊδρῃϊα, 
Ρδηΐεγβ, ἴο δ} 4 Ὠϊπι ΔΠ Ποιιδβ6.  Απὰ ἘΕἸθῃδπλα, δηά ᾿Βεοιδάδ, 1 ον, 

2 Απά [λαν!ά ρετγοείνεά τῆαι τῆς πὰ ΕΠΠρμα]εῖ. τ τώρα 
ΓΟᾺΡ Πδά σοπβγπιεά Πίηπι Κίπρ ον 8 ᾧ Απὰ ψῇῆεη τῆς ΡΠ] Ιβεῖμε5 "δ 
ἴβγδεὶ, ἔογ ἢϊ8 Κίηράοπι νγὰβ Ππεὰά ἃρ πεατά τπλὲ “0 )ανίά νγᾶβ δηοϊῃιθα 7), 88πι. 5, 
ου ἢϊρη, θθσδιι8α οἵ ἢΪ5 ρβορὶς ἴβγϑεὶ, Κίηρ ονεὺ 4}} [βγϑεὶ, ἃ} τῆς Ρἢ1]115- τ 

4 Ηεὶ γεῖ. ᾿ Απὰ [λανιϊὰ τοοῖ ἵπιογα νγῖνεβ τἰμεβ ψγεηῖ ᾧὑρ ἴο 8εεΐς [)δανίά. Απά 
αἴ εγυϑαίεπι: ἀπά [αν θεραῖ πιοῖς ᾿ανίά ιεαγά οὶ 11, δηὰ ννεπὶ οι 
80η5 Δη4 ἀδλυρῃτοῖβ. ἀραίηϑὲ τΠ6Π2. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. τυὴϑ ράγα] οὶ ἢ 12 ὅ4π|. ν. 8. Μογε «υἱυε:.71 Α58. ἴπε Ράᾶγα! οὶ ραββᾶρὸ 
11-2ς, Δηα Ργεϑθηΐβ ἃ βοπογαὶ νογθα] ἰἀθηΥ, οἱ ϑαπιιεὶ ἢᾶ5 “ πλογε σοπουῦιηε5 δηᾶ ψνῖνοδ," 
νον 15 ἰηβ0 ΠΟΙ ΘΠ τεργουθηϊοὰ ὉΥ τῇ6 δὲ νοῦ οὗ ΟΠ γοηῖο εθ ἢ45 θθθη δοσιβοὰ οὗ 
διυϊμοτίϑεά νεγβίοῃ. ὙΠῸ ΟΠΙΥ͂ ἱπιρογίδηξ ννβδίηρ ἴο σοησοϑαὶ ἴῃ6 ἔαςϊ παῖ αν πδὰ 
ΨΑΓΙΔί!Οἢ5 ἔγοπη 2 854ΠΊ. Υ. ΔΙ6 1Ώ Υὑθῦβοβ 4-7 Ἴοποιδίηθ8. Βιιῖ ΠῈ ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ τλθηςοη5 ἰζ ἴῃ 
δηὰ 12, ἴῃ εἰ ἴοττποσ οὗ νι ἢ ράβδαροβ ἴπ6 τ. 11]. 9. 
δος οὗ [λανι ἀγὸ σψίνοη βοπιονῃαῖ αἰ οσγθηῖὶ στ τι 
ΜΜΝΙΙῈ ἴπ τλιῈ ἰαίον ἐπα λέ ἰ5 διάρά {πὶ ἐνὲ 34. ΤΩ ἀγὸ ἐδε παιδὶ φῇ δὲ οὐἰϊάεπ.} Ὁ 
ἰάοἷς τἀΚδη ἔγοπι ἴμ6 ΡἨἢΠβπεβ γεγο δυγηοά, {μῈ ἀϊβεγεποεβ δείννεεη [ῃ6 ἴμγεθ [ϊΞῖ8. οὐ 

Ε ς : Σ Πανὶ 5 80η8 (2 ϑδᾶτ. υ. 14-ι6; 1 (ἢγ. 1}. 
1, Ηἰγανι.] ἘἸδονῆεγε ἴῃ ΟἸγοηίς 65 ἴδε ξτο; δηὰ τ (ἶτ. χίν. 4-7), 566 ποῖε οὔ 1 ΟἿ. 

ἔοττηῃ υιδεὰ ἰ5 αἰννᾶγ5 “ υγάπὶ " (2 ΟἾΓ. ἢ]. 3, ἢ δ 
11: ὙΠ]. 18; ἰχ. 1ο, 21); δηὰ [ἢ]5 ἰ5 [6 δι 
Μαδϑοτεῖῖς τοδάϊης ἴῃ τῆς ΡῬγεϑεηΐ ρᾶ58856. 8. δαυϊά . .. «υεπὶ ομἦ εἰσαιΐ ἐδεηι. 
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1 Τῆι ἰς, 
α ῥίαεε οὗ 
ὄνεαςζε:. 

9 Απά τῆς ῬμΙ]βεῖπεβ σάπια δηὰ 
ϑργεδά τῇεπΊβεῖνεβ ἱπ [6 νδι]εὺ οὗ 
Ἐδρ διίπι. 

ΙΟ Απά αν! ἀ επαυϊγεά οὗ (ὐοά, 
βαγίηρσ, 541 1 ρὸ ᾧρ δρδίπβὶ τῇς 
ῬΒΠ]Πβεηεβὶ ἂπὰ νὴ τῆου ἀεῖϊϊνος 
τπεπὶ ἱπῖο πιὶῆε παπάὐ Απηά τῆς 
ΓΠῸΚΡ 8αἰά υπῖο Πίπι, ὅσο ἀρ; ἔογ 1 
νν1}} ἀεἰ νας τῆεπὶ ἱπῖο της Ὠδηά. 

ΓΙ 80 Πεγ σάπια τρ ἴο Βδλὶ-ρεγὰ- 
Ζίπὶ; δηὰ ἰδ ανίἀ ςπιοῖα τπδπὶ ἴπετζα. 
ΤἼΒεη αν ά 5αἰά, (σοά μαῖῃ Ὀγοκεη 
'π ροη πιῖπα ἘπαΠΊ165 ὉΥ πιίης μδηά 
{κε τῆς “Ὀγεακίπρ ἰογῖ οὐ νναῖδγϑ: 
τπεγείογε τῆεν τς] ]οὰ τῆς πᾶπὶς οὗ 
τῆλε ρίαςς ᾿Βδ8]- ρεγαζΖί πι. 

12 πὰ ψῃεη πεν Πα ἰεῖς τπεὶγ 
δοάς τῆετε, [λᾶαν σανα ἃ Ἴςοπιπιδηά- 
ἀρ πὰ το ὑγεία δυγηεὰ νὴ 

ΓΕ. 
12 Απά τῆε ΡΠΠΙδεῖπθ8. γεῖ δραὶῃ 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΣΙΝ. ν. 9--:7. 

βργοδά τῃεπιδεῖνεβ δργοδά ἴῃ ἴῃς ναὶ- 
Ιου. 
ἐν" ὙΠετγείογε αν ά εηφυίγεά ἀρδὶπ 

οὗ (σοά ; δηὰ (ὐσοά 54]ά υηῖο Πίπι, σο 
ποῖ ὺὑρ δἴζεγ πηι; ἴυγῃ ἀνγὰν ἔγοπὶ 
ἴπεπὶ, Ζαπὰ σοπὶς ὑροὴ τῆειὰ ΟνοΓ 
Δρδιηϑῖ τῃ6 πλι  ΒΟΥΓΥ ἴΓΕ68. 

Ις Αμά τ 5}84}}] θὲ. ψῆεη τῆου 
5ῆλϊ!ς ἤδαγ ἃ βοιπά οὗ ροίηρ ἴῃ ἴδε 
ἴορ5 οἵ τῃ6 τὰ] ΓΓΥ ἴγεοβ, ἐμαὶ τῆδῃ 
ἴοι 5πᾶ1ῖ ρὸ ουξ το Ὀάτ]ε: ἰοῦ Οοά 
15. ΡΌΠ6 ἰογτῇ Ὀεΐογα τῆδα ἴο 5ηλϊῖα τῆς 
Βοβῖ οὗ τῆς ῬἢΠΠβτη 68. 

16 [αν ἀ τῇἢογείοτε ἀϊά ἃς Οοὰά 
σοπιπηαηάθα πὶ: ἀπά ΓΠΕΥ 5πιοῖς τῃς 
Ποβῖ οὗ τῆς ΡὨΠ]Ἰ5Ήπ685 ἔτοη (θεοὶ 
Ἔνθ ἴο (σλζογ. 

17 Απά τῇῆε ἔλπιε οὗ ᾿δανιά νψεπε 
ουΐ ἱπῖο «411 ἰαπάβ δηά τῆς [ΚΡ 
δγουρῆς τῆς ἔξαγ οἵ δΐίπι ὑροη δ4]] 
ὨΔΙΙΟΙ8. 

Ηδετὸ ἃ ροηογαὶ ρῆγασα 15 5} στ υϊοὰ ἔογ {ΠῸ 
ΤΆΟΤΟ ραγίίσιϊαγ οὔθ οὗὨ δαηιοὶ, “6 ψυθηΐ 
ἄοννη ἴο ἴπ6 ποὶά,᾽ δίῃςθ ποῖα νν85 Ὠοϊῃϊηνς 
ἴὴ τὴ)6 τεβδὲ οὔ (πὸ ἡαγγαῖϊνα (δῖ στεαιίγοᾷ 
“ἢ6 ΒοΙ]α " ἴο ὃ6 πχεηίοηρά. 

12. ἤφῥεπ ἐῤεν δαά ἰε ἐδεὶγ σοί; ἰδεγει 
ΤΏ φῥγδςῦςες οὗ σδγτυηρ Ἱπιαραβ οὗ ἴπε ροάϑβ8 
ἴο Ὀδῖι|6 νγὰ5 σοϊηπιοη δημοηρ ἴῃ Ὠδί]οη5 οὗ 
Δη ΠΑ Υ, δηὰ ἀγοβα ἰσοτὴ ἴΠπ6 δ] εἴ (μδὲ {ΠῈ ΓΟ 
νν 5 υἱγίυθ ἰῃ [Π6 ἱπιαροβ {πο ηΊβοῖνο8, δηὰ τῃαῖ 
ΤῊ ΠΑ ΓΥ βυισοεβ8 ἡγοῦ] 6 οδίφιϊηεα ΌὈΥ το ῃ8 
οὔ {Πεπ|. ᾿ (866 Ηετγοά. νΥ. 75, 8ο ; ΤΙ. 64, 83; 
ϑιίγαῦ. Υἱ]}. Ρ. 558; Μδοτζοῦ. "84. 1. 21; δηὰ 
σοτρασε Αηςθης Μορδγο ῖθβ,, το]. 1. Ρ. 
410.) Α ὄ5ϊπηγ θ6] 16 56 θπ5 ἴο ἢᾶνὸ ἰηάιςοά 
τῆς 5Γ4611658 ἴο ΘΑΥΓΓῪ {Π6 τὶς οὗ ἴῃ6 σονεηδηΐ 
ΜῈ τε το Ὀαῖίία ἴῃ ἴῃ6 ἀδγ8 οἵ ΕἸΙ 
(τ: 841). ἱν. 4-11). 

ἐδὲγ «ὐογε ὀμγπεά «υἱὴ γε ὍὕΤὨε νυτῖζεῦ 
οὗ 54π1|116] 54γ8 “" Πανϊ ἃ δηὰ ἢ]8 πηθῇ Ζοοί ἐφε» 
“αυα»γ. (8εεὲ ποῖος δὰ ἴος.) Ὅῆε ρῥγεβεῃΐ 
Ῥάββᾶρο 85 Ὀδθὴ Ἵδ δὰ 8 “" ςοπίγδαϊοοη " οὗ 
(815; δι δἵ ἴ[π6 υἱπιοβὶ 1 15 δὴ δά ἀποη. ὁ 
ΤΆΔΥ ΟἸἾΒΟΥ υπηάογβίδηα [ἴῃς ρῆγαϑθε “ ἴοοκ 
Ποπ ΑΥΥΑΥ͂ ἢ 48 Θαϊνδθηῖΐ ἴοὸ “ ἀεδίγογοά 
ἴΠοπὶ; ἢ οὐ ἯΘ ΤΑΥ͂ ἴακα ᾿ξ [ΠΠΟΓΆΪγ, δηά 
σοποϊάς [δῖ αν, ἴῃ ἴδε ἤγχϑδι ἰηβίδηςο, 
οαγγίοα [Π6 ἰπλᾶχοθ 48 ΤΓΟΡὮ 68 ἴο εγιι58- 

ΡΟ ΘΌα " Ποτδ ᾿ἰηϑϊοδλά οὗ “ Οἰδϑοη. 

ἰεπι; θυΐϊ τῆαλϊ ψΠδη δ δά Ὄχῃιθ οα {Ππδπὶ 
(ΠΟΓΟ, ἢς οὐδογοὰ {πὲ Ἰη]μπηςτοη5 οὗ [ῃ6 ἰανν 
(Όδυς. νἹῖ. 5,25}, δηὰ ἀοδίγογοα {ποῖ ἢ ἤγο. 

16. ἔνγορι Οἰδεον υῖηπ ἰοὸ ααξεγ] ΤἢΘ 
ρῥΓεβθηΐ τοχὶ οὗ ϑαλιθὶ (2 ϑᾶτῃ. ν. 25) ἢδ8 

Βοῖῃ 
ἴοννῃ8 εῦθ 'ῃ {πὸ βᾶσῆθ ποὶρῃθουγμοοά,᾽ 
Οεδα (ὐεόα) ᾿γίηρ δοιΐ ἴννο πι}}65 δαϑὶ δπά 
ἃ ᾿{Ὶ6 ποσί. οὗ Οἰδεοη (εἰ ὁ). Βοῖὴ 
ΠΛΟΥΘΟΥΘΥ ἰδὺ ΜΠ 1685 ἤδη τἤγεθ πΉ}}65 οὗ 
|Ὀγιυβά]οπὶ; δηὰά [ἴ 15 (πογεΐοσε εὐϊάθηϊς τηδ 
ἴη6 ΟὟ ννᾶ5 οὐ {Π]56 οσσδϑίοη (Ὠγοδλίθηρα 
ὈγΥ τὲ ΡΒ η65, πο π84 δάνδηςοα ἔτγοπ 
{ΠΕῚΓ ον ἴον ρ]αὶπ ἱπῖο ἴπΠ6 1} σουπμγ οὗ 
Βεηϊαπιη, ἀηὰ ννεῦθ ργοςσθοάϊηρ ἴο αἴζδοϊκ 
{π6 “ΕΥ̓ οἡ 1ἴ5 ννοὰκ 5:46, τὴς ἡοτῖῃ. ὙΤἢῈ 

βδ[ἴΐοη οὗ ᾶΖοῦ (οσ ΟθΖῸγ) ἰ5 ὑπορσΐδιῃ : 
αἵ 1 [85 Ὀεγοῃὰ 4 ἀουδὶ {παῖ 1ἴ ἸΑΥ 5οπι6- 

Ὑἤογο οὐ ἴμε τηδγπις Ρἰδίη, ἴῃ ἴΠ6 ΡΓΟΡΕΣ 
ῬὨΠΙΒΙΠΘ σουηΐῖγυ, Ῥογμαρα δὲ υἱέρηζο, ΟΥ 
ῬοΟΒϑίθὶΥ ποῦ ἰορραᾳα. Ηδηςς ἰδ ἰ5 εν ἄρῃς 
{πὶ (Πς ἀείοαϊ οὗ ἴῃε ΡὨΠ σι ηο5. νν25 σοτη- 
Ρἰεῖθ. ὙΠΟΥ τνεγὲ ἀγίνθη πεδάϊοηρ Ὀεγοπά 
16 Θνν δῆ ἰτοηϊίεσ, δηὰ ρυγβιεὰ νἢ 
δἰδιιρϊοῦ ἀθερ ἱπῖο {Πεὶγ οὐ ἰαπὰ. Ηρηςδ 
1π6 τεβεοςσίοη ἢ ψνϊοἢ [η6 νυ τοῦ σοπο] υά 65 
Π5 παγγαῖΐνθ (ΥΈΓδῈ 17), πὰ νυιῖςἢ ἰ56 ρεσὺ»" 
᾿ἴδτ ἴο ᾿ἰπὶ, ΔΥ Ὀ6 ῬγΓοηομυηςοα ΨΟΓΥ͂ ἄρργος 
Ῥτιδῖο, 

Ζ 4 λα, 

5.8} 



Υ{ Ἠοῦ. ἵε 
ἧς κοί “9 
24’ Ἢ) ἐλφ 
«ο«αγδογοΟοί, 
ὁμνἐ ον ἐκ 6 
1ευιέεε. 

Υ. 1--11.]} 

ΓΗΑΡΤΕΕΚ Χν. 

1 Φαυίϊά, λαυίηρ Ξγεῤαγεΐ α δίαεό γον ἐλέ αγξ, 
ογάεγείλ λε φγίεις αμά δευϊές ἴο δεῖ» τ 
,)γονε Οεά-ἐὔσνι., 25. 4ἴὲ ῥεγγογνεείά ἐδέ 
σοίοριρῖδν ἐλεγεο εν ά ργεαΐ 790γ..0. 209 72|ελαΐ 
δωρίεείλ ἀξπι. 

ΝῺ δοαυΐά πιλάς ἢίπι Ποιιβ65 ἰῃ 
τῃε οἰ οἵ αν! ά, ἀπά ργεραγεά 

ἃ δος ἔογ τῆς δικ οἵ (ὑὐοά, δηὰ 
ΡἰτοΠοά ἰογ ἰξ ἃ τθηῖ. : 

2 ἼΠεη ᾿ανιά 54, ΤΝ οης οὐρὰς 
ἴο σΑΥΓΓΥ ἴῃς ἔδκ. οὐ (σοά δυῖ τῇς 
[,ονιῖε5: ἔογ τῆεπι δῖ {πε ΙῸΚΡ 
σβόβεη ἴο οάγ ἴῃς ἂγκ οὔ Οσοά, δπά 

Ὁ Νατα. 4. τὸ τηϊηἰδῖοῦ αηἴο ᾿ἰηῚ [ῸΓ Ἔν ῦ. 
8ι, 25. 

2 Απὰ αν ραιμεγεά 41 [βγδαὶ 
τορεῖδεγ ἴο [εγυβαίεπ), τὸ Ὀγίηρ ἃρ 
τε δἵκ οὗ τὴεὲ ΓΚ υπῖο 18 ρμίαςε, 
νης ἢ ἢς Πδὰ ργεραγεά ἔογ ἴἴ. 

4 ΔΑμά [ϑανιὰ δβϑεπιθ]εά τῆς ς}}}- 
ἄάτεη οὗ Αδίοῃ, δηά {πε [ ενιτε8: 

Ι. ΟΗΚΟΝΙΟΙ,Ε5. ΧΥ. 

ς ΟΥ̓ τῆς 8οη8 οὗ Κοβαῖῃ; ὕτιεὶ 
., . Ι 

τῃς Τοἢϊεῖ, δά ἢϊ8 ᾿ἐδγεῖῆγεη δὴ ἢυη- 1 ϑτ 
ἀγεά δηά τννεηῖυ : 

6 Οἵ τις 8οηβ οἵ Μεχγαγὶ ; Αϑαϊδῃ 
τῆς ςἢίεί, Δηά 5 Ὀγεῖῆγεη ἴννο Πιη- 
ἀτγεὰ δηά τνγεηῖν : 

7 ΟΥ̓ τῆς 8οπη8 οἵ Οὐσείβῆοιι ; 7οεὶ 
τῆς σἤϊεξ, δηά ἢ18 Ὀτεῖῆγεη δὴ ἢυη- 
ἀγεά δηά ῃιγῖγ : 

8 ΟΥ̓ τῇς 83οη3 οὗ Ε]ΙΖαρῆδη ; 8ὅ8ε- 
ταΔΙΔἢ τῆς ςἢϊεΐ, ἀπ 5 Ὀγεῖῆγεη ἴννο 
Ἀυπάτεά: 

9 ΟΥ̓ τῇς 5οη58 οἵ Ηερτοη ; ΕἸ] 
τπε οἤίεῖ, ἀπά ἢΪ8 Ὀγεΐῆγεη ἐουγβοοζγα : 

το ΟΥ τῇς 5οηῃ8 οὗ [ὕΖΖιεϊ!, Δηι- 
ταϊηδάδὺ τῆς ςοἢιεῖ, δηά ἢϊ5. Ὀτεῖῆγεη 
δὴ Ὠπηάτγεά δηά τννεῖνε. 

11 Αμπά αν ά ςα]]εά ἔογ Ζαάοκ 
Δηά ΑΒΡίδῖμαγ πὲ ρῥγιθβῖβ, ἀπά ἔογ τῆς 
1, ,ενίῖεβ, ἔογ ὕτιεϊ, Αϑαίδῆ, δηά 7οεὶ, 
δῃειηδίδῃ, δηά ΕἾ1ε], ἀπά Απιπιηδάδῦ, 

ΟΗΑΡ. ΧΝ. ΤἼΠΕ δυὶκ οὗ {158 σπδρίεγ 
οοῃϑίδῖβ οὗ δον πηαίίογ, ννῃῖοἢ τῆς ντιῖοῦ οὗ 
ΟἸγοηῖςοϊοβ ἔουηά ἴῃ 8 δυϊῃογθθ, δηά 
τεξαγαΐῃρ 45 ἱπηρογίδηϊ ἔοσ ἢΪ5 ρῃγροβα, ἱπίγο- 
ἀυςςεὰ αἵ [ῃ5 Ροιηΐ ἱπῖο ἴπε παγγαῖνο ΟὨΥ͂ 
γΟΓ568 25-29 ΔΓ ΡαΓΔ}16] ἢ 2 δαιηιὶ, ΠΟΥΓῸ- 
δροηαϊηρ ἴο ςἢ. ΥἹ. 12-23. 

1. δαυϊά »αάε ῥί»ρι ῥοι“45.1 866 ἀῦονδ, 
εἢ. χὶ. 8. αν ὰ εοπιρὶογεά τῆς ἱπΐεγνδὶ οὗ 
ἴῆγοο τηοηῖἢ5, ν ἢ 1]Ὲ τη6 ἀΥκ ννα8 ψ ἢ Οὐοά- 
οάοπι, ἰῃ εγοςῖη νάγίοιι5 Ὀυ 1] η}}5 ἰῃ ἢ 5 
ὯΘΝ ΟἸ(Υ. 

«πα ρἠεδεά ΚΓ “ α ἐεπ ἢ ὌΠα οἱά “ ἴοης 
ΟΥ “ἰΔϑεγηδοὶε ἢ ννὰβ 51}}} ἴῃ οχίϑδίθηςς δ 
Οἰδεοη (1 Οἶγ. χνὶ. 19;  (ἢγ. 1. 3); δυῖ 
1Π6 ἀὐκ μβαά Ἰοὴξ Ὀδθὴ βεραγαϊςα ἔτοπι ἵἴ, δά 
αν ὰ ργοῦδοὶ)Υ τπουρῆϊ [Πδῖ δουηθτϊηρ Παντοῦ 
δηὰ ποῦ πιδρηϊβοθηΐ νγ85 υἱδῖῖθ. Ης 
τῃεγεΐοσε δ᾽] ον ἴὴ6 ἔοστηον ἰδῦθγηδοϊθ ἴο 
Κοορ ἰ5 ρίδοθο, δηὰ πδὰ δηοίμογ τοδάς δηά 
εγεοϊεά. 

Δ. Τδεη δαυϊά -αἰ4}1 ὙΤὙΠε ντεγ οὗ 
ΟΠ γοΟΊΙοΪ 65 δὲ [ἢ ]|5 ροίϊηϊ ἰπίογροβθβ ἃ ΠαΥΓ- 
ἔνε ψνιϊοἢ τοάουπάβ ἴο ἴῃ6 ποποιγ οὗ (Π6 
1,οντῖε5, νῇοβα ραγὶ ἴὴ [Π6 Ὀγηρίηρ ὉΡ οὗἉ ἴΠ6 
ἃΥκ Παἀ ποῖ Ὀδεη ρῥαγιου]αγν τη! οηθά ὈΥ͂ 
1ῃ6 νυτῖῖεῦ οὗἨ ϑαπιιοὶ. 511}} ἴΠόγὸ 15 ποϊῃίηρ 
ἸκεῈ ἃ αἰβοσθραῆςυ δεΐνγεοη ἴπ6 δοσουηῖβ οὗ 
(Π6 ἴννο δυΐποτβ, ἴπ6 πασγαῖνο οὗ (γος 68 
ΤΩΘΤΟΙΥ ΔΙ ουἱ δηά βυρρὶεπιοηίίην ἴπαΐϊ οὗ 
ϑδσλιοὶ. 

ποηό ομρδί 10 ΓΩΓΓΥ ἰδὲ ἀγὰ 977 Οοά δι δὲ 
1.ευς.} (ΑΟοπραγε Νύυπι. ἰ. 5ο; ἱν. 15, ἄς. 

᾿νε σδῇ δαϑ}γ υπηάεγοίδηὰ (παὶ αν, αὔογ 
Π6 “ὑγοδοῦβ ὑρο [228 ᾿ (ςἢ. ΧΙ, 11) Παά 

σΑΓΘ Υ οοηδιἀογοά 4ἃ}} (π6 Ἰορὰὶ τϑαυΐγο- 
πιεηΐβ υὙἹ1ἢ τοβρεςῖ ἴο τλουϊὴρ ἴπ6 ἂγκ, δηά 
νγ45 δηχίουβ παῖ (ΠΟῪ 5μουϊά Ὀ6 51} ΓΟ] 
οὐϑεσνεά, ((πιρασε νεγβα 13.) 

8. δαυϊά χαϊῥεγεά αἰ] 1εγαεί ] ΟἸοβθη 
ΤΏΘΏ ΡΓΟΌΔΟΪΥ, Κα {πὸ 2ο,οοο οὗ 1 (ἢΓ. χϑλ]. αν 
2. (ϑ8ε6ε δεῖονν, γεῦϑα 25,) 

4, Τρε εὐϊἰάγεη 9. “«τοη. 1.2. ἴῃ ῥγθβίβ. 

5. 12ε «“οπς 97) Κοῥα! δ. ὙΠῸ ογάογ οὔ τῆς 
ΒΟη5 ΟΥ̓ [,εν] δΔοςοτάϊηρ ἴο Ρῥγπιορθηϊίιγε 18, 
Οογβῆομι, Κομαίι, Μοσγασὶ (Οθφη. χίὶνὶ. αι; 
ἔχ. νἱὶ. τό; ᾿ Οἢγ. νἱ. 1, 16). Βυΐ (ἢ6 
Κομαίηιο5, οὗ νομὴ σᾶπλὲ ἴπ6 ῥΓΙΘΒΕΥ ΤΆΤ 
οὗ τ1π6 Ααγοῃηϊῖοβ, δὰ ργεσεάθηςε ἴῃ δ]] τεβ8- 
Ρεεῖ8. Τὸ {πὸπὶ Ἔβρθοῖδ !  γ νγὰ5 σοχηπλϊεἀ 
τε αἰἰεηάδηος. ὑροὴ ἴδ ἀσκ δηὰ πε Ὀθδγηξ 
οὗ τὸ (Ν πηι. 111. 30, 31; ἴν. 15, ἄς.). 

8. Εὐπαῤῥαμ ἢ ἘἸΙχαρῆδη, οὐ ΕἸΖαρἤδη, 
νγᾶ38 ἃ ξγοαϊ-οταηάβοη οὗ ἄδγοη, δηά δεϊοηρεά 
ἴο ἴῃς ἔΑΠΏΪΥ οὗἩ ἴπῸὸ ΚοΠδί 65 (ἔχ. Υἱ. 16- 
22), Ὀυζ, 48 ἈΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι [ἢ]5 ρᾶβϑϑαρε, νγῶϑ 
τεοοκοηποά {ΠῸ Ὠεδὰ οὗ ἀϊβιίηςΐ Ποιι56. 

9. Ἠεόγοη Ἡῦτοη νγ838 ἃ βοὴ οὗ Κοβαδίῃ, 
Δηα σΟΠΒΟαΠΘΏΓΥ ἃ σταηάβοῃ οὗ ἄδάγοη (Ἐχ. 
Υἱ. 18). 

10. ὕκχιε! Ὁ ΖΖῖοὶ νγᾶ8 Ὀγοῖπογ ἴο Η εδγοη 
δηά λίπον οὗ ΕΠ ζαρῆδη. Οὗ ἴῃς 5ἱχ Ἵν οδὶ 
ἔτι] θ5 τπογοΐοσε οὔθ ΟὨΪΥ νγᾶ5 ἀδϑοεπάρα 
ἔγοπι Οουβῆομι, οὔθ ἔσοπι Μογασὶ, δηά ἔουγ 
ἔγουλ Κοδδίῃ. 

11, Ζαάοξ α"4 “δίαίδαν δὲ ῥγίε:..} 8568 
ποῖο οὔ 2 94π|. ΥἹἱὶϊ. 17. 
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᾿ Ἔχ, ὃς. 
ι4. 

12 Απά 54] 4 υπῖο τπεπι, Ὑε 4) 
(ἢς οδίεῖ οὗ τῆς ἔῖμεγβ οἵ τῆε [.Ἂ- 
Υἱῖεβ : ΒΔ ΠΟΙ γουγβαῖναβ, ὀσίδ γε δπὰ 
γουγ δγεῖδγεη, τπδὲ γε πιδύ δηρ ἃρ 
ἴῃς αἵ οὔ τῆε [οκΡ (ὐοά οὗ ἴϑβγδεὶ 
ἀητὸ ἐλε ῥίσες δαὶ 1 Ὦανε ρῥτγεραγεὰ 
ίογ ἴτ. 

11 Εογ θεοσδυβε γε ἐά 1 ποῖ δἵ 
τῆς ἄγβο, τῆς ΓοΚῸ οὐ (οἀ πιδάε ἃ 
Ὀτοᾶομβ ὈΡΟΠ 1.8) ἔογΓ ἴπαῖ ννα βουρῆς 
ἢϊπὶ ποῖ δτεγ τε ἀις ογάοτγ. 

14 8ο ἴδε ρτγίεβῖβ δηά τῆς [,εν]τεβ 
βΔηςτ πεῖ τΠεπηβεῖνεβ τὸ Ὀππρ υρ τῆς 
ΑΚ οἵ τῆε οκὸ (ὐοά οἔ [ϑ8γδεὶ. 

Ις Απά τῆς οι] άγεη οὗ τῆς [,6- 
νἱτεβ θᾶγε τῆς ἂγί οὗ (σὐοά ὑροη τΠεὶγ 
βῃου ἀετα ἢ της βἴανεβ τπεγεοῃ, 845 
“ Μοβεβ σοπηηηαπαςά δοοσοτγάϊηρ; ἴο ἴῃς 
νγογά οὔ τε [Ομ Ὁ. 

16 Απά ανίά βρακε ἴο τῆς ἽπἹεῖ 
οὔ τῆε [,ενίτεβ ἴο ἀρροῖπε πεὶγ δτε- 
Τγοη 19  ε τῆς βιίῆρεβ νντῃ ᾿ἰηϑίΓιι- 

12. ϑαπῖ γοιγεεῖυε:. 1.2.“ ῬΟΓΙΥ γουτ- 
56 ]ν 65 ἔγομπι ΔηΥ ἰοργαὶ ἀθβ]επιθηΐ {πᾶἴ γοῖϊ ΠΊΑΥ͂ 
μβᾶνθ Τςοηίγαςϊοα," ἱῃ ογάογ [Πα γοι] πιὰ 6 
δὲ ον [Π6 βοϊθιπη ἀυἴο5 δδουΐ ἴο Ὀ6 δϑϑιὶξηθά 
γοιι. ((οπίραγε 1, 6ν. χὶ. 44; Ναπὶ. χί. 18; 
1 (τ. χχίχ. 5; ἄς.) 

18, Βεεαιό γὲ αϊά ὲ ποῖ αὐ δὲ ἥν ΤῊ 
(Δ ϑΟΔΓΓΟΙΪΥ τηρᾶη “θεσδιδθὸ γε ἀϊὰ ποῖ 
ΒΔΠΟΌΥ γουγβοῖνοβ δῖ ἴῃς ἢγϑί." δίθογ [ἴ 15 
“Βοσδυ56 γε ἀϊά ποῖ δἱ ἤγϑίὶ ἴακθ γοΟῦΓ ῬΓΟΡΕΓ 
ΔΓΕ ἴὴ [ΠῸ σΟΓΘΠΊΟΩΥ οὗ Τεουίηρ ἴἢ6 ἀγκ "᾿--- 

1ὴ ΟἴΠΟΓ ννογάβ, “" Ὀθοδυβδα γε αἰὰ ηοί δεᾶτ ἃ 
ὈΡΟΩ γΟυ 5ῃου]άσγβ.᾽" 

»ιαάε α ὀγεασοῤ. (Οσταρᾶγα ςοἢ. ΧἰΪ!. 11. 

αἴερ 1δὲ ἄμε ογάφγ. ὙΠῸ “ἀυε ογάογ 
"58 (Πδῖ ἴδ αὐκ δῃοι)]Ἱά 6 ὈοσηΘ οἡ ἴδε 
δῃηου]άογ οὗ Κοπαίμις 1, ον]ῖ65---ηοῖ 1παῖ [ἴ 
ϑῇῆου]ά ὃς ρἰαςεά προ ἃ Ἷσατγὶ, ἄγαν ὈΥ Οχθῆ, 
δηἀ Τυάοὶν δἤαίκθη, 

15. Ἰδὲ «αύυες ἐδόγεοη, α.ς )ῆο.6: εοηι- 
»ιαπάεά.) ΑοἸηρᾶγε ἔχ. χχυ. 14. 

16. Τότ εἰηφεγ: ἢ ϑιηρσίης μδά Ἰοὴρ Ὀδθη 
Τοσορηϊδοά 85 Δρργοργίαϊῖε ἴο σοὶ ρίοιβ σογο- 
ΤΏΟΏΙ65 (ἔχ. χν. 21; [υάξ. νι αὶ τ Οἢγ. χϊ. 
8): Ὀυῖ {Π15 158 [6 τϑι οσοδϑίοη οὐ ψῃϊοΐἢ νγ6 
Πηά ἴΠπὸ ἀμ οὗ σοηδυςίίηρ, πιλιυδίςαὶ βογνίςθβ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἰαίά οὐ (Π6 ]1,ονθ8. Ηϊπογῖο 
Πλιιδὶς 866 ΠῚ5 ἴο ἤανε Ὀδθ ἙἢΙ ΘΗ οὐ] ναϊοά 
ἴη ἴῃ “5. ῆ0ο]5 οὐ ἴδ ργορ εδίβ " (1 ϑᾶπι. χ.Ἅ 
5). Ηξεηρσεξοστῃ [η6 βογνυΐςοβ οὐ ἴῃ ἴὰθογ- 
πδοῖς δηΐ ἴῃ 6 Ἐπ ρ] 6 γογα στρ ΓΙ ςἤογαὶ, 
δηὰ 4 οςοηβίάογαθ]ε βοςίίοη οὗ ἴπ6 1,6υ]ῖ68 

Ι. ΠΗΒΟΝΙΟΙ,Ε5. ΧΥ. [ν. 12---20. 

ΤγΘηἴβ5 οὗ τηιϑιοϊκ, ρϑα τ γε ἀπά ἤᾶγρ8 
Δηα σγηλθαΐβ, βδουπάϊπρ, ὈΥ {ἰπτίπο ὰρ 
τῆε νοῖςς ψΨῈ Ἰογ. 

17 ὅο ἴδε [νενίτε8 δρροϊπῖεὰ ὁ ἢε- ὁ ἐὰ ὁ 19 
τηδη τῆς 830η οὗ Ϊοεὶ ; δηά οὗ 5 δτε- 
τἤτεη, Αϑαρῇ τῆς 80η οὗ Βεγεςοδία ; “ οἱ. 6. 39 
δηά οἵ τῆς 5οη8 οὔ Μεγαγὶ τπεὶγ δγε- 
τῆτεη, 4 Ετῆδη τῆς 5οη οὗ Καὶ υϑῃδίδῃ ; « εκ. 6. μα 

18 Απά νι τῆεπὶ τπεὶγ δγεϊῆγοῃ 
οὗ τῆς βεςοπὰά ἄξργέε, Ζεςμαγίδῃ, Βεη, 
πὰ αλζίεὶ, ἀπά δῃεπηγαπηοῖῆ, ἀπά 
|εἢ1ε], ἀπὰ ἴπηὶϊ, ΕΠ 4. ἀπά Βεηδίδῃ, 
δηὰ Μαδϑβείδῃ, δηά Μάδιιηίδῃ, δηά 
ΕἸΙΡΒ εἰ εἢ, δά Μικπείδη, ἀπά Οδεά- 
εάοηι, ἀπά εἰεΐ, τπε ροτγίεγϑ. 

19 ὅ0ο ἴδε βἰηρεῖβ, Ηεπιαη, Αϑαρῇ, 
Δπὰ Ετἴπδη, τοόγε ἀρῤῥοϊπίεα τὸ βουπά 
ννϊτ σγπιθα]5 οὗἁ ὈΓγᾶ58 ; 

20 Απά Ζεοβδγίδῃ., απμὰ ΑζΖίεὶ, δπά 
ΘΠειγαπιοῖῃ. ἀπά [εῃϊς], δηὰ ἴὐπηὶ, 
δηὰ ΕἸΝαῦ, δπὰ Μαδϑείδῃ, ληὰ Βε- 
πδίδῆ, νυῖτῇ ρϑα] τοτὲ οη ΑἸδιλοῖῃ ; 

γγ38 ἰγδίηθα ἴῃ πιυϑῖςαὶ Κπονϊθάρο, δηά 8εῖ 
ἀρατῖ ἴο οσοηάδςΐ [Π15 ρογίοη οὗ ἴΠ6 ηατοηδὶ 
ΟΥΒΙΡ. ((οπῆραγο δεΐονν, οἣ. χχὶϊ. ς ; χχν. 
1-31; 2 ΟἿ, Υ. 12; ΥἹΙ, 6 ; χχίχ. 25-30; ΧΧΧΥ. 
15; ἄς.) 

17. Ἡοριανι, (6 } ἨἩσδδη, Αϑαρῇ, δηὰ 
Ετηδη, Ππδὴ θοῦ αἰγοδαῦ πιοηϊοπθά 845 [ἢ 6 
σοῦ δίῆρογβ ἴῃ π6 πιὸ οὗ 1γαν!ά. (866 
δῦονο, οἢ. νὶ. 13, 39, απὰ 44) ΕἾΠΔη ἰῇ 
ΥἹ. 44 ἰ5 ςα]]δὰ “16 βοὴ οὗ Χινδι." 

18. Ζειῤῥαγία, Βεπ2 Ὑῆὲ πᾶπὶα “ Βεγ" 
15 διιϑρίςίουϑβ. ΝῸ διιοῖ πᾶηθ ἰ5 οἰβον ΠΘΓΟ 
ἔουπά ἴῃ ἴπε ΒιΌ]6, δηὰ ἴἴ 5 πη] Κοὶγ τπαὶ ἃ 
ΟΓᾺ 51 ΠΊΡῚΥ πιθδηῖηρ “ 500" 5ῃοι"]ὰ δα μίνοη 
858 ἃ Ὠδῆηθ. Μογϑοῦυεσ, 1 ᾿ἴ ννεγο ἃ πδπΊο. ἰξ 
ψουὰ πᾶνὸ μαά (Π6 ςοη)ιποῖίίοη “ δηά᾽ 
Ὀεΐογο 1ἴ, {ἰκ6 11] ἴῃ6 ΟἾΠΟΙΓ ὨδπΊοβ ἴῃ ἴὴ6 
νΕΙβ6. (86ες [π6 ποχῖ ποῖβ.) λΔπά ἰἴ νοι ]Ἱά 
4180 πᾶν γϑοισγοαὰ ἰῇ γεῦβο 20, ᾿θοτο ἰἰ ἰβ 
γνδηϊΐπρ. Ργοδδῦϊγν, ΖΟΟΠ Αγ ἢ 5 ἔλῖπου νγὰβ 
ΟΥ̓ ΒΊΏΔΙΙΥ πιοητοηοά, Ὀιΐ Πὶδ πᾶσι ψἢϊςἢ 
[ο]Ποννοὰ ἴπ6 νογὰ δεπ, “" 8δοη," ἀγορροά οι. 

Ἐδαδ.) ἴΙῃ ἴδε οὔρίηδὶ 1ἰ 15, " δὰ ὰ ΕἸ140.᾽ 

δὲ ῥογίεγ:.] ὝΠαβῈ ννογάὰβ ργο ΟΣ Ὁ ΔΡΌΪΥ 
ἴο ΟὐὈοά-οάοπὶ δηά [εἰεὶ ΟΪγ. (866 νϑσϑὲ 2 
ΠΟΙ ιἴ 5 ὀχρίαιποὰ (παῖ ΟὈοά-οἄοπὶ Δῃ 
616] --ἴμογε ςδ]]εὰ “ [6πίδῃ "-τνογο “ ἀοογ- 
ΚΘΟΡΟΙΒ ἔοσ Πα ἀκ." 

20. “1-:|ε.1 ΟὖΥι “ [4421ε],᾿ ἃ5 ἴἢ νεῦβο 18. 

«υἱἱὸ ρεαἑονίςι ὁπ Δίαπιοίὁ.}] ΤὍῊΪ5 ρῆγαβθο 
8 ΔΓ ΟΙΒΙΥ οχρίαϊηθὰ, Ασςοογάϊηρ ἴο Οε6β6- 
Ὠ1118 11 τηθδ8 ““᾿ϑδιϊοσίοϑ οὔ πιῇ ρίϊοδ," 



Ι. ΠΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΥ. 233 

ἃς ἅ 80 “Πανίά, ἀπά τε εἰάεγβ οἵ " 5 51πι. 6 

Ὑ. 21---2}.} 

21 Απὰ Μαειιμίδῃ, ἀπά ΕἸ Ρἢεἰθῃ, 
Σ2, 13, ἄο 

«πὰ Μικηείδηῃ, δπὰ Οδεά-εάομῃ, δηὰ 
"τ, ον ἑάς [εἰεὶ, δηὰ Αζαζίδῃ, νυ ἤάγρθ 'οῃ 
σιγμα ἐσ 
ΦΘΕΡΕΦΊ. τῆς δηεπηηπῃ ἴο δχοεὶ. 

22 Απά (ΠΒεπδηϊδῃ, Ἵοἢιεῖ οὔ τῇς 
ν Οἵ μᾶς ΤἸμενίτεβ, 'τυας ἔογ ἴβδοηρ: δε ἰπδῖγιςῖςα 
κέν: ἀό ἈΡουζτἢε βοηρ, δεοδιβε ἢδ τας 5Κ11{]. 
ἐπκείνγμεοίεαϊ 
΄όον ἐἀέ 2323 Απά Βεγεςῃίδῃ δηὰ ΕἸΚδηδὴ 
“αγγίαζε. τὐεγέ ἀοογκααρεῖβ ἔογ ἴπε ἀγκ. 
ΤΗΣΟῦ. ἐμὲ 
ἐπᾷ “ῥ. 24 Απά δῃεβαηίδῃ, δπά ἘΠ οβῃδ- 

Ῥῃδαῖ, δηά Νειῆδηςεὶ, δηὰ Ἂπιδϑαὶ, 
δηὰ Ζεςοπαγίδῃ, δηά Βεηδίδῃ, ἂπά 
ΕἸΙεΖεῖ, τῆς ργίεβῖβ, ἀϊά δίοννυ σντῃ 
ἴῃς τγυπιρεῖβ δεΐογε τῆς δῖ οἵ σοά: 
πὰ (ὑὐδεά-εὐἀοπιὶ ἀπά 7εῃϊδ τυέγέ 
ἀοογκεαρεῖβ ἔογ τα δγζ. 

ῬϑδΙϊογιε8. νῃοϑα ἴοῃμε τοβοπι θὰ ἴΠ6 νοΐςθ8 
οὗ σἰγὶ8 (αἰανποϑ). (ΤΣ 8ᾶπιθ Ἂχρ᾽ δηδίίοῃ 
28 Ὀδθὴ ίνεῃ ἢ τυςἢ ῥγΟῦΑὈΙΠὙ ἴο 
ἴδε ̓  ἔεπιδ]ς ἤιε ᾿ οὗ ἴῃς 1,γάϊδη8. Η τοά. 
1. 17). 

4]. “κακὶαὁ.1 Α:ΖΑΖὶΔἢ ἢδὰ ποῖ Ὀδθὴ τηθῃ- 
Ὀοηεά Ὀεΐογε. [{ 5 βιιρροκεὰ τπαὶ ἢ18 ἤδη 
πχιιϑῖ ἢᾶνο ἀγορρεά οιι ἔγζῸΠὶ γοῦϑα 18. 

«υἱδό δαγβεὲ οπ ἐδ ϑδενριμ 10 ἐχτεῖ.} ΤΗς 
τηοδηΐηρ οὗ “Δγρ5 οἡ ἴῃς δῃἊἼγ ἢ ̓  15 6Χ- 
ΠΟΘΙ ἀοιυδίξι!. ᾿“ 5Πετηηἰτἢ ἢ πιοδη8 
ΡΤΟΡΟΣΙΥ “16 οἰ," δηά ἢ45 Ὀδεη σοπιραγοὰ 
σῇ (6 τιοάῤγῃ τηιϑῖοαὶ ἴογπὶ “ οςΐδγνο. 
Οαβεηῖ8 Γεραγάβ “ ϑμεπητἢ ᾿ δηὰ “ ΑΪὰ- 
τοῦ " 845 Ο δΔηά 5υρροϑῖβ ἴδ ἴῃ 6 
Βαγρβ οὗ Μαζ αι δηὰ ἢ15 σοτηρδηϊοηβ ΨΈΓῈ 
ἰϊοποά δὴ οεἴᾶλνε δεῖονν ἴπῸ ρῥϑαϊϊογιο οὗ 

μβατίδη δηὰ [18 Ὀγοῖῆσοη. Τὴς νογὰ 
τιδληβϑίαϊοὰ “το ὄχοοὶ," δ ιτἱπάογοίδηβ ἃ5 
τηεληΐηρ ὁ ἴο ἰοαά,"᾿ οὐ “30 ἰῃαΐ ΤΠ6Υ δῃοιυϊὰ 
ἰεδά, ̓̓  ἀΔηα ἢ 8 ρροβοβ [παὶ Μδιπιδῃ, ἄςς., 
ἰοὰ {πὲ πιιϑὶς τ {πεῖγ ἀδορ-τἰοηςὰ ἤδγρβ, 
δηὰ (μδῖ Ζεοβαγίδὴ, ἄς. Ὁ] ον νἢ {86 ῚΓ 
ΒΏΓΙΠΕΙ ρϑβαϊϊοσίεβ. “ΓΒ πιὰ Ὁς ἴδε τιρῆῖϊ 
ἐχρ δηδίίοη ; Ὀαῖ ἰῃ πηοάθγῃ πιιϑὶς ἴῃς ἴγοῦ]6 
ἸηνΑΓΙΔΌΪΥ οδἀ5 δηὰ ἴΠ6 4585 [Ὁ] ονγ5. 

22. Οδεπαπίαδ, εὐἰς οὐ ἐς Ζευΐε: 
ἈδίΠοΥ “4 οδίοί" Ηε νν88 ποῖ ἀπιοῆρ ἴῃς 
δὶχ ῬΓΙΏςΙρΑὶ οΠοῖβ. (δες γϑῦϑῈ8 5-12.) 

«αυα! γὸγ τοηφ.}] Οὐ (τπιλτρ.) “ἴοσ ἴδ οδγ- 
τίδες. τε Ηεῦγαιϑῖβ ἅτ 511} δἱ 
ὙΔΥΊΔΏΟΘ 45 ἴὸ [6 τηθαηϊηρ οὗ [Π|15 ραϑβαρό, 
δΟΠῚΟ 8: ρροβίηρ οἰευδίίοη οὗ ἴῃς νοῖςθ, οἴμοῦβ 
οἰεναίίοη οὗ ἴῃς ἀγῖ, ἴο Ὀ6 ἱπίοηάθ. Οοἡ ἴδ6 
ΤΟΓΙΊΟΥ 56 ἅγὸ [γ)δῖηο, (ὐοβοηΐ 5, Εγϑῖ, δηά 
τοῦ. [ες ; οἡ ἴῃς ἰδῖῖετ, Οςἀάς5, Βοοίῃγογά, 
δηά Βεγίῃοδυ. 

48. Βετγειδιαῤ Ῥοτθαρα ἴἢ6 δίποσ οὗ 
Αϑβαρῇ. (ὅ8ὅες νεῦβὲ 17.) 

24. 12ε ῥγιδείς, ἀά δίοαυ «υἱἱό ἐδε ἐγιωηρεῖ:. 

Ιβγαεὶ, δπά τε ςλριδίπ8 ονεγ τῆου- 
βδηά5, νγεηῖΐ ἴο Ὁπηρ ὑρ ἴῃς ἀκ οὗ 
τῆς ςονεηδηΐῖ οὗ ἴῆε [ΚΡ οὐ οὗ τῆς 
Βουδε οἔ Οδεά-εάοηι νυ ἢ ἸΟγ. 

26 Απά [τ ςαπιεὲ ἴο ρ488, ἤθη 
(ὐοά Βεϊρεά εἰς [,ενῖτο5 τῆλε θάγα (ἢ 6 
αὐκ οὗ τε σονεπᾶηῖ οὗ τῆε [ΓΟΚΡ, 
τῆδῖ {ΠΕ οἴδετεά βενέη Ὀυ]]οςΚ8 δπά 
δέν ΓΆΠΊ8. 

27 Απά αν ἀ τυας οἸοιῃεά νγῃ ἃ 
τοδα οὗ πε ['πεη, ἀπά 1] τῆς [,εν]τα8 
τας Ῥᾶγε τῆς αἵ, δηά τἢς ϑἰπρετβ, 
δῃά (Ἰβεπδηΐδῃ τῇς πλοῖο οὐ τῇς 
ἰβοὴρ ὙΠῸ {πὲ βίηρετθ : [αν δἷβο (Οτ, 
λαά ὑροη Πὶπὶ Δη ἐρῃοά οἵ ἰΐπεη, 

ΟΟΙΊΡΑΓΟ 1 8. Υἱ. το. Α5 ὉΥ Οοὐ᾿ 8 ἀϊγοοϊίοη 
(ΠἸὸ ϑδσγοά {γι πηροῖβ γεγο ἴο βομηά ννῆθη [ῃ6 
ΑΥΚ νγὰ58 πον ἴῃ ἴ86 ψ]άθγηθϑ8 (Ν υπι. Χ. 
2), 80 ἢονν αν ἃ δγτδηροὰ {Ππξ ΒΟΥ βΒπου]ὰ 
Ὀς ὈϊΪοννη δὲ ἴδε ργθβϑθηΐ σοιοναὶ. Ὑδπαῖ {Π6 
{(Γυπλρεῖβ νεγε ἴο Ὀς Ξκουηάεά ὈΥ (δε ῥγίεδβίβ 
νγ88 σοπηπιδηάδά ἴῃ Νύπι. χ. 8. 

460. ἥῥεη Οοά δείρεά δὲ Σεουϊτ.} ὙἘ5 
ἘΧΡΓΕΞΒΙΟῊ [Δ Κ65 ἴΠ6 ρίδος οσσιρίοά ἴῃ ϑαπιοὶ 
ὃγ ἴδε εἰδυε, “Ὑνἤθη {ΠΕΥ {παῖ Ὀάᾶγα τῆς δγὶς 
Πδὰ βοῆς 51Χ ρᾶςθ5:" δηὰ ἴξ 18 γεδϑοηδῦ]ο ἴο 
δίρροϑβε ἴῃδῖ 1[ἴ 15 Δῃοῖδευ πιοάθ οὗ ἐχργεββίης 
(6 84π|Ὲ ἴδε. ὍΤῃὲ ἀεαίῃ οὗ [228 μὰ 
ἀξερὶγ ἱπιργεββδεὰ δοῖἢ αν! ἃ ἂδπὰ ἴῃς 1, ον ζε5, 
δηὰ 1ἴ ν»ᾶ5 ἀουδίεἀ ΠΟΙ Οοά νου]ά 
Δἰίονν [86 ἀγκ ἴο Ὀ6 πχονοὰ Δὴγ πογθ. ϑ880σὶ- 
ἢςοΐ4] δΔηϊπι8}]5 νοῦ πο] γεδαγ, δηά ψνβὄοη ἰξ 
Δρροδαγεὰ ΟΥ̓ ἴῃς πιονοηθηῖ οὗ ἴΠ6 ἂὺκ εδἷχ 
Ῥᾶςα5, που ΔΠΥ πιδηϊεςίδτίοη οὗ ἴῃ Ὠἱνῖπὸ 
ἀἰβρίεαβυγε, παῖ (ὐοὰ νγὰ5 ποῖ ορροβίηρ δυΐ 
γΑῖΠοΣ ΠοΙρὶηρ ἴδ 1, ουθ5 ἰη {Π6ῚῸ ἴδ, (6 
ΥἹΟΙπι8 ὑγογα δὶ οὔςε οβεγεὰ. αν ὰ ἀϊ- 
τοςῖεἀ ἴπρ οὔἴἶεγίηρ ( 5. Υ]. 13), ἀπὰ {16 
1, ονε8 οἴετοά ἴἴ. ὙΠοῦΟ 15 ὯῸ Ττϑάβ0ῃ ἴο 
δε ονα τπδὲ [86 βδογῆςθβ ννόγεὲ γοροαϊϑά, 

7. Ῥαυνίά αὐα. εἰοέδεά «υἱϊό ὦ τοόε 97 πῷ 
ἤποη.] “ ΕἸπα Ἰηθη" (δωζ οἵ ὀγεσ 4) 5 δτὰ 
ἢγϑί ϑροόΐίϑη οὗ Ὧ5 υϑοὰ ἴοσ ἀἄγοββ. [{ 5668 ἴο 
ανθ Ὀδδη γεβογνεα Τ0Υ ἡοῦ]65 οὗ ἴπῸ Πίρῃοϑῖ 
τλῦκ (Ε 51}. ν}}1}. 1.5) 0 Κιηρϑβ, δηά ἔοσ ρηθϑῖβ 
(1 ἢν. νυ. 12). αν 5 ἐἰν ΜγΔλ8 ὈΓΟΌΔΟΙΥ 

. ΌΓῃ, κὸ τηδὶ οὗ ἴῃς ἢ ἢ -Ὀυίοϑῖ, ἱπιπιθάϊδίοὶν 
ππάογ (6 ἐρῃοά, δηὰ τᾶν. {|κὸ τπδῖ, πᾶν 
τεδοποά (ἢς ἔεεῖ. 

απά αἱ᾿ ἐδὲ ΤΕΡῚ [158 ποῖ πιοδηΐ [πδῖ 
(6 1,ονἱῖο8 ἡνΟΓῸ 5ἰ πὶ ασ τοῦθ5 ἴο αν  ἀ᾽ 5, δυῖζ 
ΟὨΪΥ {παῖ [ΠΟΥ ἔογπιθὰ ρατὶ οἵδε ῥγοςεββίοῃ. 

"παῖε οὗ 1δὲ “οη5.} Οτ᾽ “᾿σαγγίασο᾽᾽ (πιλγᾳ.) 
5866 ποῖς 2 ΟἹ νΟΙδ6 22. 

«υἱἹό 1δὲ εἰπρεγ..7 ὙΠΟΓΘ 8 ἢ0 “ ψΠ ἢ ἰὼ 
ἴ(δ6 οτἱκίηδι, δῃὰ [ΐ πΙΔΥ ὃς ϑιιρεςίεά [μᾶῖ 
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28 ΤΠ 4}1 ἰβγαεὶ Ὀγουρῆῖ υρ τἢς 
Ακ οἴ τῆς σονεηδηῖ οὗ τῆς ἴξξε νὴ 
βῃουτίπρ, ἀηὰ νν ἢ βδουηά οὗ 1Π6 οοτ- 
ηεῖ, ἀπὰ ψ ἢ ττυπιρεῖβ, ἀπὰ ἢ 
ΟΥ̓ πλθαἶβ, πηλκίηρ ἃ ποῖβα ὑτἢ ρ84]- 
[ΕΓ 65 ΔΠ4 ἢδγΓρϑβ. 

29 ἴ Απά ἰτ ολπιῈ ἴο ρ458.9 4: ἴῃς 

Ι. ΓΠΗΚΟΝΙΟΙΕ8. ΧΥ. ΧΥΙ. [ν. 2 8ὃ----π, 

αὐκ οὗ τῆς ςονεηδηΐῖ οὗ ἴδε [ῸΚῸ 
ςᾶπιε ἴο ἴῃς οἰγ οἵ ᾿λαν!ά, ταὶ Μι- 
Τἤδ] τῆς ἀδυρῆτεγ οὐ ὅδ] ἰοορκίηρ ουξ 
αἵ ἃ ννπάονν δᾶνν Κίηρ Πανὶ ἃ ἀλποίηρ 
Δηἀ ρἰαγίῃρ : ἀπά 8Πε ἀεβρίβεα πὶ ἰῃ 
ἢδγ ἢθαδγῖ. 

“{Π6 5'προγβ" 5 Δη ὀχρίδησίίοη οὗ ἴῃς τγογά 
(ὐδηϑίαϊοὰ “ βδοηρ,, Ὑηϊοἢ Π45 στερέ ἰηΐο ἴΠ6 
[οχί ἔγοπι {86 τηδγρίη. 

απ ερῥοά.]Ἵ 866 ποῖδ οἢ : 5. ἰϊ. 18. 
48. 41 Ππιγαρ]. 8:ὲ6 νεῦβα 3, δηὰ σοιρᾶγο 

2 5.01. 19. ΒΟΥ Π6ΊΓΩΙΘ ΤλθδηὶηΡ, 566 ἀῦουθρ, 
ΥΕΙΞΟ 25. 

αηδ «υἱό ἐγνιδαὶ:, »ιαξίηβ ὦ ποθ «υἱ!δ 

ΓΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΥΙ. 
Ι αυϊε μενα αεγίῆο. 4. 27 ογογείλ ἃ 

«δοΐν τσ σίπσ ἐπαπβερίυΐμσ. 7 7.26 ρεαίνε οὗ 
ἐλαγάερσίσίισ. 47 4116 αδῥοϊηέοίλ τεμφίξνς, 
2ογίεγς, φγιασίς, σμά γιίσαρις, ἐσ αδέ 
εὐμέέα ἐγ οὐ {ἦε αγά. 

ςο ΖΈδεγ δτουρῆς τῆς δκ οὗ Οοά, 
Δηά 86εῖ [ἴ ἴῃ τῆο πιιάσε οὗ τῆς 

τεῆς τῆλι [αν ά Πδά ρτομεά ἰοῦ ἴτ: 
Δη4 ἴπεν οετεά διγηῖ βαογῆςσοβ δηὰ 
Ρεᾶςς οὐτ πῆρ: θείογε σοά. 

2 Απά νψἤδη αν ά δά πηδάθ δὴ 

ιαπογίος ἀπά δαγρ..} ἘἈλδίμοσ, “διὰ υἱὲ 
Ἰουὰ-φοππάϊηρ ΟΥ̓ 0415, ν᾿ ΡϑΑ 6165 
δηά νυ Πᾶγρβ. (ὐοπιραγε ἀῦονς, νοῦϑεα 19. 

49. ΤῊ5 νοῦβα 15 ΠΕΑΓΙΥ ἰάθη ςαὶ ἢ 2 5. 
Υἱ. τό6, ΑἸπιοβί (6 ΟἿΪΥ ἀϊβετεηςς 15 ἰη ἴῃς 
ἴογπ5 ΌΥ ννῃϊοἢ Παν ᾽5 ἀδηςσίηρ 5 ἀεβογιθοα, 
ὨΙΓἢ δθε ἴο ὃς βοπιενηδί βοβοηφά ἀονῃ 
ἴῃ ΟΠ γοηὶς]68. 

ϑγδεὶ, δοῖἢ πιᾶπ ἀπά νγοπιδῃ, ἴο νος τΥ͂ 
οης ἃ ἰοαῇ οὐ δγεδά, δπά 4 ροοά ρίεςβ 
οἵ εβῇ, δηἀ ἃ βαροη οἵ τυΐπε. 

4  Απάδε δρροϊητϊεά εεγέαιη οὔ τς 
ΓΙ ενίτεβ ἴο πιϊηϊβῖεγ δείογε τῆς ἀγί οὗ 
τῆε ΓΟΑΡ, δπὰ ἴο τεοογά, δηά ἴο 
τη κ δηά ργαῖϑε τε [οκο Οοά οὗ 
ϑγδεϊ : 

ς Αϑᾶρῇ (δὲ οδιεῖ, δηά ποχὶ ἴο 
Πίπιὶ Ζεοδαγίδῃ, εἰεὶ, δηά δῃδηλγα- 
τηοῖϊῇ, δηὰ εἢ εἰ, δπά Μαιιῃϊδῆ, 
δηἀ ΕἸΪΔΡ, ἀπά Βεπαίδῃ, απά Οδεά-, πα, 
Ἑάοπι : ἀπά [εἰεὶ [νυν ἢ ρβατεγίεβ8 δπὰ αὐ ἐὰ- 
νυ ἤάγρβ; Ὀὰς Αϑδρῇ πιδάς ἃ βοιιπά »Π- 
ν᾿ σγπλθΔΪ5 ; 

οηά οὗ οβετγίηρ τῆς. Ὀυγηῖς οἴξεγίηρϑ 
ΔΠ4 τῆς ρεᾶςε οἤεγηρβ, μα Ὀ]εβ5θά τῇς 
Ρεορὶςε ἴῃ τῆς πδηιε οἵ τε [ ΟΚ. 

4 Απά δε ἀεαϊξ ἴο δνεῖγ οης οὗ ,21σ φνύσε 
α»"οὦ ἀκνλε 

ΟΗΑΡ. ΧΝῚ. ΤὟὌΠε ἀϊνίϑίοη δεΐννοθη [818 
σπδρίογ δηὰ ἴῃς ργθοθάϊηρ 15 ἀνυκναγά; βίης 
[η6 ἢγβὲ ἴἤγεοε υϑῦβοβ οἵ ςἢ. χνὶ. ἔοστῃ ραγῖ οὗ 
[η6 παγγδίνθ σοπιπιδησοαὰ οἢ. χν. 15. Οοιῃ- 
ῬΑΓῈ 2 8. Υἱ. 17-19, ΠΟΙ [6 ρᾶβϑᾶζε 18 ποῖ 
ἴογῃ ἔγοπι [15 ὑτΌρου οοηϊοχί, 

4-42. ΤΠ8 ραϑϑᾶρο 8 ἰηἰογροβοά ὃν ἴΠ6 
ἩΥΤΙΕΓ οὐὗἨ (Πτγοπίοϊεβ δεΐνγεεη ἵνο σοηβεσα- 
Ὅνε ϑεηΐδησοϑ οὗ ϑδπλιοῖ, νῃ]ο ἢς τοροδῖβ 
υηδιτεσγοὰ ἰῇ υοῦθο 3 δηὰ νοῦβο 421. 1 οοη-, 
(Δἰη5 ἃ ἀεί! δα δοςοιηξ οὗ ἴδ βογνυῖςο ψῃϊο ἢ 
αν ᾿ηϑΕτιϊοά αἵ {Π158 {ἰπ|6, ἃ βογυίςθ ουΐ οὗ 
ὙΠ ἢ στὸν 186 τηογε οἰαδοτγαῖο βοσνῖςο οὗ τἴἢ 6 
Τεπρίθ. ὙΒῈ ἰδηρυᾶξο οὗ τυςῖ οὗἉ ἴϊ6 

ξς 8 ΤΟΙΠΔΓΚΑΡΪΥ ἀγομδίς, δηὰ (ποτα οδῃ 
ὯῸ τολϑοηδῦϊε ἀοιδὲὶ {παὶ 1ἰ 15 ἰὴ (6 

ΠῚ " οχίγδοϊ ἔσοπι ἃ σεοοσὰ οὗ ἴδο πιὸ οὗ 
ΑΥἹὰ, 

4, “54 |ο γεεογά.] ἈΔΊΠοΥ, “το οο᾽ἸοὈταῖο." 

ΤῊΘ γογὺ υϑοὰ ͵8 ὨΘΑΓΙΥ εαιυϊναϊεπς ἴο ἴῃς 
ἴνο οἴποῦβ ὑνΒ] ἢ ἔο ον, δηὰ ἃγὸ ἰγαποὶδίοαά 
ΓΕΟΒΡΟΓΈΥΟΙΥ “(Πδη Κ᾽ δηὰ “ ργαϊβθ." ὅἋοπι» 
Ῥᾶτγὸ [6 ἘΠ|68 οὗ Ρ8. χχχυ . δηά Ιχχ. 

δ. “454 7εἰεἰ,) ΤῊΣ οσσυγτοηος οὗ ἴδε πᾶπὶδ 
“ εἶθ] " σῖςα ἴῃ 1}|15 ᾿ἰδῖ 15 βυιβρίςίουβ. Οὐυγ 
ἰΓδηϑἰδίογϑ, ΌΥ̓ Ρἰδοῖηρ ἃ οοϊοῃ αἴϊοσ ἴῃς πδπὶὸ 
“ Ονοά-οάοπι,᾿ δᾶνὸ ἀσίδοποα ἔγζοπι ἴῃς [ἰςῖ 
ἴΠε βϑοοοηὰ Τεϊεὶ, δηὰ τηδάθ ἰΐ ἀρρέδγ 85 ᾿ξ ἢ 
δίοῃθ ρἰαγθά “ νἹτἢ ῥΡϑδ [οΓ 8 ἀηὰ τν ἢ Πᾶγρϑ. 
Βιι ἴῃ τῆς οΥἹρίηδὶ [6 πδπλθβ τὰπ οὐ ψτπουΐ 
ἱπίογτυρίίοη, 4}} ἔγοτῃ Ζθομδγίδῃ ἴο (ἢ βοοοηά 
εἰς! θείης τεργοβθηϊθα 45 Ράυεσθ οἡ ἴθϑ6 

1Ἰηϑ Γυτηθηῖ5. ((Ἰοτηραγο οἷ. χΥ. 20, 21.) Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ «((ἢς ἢγϑι ““ [616] 18 4 σοστιυρὶ τοδάϊης 
ἔογ “ ΑΖ|.}" (χγυ. 20), οὐ “ [4221ε]" (χν. 18). 

Δμαῤδ. .. «υἱὴδ σπιδα.) ὈτΟΌΔΡΙΥ 
βρῇ, 88 ἰεδάες, κερὶ ἴῃς ἔππὸ ἢ [8 
ογτθαί8. 



4 Ῥε, τὸς 
ε. 

Υ. 6---2).} 

6 Βεπαῖδῃῃ ἷϑο δπά 72}4Ζ'ε] τῆς 
ΡΓεϑῖΒ ΠῚ τγυπιρεῖβ σΟΠΟΠΟΔΙΪΥ 
Ὀείοτε "τῆς ἂγκ οὗ τπε σονεηδηῖ οὗ 
σου. ᾿ 

η ΦὙὝΠεη οἡ ἴπδῖ ἀλὺ [αν ἀς- 
Ἰϊνεγεὰ ἤτϑὲ 0: ῥιαίνι το τῆδπκ τῃς8 
ΠΟΚῸ ἰηῖο {πε Πδηά οὗ Αϑαρῇ δηά ἢΪ8 
δγεῖῆγεη. 

8 ΖΟσνε {πάη κ8 υὑπῖο ἴπε ΙΟΚΡ, 
Ο1]] προ ἰδ πᾶπιε, πλᾶκε Κπόνγῃ ἢ]8 
ἀεςάςβ Δπιοηρ [ἢ ρθορΐε. 

9. ϑίηρ, υπῖο ΠΙΠ|, 8ἰηρ; ρ541π|8 υπῖο 
ἢϊπι, ταῖκ γε οὐ 411] ἢὶβ ννοπάγοιιϑ 
ὑνογΚβ. 

10 ΟἿἸοτΥ γε ἰπ 5 ΠΟΙΥ πάπα : ἰεῖ 
τῆς Πεαγὶ οὐ {πδπὶ το͵]οῖος τπδῖ 866 Κ 
πε ΙΟΚὉ. 

11 ὅ6εκ τῆς ΠΟΚῸ δηὰ ἢΪ5 5: Γεηρίῃ, 
86 οἷ Πἰ5 ἔδλοε σοῃτηυΆ ! }γ. 

12 Ἐδηγειιθοτ ἢϊ5 πγάγνε]]ου8 ννοῦΚϑ 
τῆι ἢς μδῖῃ ἄἀοπεα, 18 ννοπάσγϑ, δηά 
τῆς Ἰυάρπηεηῖβ οὗ ἢ8 πηουτῇ ; 

12 ὄ γε 5664 οὗ ϑγδεὶ ἢ]5 βεγνδηῖ, 
γε ςἢ]άγεη οὗ ἤαςοῦ, ἢΪ58 σῆοβθη οῃδβ. 

14 Ηε ἢ: τὴς ΠΟΚΡ ουὖγ (σοά ; 5 
Ἰυάρπιεηῖβ ἀγε ἴῃ ἃ}} τῆς δαγτῃ. 

Ις Βε γε πιπάξι! αἰννὰγβ οἵ ἢἰδ 
ςονοηδηῖ; ἴῃς ννογὰ τυληήεὴ ἢς Τςοπ- 
Ττηλη δά το ἃ τπῃουβαηά ρεηδγδτοῃϑ ; 

ἃ (απ. 17 16 ἔνεη ὁ ε᾿ιε δ εουεπαπί νἈϊΟἢ ἢς 
ἃ 48. 1... πιλάε ννἢ ΑΡγδῆδπι, ἂδπά οἵ ἢΐ8 οἂἱὴ 

᾿ς ιαΐηι Ιο Ἰδαπᾷ δὲ Ζογά.] 

πηΐο βαλε ἢ 

6. Βεπαίαὁ απά 7αδακαίοί ἐδε ῥὶς! .. ὙΒεβ6 
“ Ῥγοβϑῖβ᾽" ἅγὲ ἀϊδίίηςϊ ρεσβοῦβ ἔγοτῃ Βεπδίδὴ 
δηά [4421|6] {πὸ Ζευΐες. Βεμδίδῃ (δε ργεϑῖ 
γγὰ38 τη πη οησδά ἴῃ οἢ.ΧΥ. 24. 

7. Οη δαὶ 4ᾳα7 αυϊά 4εἰϊπιεγεά ἥγιεΐ ἐδὶς 
ἘἈδίδοσ, “ οἡ {παῖ 

ἀλὺ Πανὶ ὰ ἤγδὶ δρροϊῃϊοὰ ἴο Αϑδαρὴ διὰ 
Βὲθ ὈΣΘΊΒΥΘΣ μπδῖ ΒΟΥ 9ϑοπ]ὰ ρῥγαῖθο 
ἴῃς Τοτὰ [5ἀγϊης]." ΤῊς ντιζεσ υνῖβο5 ἴο ἸΑΥ͂ 
δῖγεβα οἡ ἴπε ἔδςϊ {πὶ Αϑδρὴ δηὰ ἢ18 Ὀγεϊγεῃ 
ΟΓΟ ἢγϑι δρροϊηϊεί ἴο [Πεῖγ οὔςθ οἡ ἴῃς ἀδΥ͂ 
οὗ ἴῃς Ὀγίησιηρς ἴῃ οὗ ἴῃς ἂὐκ. ὑνϑ ᾿ἰδᾶγῃ 
ποῖπηρ ἴσοι (ἢ6 ραϑϑδᾶρα 85 ἴο ἴδ ογάεσ ἰῇ 
σῆς Ὀ αν ςοπιροβοά, οὐ Ρυ 0] 156, ἢ 5 
Ῥ54Π|8. 

8. Οἴπε ἐῥαηῖε, ἠς.71 ὍΣ ρβαὶπὰ ἤπογοὸ ριΐ 
Ὀεΐογο 8 ὈΥ ἴη6 ΟἸγοΟΩΐΟΪΟΥ 85 διιηρ ᾿ἰἴυτ- 
ΕἸΟΔΠΥ ὈΥ ΑΞδρἢ δηά ἢϊ58 Ὀγεϊῆγθη οἡ (ῃς ἀδΥ͂ 
οὗ ἴπ6 ἀγκ᾿5 οηΐγδηςε ἰηΐο [6γιιβα οι, δοσογάς 
οἰοσεῖὶγ νυ της Ὁ] ονηρ Ῥαϑϑαρθὸβ οὗ Οὐ γῦΓ 
Ῥεεβεηΐ Βοοκ οὗ Ρ584Π|5:--- 

εῖδε9 838-22 ὙΠ ῬΒ. ον. 1-15. 
γεῖβεῦ 23-33 ἘΠ} 5. χονὶ. 

Ι. ΠΗΒΚΟΝΙΟΙ,Ε5. ΧΥῚΙ. 235 

17 Απά δαδῖῃ σοπβγπιεά τῆς 54π|ιε 
ἴο Ἰδοῦ ἔοσ ἃ ἷανν, σϑπά ἴο ἴβγδεὶ 2 γ 
δη ἀνθγδϑτηρ ςονεηδηῖ, 

18 ϑαγίπρ, ἰ“πῖο {πες ν}} 1 ρῖνε 
πε ἰδηά οὐ (ὕδηδδη, ἴτμε ἰοῖ οἵ γουγ᾽ Βεῦ. 
ἸΠΠογΐδηςς ; ΕΣ: 

19 Ν δη γε ψεῖε δυῖ ἴέενν, ἰενεη "Ηςδ. 
ἃ ἔανν, δηἀ βἴγδηρεγβδ ἴῃ ἴξ. τρία ( 

20 Απά τὐλέπ {ΠΥ ἡγεπὶ ἔτοπι πδ- ἐφ. 3} 
το ἴο πδίίοη, δηὰ ἔγοπι ομέ Κίηράοῃι 
ἴο Δηοῖμεγ ροορὶε ; 

21 Ηε βευβετεά πο πιδῃ ἴο ἀο {Πεπὶ 
ψτοηρ : γ6α, ἢ Ἐτγεργονεὰ Κίηρβ ἔογ ὃ ὅση. τ. 
πεῖν 8668. ἘΠΡΡΡΡΙΞ 

22 δαγίπρ, Τοὺς ποῖ 
Δποίηϊεά, δἀπά ἀο τὯγ ρῥγορμεῖβ πο΄ 
ἈΑΓη,. 

23 "δίπρ ὑπῖο τῆς ΓΟΚΡ, 4}1 τῆς " Ῥε. 96. 
ελγῖῃ ; 5πὸνν ἔογ ἢ ἤοπὶ ἀδὺ ἴο ἀδῪ τῶν; 
ἢ18 βαϊνδῖίοῃ. 

24 Ἰδεοΐατε ἢ 8 ρίογγ διιοηρ ἴῃς Πθᾶ- 
τπ6η ; 5 πιάτνο]ου5 ννογκβ ἀπιοηρ 8]} 
Πδτίοη8. 

ἃς Εογ ρτεδῖ ἐς τε ΓΟΚΡ, δηά 
ΕΗ ἴο Ὀε ρῥταϊβεά : ἢς αἷβο 2; ἴο 
6 ἔεαγθά δρονε 4]] ροάϑβ. 
26 ἔογ ἃ}]1 τπε ροάϑβ "οὗ τῆς ρεορὶε " ἴων. :ο. 

γε ἰάοἱϊβ : δυῖ τῆς ΓΙΟΚΡ πιδάς τῆς " 
ἢεάνεῃϑβ. 

27 ΟἸοῖν δπὰ μοποὺγ ἀγέ ἰπ ἢ 18 
ΡΓΘΘΘηςΕ ; 8[ΓΘΠΡΊΉ ἀπά ρ]δάπαβ8 47έ 
ἴῃ ἢΪ5 ρίαςς. 

ΓΆΪΠΟ ΤΡε. τος. 
ς. 

γεῖθα 34 νὰ Ρ8. ον 1. 
ψεῖβοβ 35-26 ψἱτἢ Ῥϑ. ονὶ. 47, 48. 

[{ 19, ἜΡΡΤΕΠΟΥ, ἃ {Πλπ θοίνης βογνῖοδ 
ςοπιροϑεὰ ἴογ ἴδε οσοδϑίοη ουξοῦ ρῥϑδὶπὶβ 
ΡΓΘΥΙΟΌΒΙΥ οχι βίης. 

13. 7 :“εα ἐΓ Πρ Ιῃ 5. ον. 6, να ἤλυθ 
“ ΑὈγαῆαμλ" ᾿ἰηϑίοδαὰ οἵ “[δγδ6]. “[5ΓΔ6]" 
18 Ῥγοίθγαθ]ς οὐ δεοςοιυηΐ οὗ ἴΠπ6 ρδγδὶ]6} 1 5Π|. 
((οπιρασγο Ῥβ8. οὐ. 21; 18. ΧΙ 1, 21: 6. 
ΧΙΝ!. 27, ἄς.) 

15, δὲ γε »ηπάρε..} ἴῃ Ῥ8. ον. 8, νγὸ τοδά, 
“ δὲ δα! ὁδγη τ}. ϑοπὶς βιιρροϑε [Πα 
πε ἰοχῖ ΠΟΥ νγὰβ8 ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΥ ἴπ6 βαπιο; δυῖ 
(Π6 υ8ϑὲ οὗ ἴπε 2ηἀ Ρ6Γβ. Ὁ]. 'ἰῃ νοῦβε 19 
δοοοσάβ ἢ 118 156 ἤΟΓο, δηά ςομῆγπι5 1Π6 
οχιϑίίης γεδαϊηρ. ᾿ 

23. δὲηρ μπίο ἰδὲ Ζογαά. εῖβοβ 1 δηὰ 2 
οὗ 8. χον!. ἅγεὸ ἤοσὸ 1πσονγῃ τοχοῖποσ, οὔθ 
οἶδιι56 θείης ἴδκϑη ἔγοτλ δδςῇ. 

47. ϑδιγεησίὁ απά σίαάπε:. ἀγὸ ἰπ δὲ ῥίακε.} 
Β5. χουν]. 6 45, ἰησοδά οὗ [ἢ]5, “ βίη τη δὴ 

. δεαιξ τὸ ἴῃ ἢιἰ8 “απεέμαγ)γ." Τῆς Ηεῦτεν 
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28 Οἰνε υπῖο πε [οκΡ, γε Κίη- 
ἀτεάβ οὗ τῇῆε ρβορίε, ρὶνς υπῖο τῇς 
ΓΙΟΚῸ Ρ]ΟΓΥ Δπά βιγεηρτῆ. 

29 (στἶνε αμἴὸ τπ6 ΓΆΡ ἴῃς ροῦν 
με υπῖο ἢ5 πᾶτε : δγηρ Δη οἴδγιηρ, 
πὰ ςσοπια δείογε ἢϊπὶ: νγούβῃ!ρ τῆς 
ΙΟΚῸ ἰπ τῆς Βεδιγ οὗἉ πο] 688. 

20 ξαγ δείογε ἢΐπη, 411 τῆς θαττῇ : 
(ῃς6 νγου]α αἷβδὸ 5}4}1 θὲ 5ἴδθ]ε, τῆδι 11 
δε ποῖ πιονεά. 

41 [,εττῆε ἢεάνεηβ δὲ ρἷαά, Δηἀ4 Ἰεῖ 
{πε εαγτῃ τα]οῖσα : δηά ἰεῖ γιόρ ΒΑΥ͂ 
διλοηρῖῃς πδιίοηβ, ΓΕ ΠΟΚῸ τεϊρηετῃ. 

22 [εἰ τῇς 8ε8 τοαγ, δῃὰ τῆς {]- 
πεβ5 τῃεγεοῦ: ἰεῖ τῆε δε 48 τε]οῖςβ, 
Δηἀ 41 τῆι ἐς τῃεγείη. 

242 ΤΠαη 5}4}} τῆς ἴγεοβ οὐ τῇς 
ννοοά 5'ηρ ουζκ͵ δὲ [ἢς ργεβθηςς οὗ τῆς 
ΓΆΡ, Ὀεξολιβα πῈ σοπλεῖῆ ἴο ἱμάρα 
τῆς δαστῃ. 

ἔογ ὄνϑυ. ᾿ 

ἰογπ5 [ὉΓ “ρἷδοθ" δηά “"βδποῖι συ " ὍΓῈ 
5: ΠῚ11ὰτ, πὰ οἰ ΠΟΥ τηΔΥ͂ Πᾶνα στον ουὔϊ οἱ 
(Π6 οἴπογ ; διιῖ (ποτ ἰβ ποὺ σϑϑεπλθ]δῆςο 
Ὀεΐνοοη ἐῤεάυαῦ, “ 5ιγθηρτῃ," δηὰ ἐἐρῥ᾽ ἐρεῖ, 
“ Βρδιιῖγ." ΡτοΌΔΟΪΥ Βόγὸ ΟΠ ΓΟΉΙΟ]65. ἢδ8 
Ῥτοβοσνοὰ τΠ6 οτἱρβίηδὶ ἴόγπὶ, ν ῃϊ ἢ 5. οΠ6 
ΤΆΓΟΙΥ ἑοιιηά, ψ Π}Ὸ6 ἴθ Ῥ8. ΧΟΥ!. ἃ 51058 Πδ5 
σγερῖ ἴῃ ἔτοσὰ ἴΠ6 πρδγρίη. 

29. Οο»ὸ ῥείογε ῥὲρι. ὍΤῊΘ σογγοβροπαϊηρς 
Ρῆγαβο οὗ Ρ8. χενί. 8, “" (οπλα ἑπέο ῥίις εομγίς," 
νγ85 ΠΟΤΕ ΔΡρτγοργίαϊς αὐἴοσ {πὸ Τερὶς μαὰ 
Ὀδοη δι ῖῖ, Ὀαῖ σοιά ποῖ ᾶνὸ Ὀδδη ιιϑδϑοὰ οἢ 
115 οσςαβίοη. 

«υογα ὶρ δὲ Πονά, εἢ Ὑι5 [τὰ οἶδυ56 
18. ἃ ΥἹοϊΪϑτοη οὗ ογαϊ ΠΔΤῪ πιϑίγιοδὶ αν; δηά 
τῆς. νἱοϊφ[ο 5 σοτιδίηθα ἢ διις ἢ 4 ἀ6- 
Ταηροπιθηΐ οὗἉ ἴΠ6 εἴδιι865 οὗ "8. χονὶ. 38 566 8 
ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ {παῖ (Π6 ἴοχξ 15 Πόσα ἴῃ ϑοῖὴθ ςοῆ- 
διδίοη. ὙΠ ΒΘΏΘΓΑΙ πεέχ οὗ ἴδ δϑηΐϊθηςθϑ 
ἃ5 σίνοη ἴῃ 5. Χυνϊ. 15 ἀδοίάθαὶγ ἴο Ὀ6 ῥγο- 
ἕεστοα,. 

34. Ο κίε ἰῤανν, Φ' ἢ Τὶς νεσβα ἰβ 
ἑουπά «αἵ ἴῃη6 σοπητηθηςσοιηςηΐ οὗ ΤΌῸΓ ᾿541Π|5, 
Υ12., 5. ονἱ., Ον"., ΟΧν!. δηὰ σχχχνυ!. [ἴ ννὰ5 
πὸ ΟΥΑΙ ΤΥ [Θγνιϑῃ ἀΟΧΟΪΟΡΥ͂, πὰ τῪ ὃς 
Γορασάρα ἃ5 οἱοδίης ἴμε ἢγϑῖ, ΟΥΎ Τπαη Κϑρίνιηρ, 
ἀράν αν οὗ {Π]5 βϑσνῖςο, ΠΙΟἢ 15 ἤθη ξοϊ]]) οννοὰ 
Υ ἃ 5ΠοΤΐ ΡΓΑΥ͂ΘΓ τ τε 15), ἃἴεσ ΜΒ] οἢ 

(ΟπΊ65 ἃ βεςοῃα ἀοχΧοίομΥ. 

95. “41πώ τα} 7γε.} ὙΠ Ε56 νογάϑ, ὙΠΙΟΝ ἅτ 
τοῖ ἑουηά τη 5. ΟΥἹ. 47, πὴ ἴο δ6 η0 ρατί οὗ 
ἴΠ6 ρϑαϊπι, θαζ ἃ τπλογὸ ᾿ἰταγρῖςὶ ἀϊτοςςοῃ. 

Ι. ΓΗΚΟΝΊΙΟΙΕ5. ΧΥΙ.. [ν. 28--- 20. 

ἧς Απά 54Υ γε, ϑᾶνε υ8, Ο (Ἰοά 
οὗ οὔ βαἰναίίοη, δἀπὰ ρδῖῃεῦ ὺ8 ἴον 
σεῖδεῖ, δηὰ ἀεἶῖνεγ τι ἔτοπι ἴῃ 
Πόδτῃεη, τας ννα ΠΊΑΥ ρῖνα πδηκ8 ἴο 
ΤΥ ΠΟΙ πᾶπιε, σμά ρου ἴῃ (ὮΥ 
ΡΓδῖβα. 

26 ΒΙεββεά ε τῆς ἴοκρ Οοἀά οὗ 
ἴϑγαὶ ἔογ ενεῦ δηά ενεσ.0 Απά δ!]} 

τῆε ΓΟΚῸ. 
47 ὅ 8ο δε ἰεΐξξ τῆεγε δείογε τῃ6 

Ααὐκ οὗ τῆε σονεπδηΐῖ οὗ ἴῃς ΠΟᾺΡ 
Αϑαρῇ δηά ἢ18 Ὀγεΐῆγεη, ἴο τ ἰβίεῦ 
δείοσε τῆε αγκ σοητίηιαῖν, 85. ΘνΕΓΥ͂ 
ἀαγ᾽ 5 νγοῦκ τεαυϊγεά : 

28 Αμά Οδεά-εάοαι νν ἢ τΠεὶγ Ὀγα- 
τἤτεη,, τῆγεεβοογε δηά εἰρῃς; Οὐδ οά- 
δάοπι «αἶϑο τῆς βοὴ οὗ [εἀμτῆυη ἂπάὰ 
Ηοϑβδῇ ἐο δέ ρογίειϑ : 

29 ΔΑπά Ζαάοκ τῃε ρηεβῖ, δπά ἢ 18 
Ὀγεῖῆγεη τε ργιεβῖβ. δείογε τῆς τάθ6Γ- 
ΠδοΪς οὗ της οΚῸ ἰπ ἴδε Πρα ρίδος 
τηδῖ τυας αἵ (σίδθεοη, 

80. “4π4 αἱ ἐδε βεορίε “αἱά, “δὴ, ἀπά 
}ιαμεά ἐδε 1ογἀ.)}) ἘἈδίδον, “Απὰ Ἰοῖ 41} 
80 ῬΘΟΡΙΘΘΑΥ ΓΑτπλθπ, δὰ "ῬΡδὶθο 1890 
Τοτὰ." Ηοτο δραίη ψὰ ἢδᾶνο ᾿ἰτυγρίςδὶ ἀϊτεο- 
Εἰοη5-- ποῖ ρᾶγίβ οὗ ἴῃ ρῥϑαὶπιβ οἵ ἴῃδηΚ8- 
δἰνίηρ. Τρ ρῥϑδὶπι, 85 βιιρ ΟΥ ἴθ 1, εν 65, 
Θοηάρα ψ ἢ τη6 ννογάβ “"ῸΣ δυο σ δηὰ δυο." 
ΎΤΠΘη ἴπ6 σοηρτορδίίοι βαϊά, “ Ατεη. ῬΊγαδίϑα 
τῆς 1 οτὰ. 

38. 454 Οδεά-εάονε «υἱό΄ ἐρεῖν ὀγείῤγεπ. 
Α5 1118 ΡᾶΞϑαρ πονν δαπάβ, [π6 ννοσγά ὑΠεὶγ᾽ 
ἰ8 ἸΠρτδιητηδίςα!. σοῦ ἴπεῈ ἤᾶπὶς οὗ 
ΔΠΟΙΠΟΓ 1, ον Π45 αἰ ρ ουἱὐ αἴογ “ Οὐδϑά- 
εὐἀοπι." 

39. 1. ἐδὲ δὲχῥ͵ ῥίαιε δαὶ «υαὲ αἱ ΟἸδεοη. 
ὙΠ5 18 ἴη6 ἤγϑί τπιοηὔοη ἴπδῖ νὰ πάτα ὁ 
Οἰδεοῦ 45 ἴπὸ ρίδος δἵ νι ςἢ ἴῃς ταθεγηδοὶα 
οὗ τὰς σοπρτερδίοη πον γεϑῖϊοά. γεν! ουϑὶῦ 
1 βαὰ Ὀεοη αἵ Νοῦ (1 8. χχί. 1-6), ῆθηςο ἵξ 
νγὰ8 τοιηονοά Ῥγορ ΪΥ δὲ ἴπὸ {{π|ὲὸ οὗ πὸ 
δἰδιιρῃῖου οὗ ἴῃς ργίεϑδῖβ Ὁ Πόοες (1 8. χχὶϊ. 
18, 19). [ἴ 15 υηςογίδίη ψνΠΕῖΠοΓ ΟἸΒΘοΩ 
νν5 τοραγάθα 5 ἃ “ἢ ρίας" δεΐοσγο ἴΠ6 
{ηϑίοσ ἴο ᾿ξ οὗ ἴ[Π6 ταδόγηδοῖὶο; δυὲ (Πεηςο- 
ἔοστἢ 11 16 σοπιροοη οὗ ϑοϊοϊμοη᾽ 5 ἴθ πιρὶθ 
ἴἴ ννᾶ5 ἴῃς “ γτγεδῖ πῇ ρμίαςς "(τι Κ. ἰ.. 4)--ἃ 
βεςοηΐ σθηΐγο οὗ ἴπ6 Ὡδίοηαὶ ἡνοσβηὶρ ΨΥ ΒΙΟΝ 
τοιιαϊηθὰ ἔοσ αὔονθ 5ο Ὑδᾶγβ ἰῇ 1Π15 8ῃο- 
τηδίουβ σοῃάϊοη--- ἀἰν!οα Ὀεΐννθεη ΟἸδεοῦ 
δηὰ ογυβαίοηθ. (δεε δοϑιἀεβ ἴῃ ρῥτγεϑέηξ 
ξ δδάβε, «ἢ. χχὶ, 29; 2 (τ. ἱ. 3-6, Δηά τ Κ΄. 
111, 4. 

ὅτῃς ρεορὶε βαἰά, Λπιθη, ἅπα ργαίβεά  Ὅει, 5 
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ψ. 4ο----.] 

40 Τὸ οὔεγ Ὀυγπὲ οἴδεγίηρβ ὑηῖο 
(ἢς ΓΟΚῸ ὑροη ἴμε αἰα οὔ τῆς 

 Ηςὺ. ἐσ θῃγῃς οΟβεγίηρ σοποπΌ} } } }7 ἴπιοη- 
ῬῬΟΥ- ἰρ 

ἐς απὰ ἴα ἱῃρ ΔηΠὰ εἐνεηϊηρ, ἀπά 10 49 δςςογά- 

δηξ 

ΣΌΣ 
5, ἄς. 

ἐὰς ἐυέν- ἴηρ ἴο 8]} τῆλι 15. νυγιτθη ἴῃ τῆς ἂν 
οὗ τῆς ΓοκΡ. ΠΟ Ν Πα σοπηπιδηάεὰ 
Ιϑγδεὶ; ᾿ 
4 Αμπά νι τποπ Ηξεπιδη 

ἃπ4 Ϊεάιτῆυπ, ἀπά τῇς τγεϑὲ τῇασῖϊ 
νγοα σἤοβεπ, Ψῆο ψψέγε ὄχργεββεα 
ΌΥ πᾶπια, ἴο ρίνε {πᾶηκ86 ἴο ἴῃς 

ηρασπμακππιοπαν.οοΥταπωιπτκεν,. 

40. ὕοη ἰδὲ αἴαν 9 1. δεγηπ! οὔεγίη.] 
ΎΤῊΘ ΟΥ̓ ῚΠΑὶ] αἰΐασ οὗ θυγηῖ οδετὴς (Ἐχ. 
ΧΧΧΥΙ. 1-2} σοητηυδαὰ «αἵ Οἰδεοῦ ψπ τῃ6 
ΚΔεγηδοῖὶς (566 2 (ἶγ. '. 5). αν ὰ τηιἌῖ 
ἤᾶν ογοοϊεα ἃ πόν δἱΐασ ἴοσ βαςτῆςς δἵ 
7]εγυϑβδίοεπι (οἢ. χυὶ. 1). ὙΠῸ βϑοσ ἤοθ5. σοπ- 
τηλπάεα Ὀγ ἴπθ 1ἂνν ννοῦο, τ ἀρροάγβ, οἤσγοα 
ἂῖ ἴπε ἔογτπετ ρίαςε; δὲ {πε ἰαϊτεῦ ψεγὲ οεγεά 
νοὶ ΤΥ δά τ οη Δ] βδοσιῆςθβ8. 

41. )εὐμέδιμ.} “Ἰοάυτπιη" 15 ΡγΟΌΔΟΙΥ 
[(Π6 54Π|6 Ροίβοῃ 28 ἴδε “ Εἴτηδη ᾿ οὗ «ἢ. ΥἱἹ. 
44, Δῃά χν. 17, 10. Ηδ νγ»ᾶ58 ἴθ μοαδά οὗ [ἢ 6 
Μεογαγιῖθβ, δηά ἴῃς ἰοδάογ οὗ ἴῃς τπϊγὰ [,6ν1- 
ς4) οἴοὶγσ.Ό (δθς δοῖον, οἢ. χχν. 1-ό; 2 
ΟἿ γ. ν. 12, ΧΧίχ. 13,14, ΧΧΧΥ͂, 15.) 

ἐδὲ γε! ἰδαξ «ὐεγὸ εροισπ, «υδὸ «ὑεγὸ 6χ- 
Ῥγεμεΐδ ὃν παριρ) Ἐίποσγ, 489 χοϑδοί οὗ 
80 ΟΒΟΘΒΟΩ ΟἾ68, ΒΟ ΨΟΣΙΟ ποπτϊο! θὰ 
ὈΥ δδιηθ. ὙΠῸ “ςἤοϑθοη οὔδϑ. ΨΟΓΟ “ πιρῆ- 
Ποηοαά ὈΥ Ὠδπὴς ᾿ 'ἴῃ ςἢ. χΥ. 17-24. Α ὔ ΡοΣΊΊΟΣΩ 

Ι. ΠΕΗΚΟΝΙΟΙ,Ε5. ΧΥῚ. ΧΥΙΠΙ. 
« 

Ι͂ῸΟΚΡ, Ὀεσᾶυβϑε 8 πΊΈΓΟΥ ἐμάμγοιἢ 
ίογ ὄνεῦ; 

42 Απά ψπῇ τῆεπὶ Ηδεπιδη δπά 
Ἰεάυζῆυη νι τταπηρεῖβ δηά σγπι- 
να]ὶ5 ἔογ τῆοβε τῆᾶῖ δῃοιυ]ὰ πηᾶκε 8 
βοιηά, Δη4 ννῖτἢ πηυδὶςδὶ ᾿πϑιΓ ΠΊΕ ἢ 8 
οὔ (οά.. Απά τῆς 8οη5 οὗ [εάυτῃυη 
τυεγε ἵ ρογίε[ϑβ. 

43 Απά 4]] τῇῆε ρβορὶε ἀερατγῖεά 
ἜνεΓΥ πΊᾶπη ἴο Πὶβ Πουβε: δῃὰ [αν ά 
ταϊτυγηδά το 0655 ἢἰ5 ἢδιι86. 

οὗ ἴπεπι, νἱΖ., ἴῆοϑε πατηθα ἴω οἷ. χτὶ. ς, 6, 
ςοηάδυςίεα ἴδ 5ογνῖοθ ἴῃ [ΘΓ 58] 6 ηλ: ἴπ6 Γ6- 
ΤΑΙ ΠἀοΓ ΕΓ ΟΙΠΡΙοΟγδα ἸΏ ἴπῸ ᾿νοσϑηὶρ δ 
ΟἸΌθοη. 

42. “1π4 «υἱ. ἐδενι Ηκριαη ἀπά εάμέδι. 
ΤῊ ἔτι πιοδηϊηρ ΠΟΙ 15 ῬΡγοῦΔΟΪΥ τπὲ ᾿ηαϊ- 
οαἴοά ὈγΥ ἴῃς ΧΧ΄Ὡ νμετα ννὸ ἢᾶνο καὶ μετ᾽ 
αὐτῶν σάλπιγγες καὶ κύμβαλα --- “ ἀηὰ νἱ ἢ 
ἴΠοπὶ γεγο {Γυπιρεῖβ δηὰ ογτηῦα]5. ὙΠῸ 
ψνοσ5. “ Ποηλδη δηὰ Ϊεαινπυη" ΤΑΥ͂ ἢᾶγθ 
Ἑοοπλα ἰηῖο ἴΠ6 τοχῖ ἔτοῸπὶ ἴῃ ργθοθαϊημ νογβο, 
ΟΥ̓ ἔτοπι ἃ τηδγρίηδὶ ποῖδ, Ἰηζεπάςα ἴο οχρίαίη 
ὙΠῸ ὙγΟΓΘ τηθδηΐῖ ὈΥ “{Πο." Α5 ἴδε ρε5- 
βᾶρε βίδηάβ ἰὴ ἴῃς Ηεῦτγεν, ἰτ 185. υηρταπι- 
τηδῖϊςαὶ. Οὐυζ ἰγαηϑιδῖογβ πάν ἵννῖςο ἰηβογιθά 
τῆς ργοροβιοη “νυν ἢ "--- θεΐογα “ (γυπιρεῖβ 
δά Ὀοίοσε “Ἰησι γα πιοηί5." 

43. “πώ εδε βεορίε ἀεραγιεά, 45". Οοπι- 
ῬΆΓΕ 2 8. Υ]. 19) 20, ΨΨΏΘΓΟ [86 5ΔΠΊ6 ρᾶβϑΆ 6 
Οσςιγ5 ΜῈ [Π6 ἀϊβεγεηοε οὗἁὨ ΟὨΥ οὔε ἰοϊίεγ. 

Γ(ΗΑΡΤΕῈΒΚ ΧΥΙ,. 

: λαίλαη γε αῤῥγουΐηρ δε μρξοσε "οὔ 
Φαυϊά, ἰο ὀμία Οοα αν ἀσμθδέ, 4. αὐεν ὃν 
{δὲ τυογά οΓ Οοαά γογὀίαἰείλ δέν. τι 272 
2 γονιοί ἀνε ὀϊεσείηρς ἀπά ῥοιῆς ἐπὶ λὲς 
σε. τό δαυΐά"» 2γαγε7 α»αἱ ἐλαγιξερίυίρ. 

ΟΥΝ εἷς σᾶπιε ἴο ρ458. 45 αν ά 
δδῖ ἴπ ΙΒ Βοιιβε, τῆλ ᾿δανιά 

δά το Ναίμδη τῆς ριορῆεῖ, [,ο, 1 
ἄννε!] ἴῃ δὴ ποιιβὲ οὗ σβάδγβ, δυῖ τῆς 
αὐκ οἵ τῆς σονεπδηῖ οὗ τῆς [ΟΚῸ γχέ- 
ριασί πε ἀπάθυ συτγίδί 8. 

2 ἼΠεη Ναῖἴμδη βαϊά ὑπο [αν ά, 

Ὠο 4]] τηδῖ ἐς ἰῇ τῆϊης πεαγῖ; ἔογ Οοά 
'ς ἢ πες. 

4  Απά [Ιτ οσδηπλα ἴο ρᾶ458 ἴΠ 6 54π|6 
ηἰρῆῖ, τῆδς τῆς νγοτά οὗ (σοὰ Ἵδηιε ἴο 
Νδίμδη, βαγίηρ, 

4 Οὐ κτπά 1:ε}1] [αν πιγ 8εγναπηῖ, 
ὝὨιυ5 5 τἢ τῆς Ιοκὺ, Τ Ποῖ 58 Α]ῖ ποῖ 
Ὀυ114 πλε λη ἤοιιβε ἴο ἀννεὶ] ἰῃ : 

ς Εογ 1 πᾶνε ποῖ ἀννεῖξ ἰπ δῃ 
ἤουβα βίηςε ἴΠ6 ἀδὺ τῃλι 1 Ὀτοιρῆς 
ὉΡ ἰβγδεὶ υηΐο {18 ἀδγ; δυῖ ἴπδνα 1 Ηεδ. 
φοης ἔτοπι τεπῖ ἴο τοηΐ, ἀπά ἔτομῃ ὁμε δ 
τἈΌΘγηΔο]ε 19 σποίξεγ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠΠ. ὙΠ[ι8 Τσμαρίοσ 8 δἰπιοϑῖ 
ἰάδηθςλὶ ἢ ἃ 5. νἱϊ. ; δπὰ ἴῃ6 Ὡοῖδϑβ Ὀροη 
ἴ Μ1}} τπογοέοσο 6 σοηπηρά ἴο ἴπε ἕδνν ροϊηῖβ 
ἴηὴ ψΠϊΟ 1 Ῥγοβϑθηῖβ δηυτῆ Ὡς ΤΊΟΓΟ 8 
νογραὶ ἀϊἔογοηςο. 

4. Τῤοι «ῥα ποῖ διι4.}1 ΙῺ 2 8. Υἱῖ. ς, τῆς 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΏ 15, “ 511411 ἴῇου δυ}} 4)" ὙΤΠὸο 
δυῖμοσ οὗ Ο(ῃτγοηΐῖςἶθβ, υπάοτγϑιδηάϊηρ [ἢ18 48 
δαυϊναϊοηΐ ἴο ἃ ποραῖΐδνο, ναγίο8 1ῃ6 ρῆγαβο, 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴον [πὸ βακε οὗ ργεαῖεσ αἀἰδιηςίῃε85. 
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1 Ἡ:Ὁ..,»» 
ἐδε ζαιφ. 
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ΤΉ Φ. 

«7έεγ. . 

6 ΨνΒετγεβοενεῦ 1 ἤανε νγαϊκεά 
ἢ 411 ἰϑγααὶ, βρᾶκε 1 ἃ νογὰ ἴο 
ΔΠΥ οὗ τῆε Ἰυάρεβ οὗ [βγδεὶ, νγῆοπι 
1 ςοπιπιμαπάεά ἴο ἐεεά πΠΊΥ Ρεορίε, 
Αγ πρ, ΝΥ πᾶνε γε ποῖ δι} τὴς 
Δῃ Ὠοιβε οὗ σεάατγοὶ 

7 Νον τπεγείοσε τῆι 8ῃαϊς τῇοιυ 
ΒΥ ὑΠῖῸ ΠῚ 8εγνδης [αν 4, ΤΉ 
δ4 ἢ τῆς ΓΟᾺΡ οὗ ΠΒοβῖβ, 1 ἴοοῖ τῇδε 
ἔτοπλ τ βῃεεροοῖς, σύυέη ἴἔγοπι [0]- 
ἰοννίηρ τῆς 5βῆδερ, ἴῃαῖ ἴῆοιυ 5ῃοιυ]άεϑι 
δὲ τυΐεῦ ονεῦ ΠΊΥ ρεορὶε ἰβγδεὶ : 

8 Απὰάὰ [ πᾶνε θεεὴ ψ τες 
ΜΠ Πεύβοενοσ τῃου ἢαϑῖ νναϊκεά, δηὰ 
ἢανε ουϊ ΟἹ 4}} τῆϊης δπεηλῖε8 ἔτοπι 
Ὀείογε τῆδθ, δπὰ πᾶνε πιδάς τῇδε ἃ 
Ὠᾶπηε {κε τῆς πᾶπιε οὗ τῆς ργεαῖ πιεῃ 
τῆαλϊ ἄγε ῃ της δαγίῃ. 

9 Αἰβο 1 ν}} ογάδϊῃ ἃ ρὶδεε ἔογ 
ΠΥ ρεορὶε Ιβγδοὶ, ἀπά ψ}}} ρίδηϊ 
{Π6πὶ, δηά πεν 5}4}} ἀννε!] ἴῃ τῆ εὶγ 
Ρΐαςθ, δηά 5ῃ4]}] θὲ πηονεὰά πο πιοζε ; 
ΠΕΙΓΠΕΓ 584} τε σμ]άτγεη οὗ ψιςκεά- 
ΠΕ85 νγαϑῖα ἴΠ 6 Πὶ ΔΩΥ͂ ΠΊΟΓΘ, 48 ἃἴ ἴΠ6 
Ὀεριπηηρ, 

ΙΟ Αμά 5ϊπος τῆς εἴπχε τῆ 1 σοπ- 
τηληάοδά Ἰυαρε8 ἐσ δέ ὀνεῦ ΠΥ ΡΘΟρὶς 
ἰϑγδεὶ. Μογεονεγ 1 “ν}}} βυδάως 4]] 
τπῖπε ἐπαηλθβ. Εὐγίπεγηιογε 1 τεὶ] 
πες τπαῖ τῆς ΙῸΚῸ Ψ}}} δι] 4 τπεε 
Δ Ποιιβδε. 

6. δραζε] α «υογά [0 457 οΥ ἐῤὲ ἡμάσει ο 
Σεγαεὶ.}] ἴῃ 2 8. τι. 7, ἴπ6 οχιβῦηρ ἴοχῖ ἢα5 
“ {065 [ηϑιοαὰ οὗ “͵υάρε5. ὍΤηὸ ἴνο 
ὑνοτὰβ ἀγὰ ἴῃ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΙΔ] ΥΟΓΥ͂ 5: ΠΉΠ|ὰγ, δηά 
ΕἸΓΠΟΓ τ ΘΑΞΙῪΥ Ράᾳ55 ἰπῖο ἴπΠ6 οἴθοσ. (866 
ποῖος Α αἵ ἴδε επὰ οὗ ἴπΠῸ οἰαρίεῦ; δηά σοχὰ- 
Ῥᾶγα [ῃε ποίθ οῃ 2 8. νἱϊ. 7.) 

10, ξμγέδεγγιογο 1] οἰ ἐῤεφ.ἢ ϑοιὴξβ {γδῃ8- 
ἰαῖο, “1 ῥαῦυε ἰοἱά τῆ 6,᾿" δηὰ τοραγὰ (6 δη- 
Πουποοηθηΐ 45 μαυϊηρ θθθη τῆλ ὈΓΟΥ]ΟΙΒΙΥ͂ 
ΟἿ 50ΠῚ6 οςοδλϑίοη ποῖ τοοοσγάθά. Βιιΐῖ {πῸ 
ἴθηϑε υϑδοὰὲ ἀοε5 ηοΐῖ τοηάοσ {115 ὈΓδηϑ δι] 
ΠΟΟΘΘΘΔΣΎ. 

13, Μν :-οπῇ Ὅς πιϊπαΐουυ οἶδιιϑο ἡ ῃ]ςὶ 
ΟΟΟΙΓ5 ΑἴοΣ 1015 ἴῃ ϑδάπι6ὶ (“1 Πα σοτηπηῖῖ 
᾿πιαυ γ᾽" ἄς.) 15 ἤόγδ οπιεῖοά, θδσδιισα ἴἢ6 
ὙΥΓΟΓ 15 ποῖ δῦουϊ ἴῖο τεοοσγὰ ἴδε 5᾽η8 οὗ 
δοϊοπμοῃ, οὐ πε δι θυηρβ (1 Κ. χὶ. 9-40) 
ψθῖοἢ ἢς {Ποτέ δΥ Ὀσουρῃς ἀροη ἢ ΠΊ56 1. 

14, 1 «υἱ]] «οἰεἶε δὲ ἐπ νηπὸ δοισό ἀπά ἐπ 
»} ἀϊπράοηι 70. ἐὐὸγ.) [ἢ ϑαιλιοὶ ἴπ656 ὑγο- 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΒΕ5. ΧΥΠ. [ν. 6-- 7. 

1: ἢ Απά [ἰξ 501] σοπὶς ἴο ᾿ρᾶ38, 
ννῆοη ΤῊΥ ἀλγβ δὲ εχρίγεά τῇδ που 
τηυϑῖ ρΡῸ 10 δέ νι τῆν ἔδιθετβ, τῆδὲ 
ΪΙ νν»}}} γαῖϑα ᾧρ ΤΥ βεεά δῇἴεγ δες, 
ΨΥ ΠΙΓἢ 5Π4]1 θὲ οὗἩ τὴν βδοπβ; δηά 1 
Ὑ}1}} Ἐϑῖδ Ὁ ]15ἢ ἢ]5 ΚΙηράοπι. 

12 Ηε 5}4}1 δι} 4 πὲ Δη δοιιδ6, 
Δη4 1 νν}}} 5:4 Ὁ ]Π15ἢ ἢἷβ τῆγοπςε ἔογ ἐν οῦ, 

12. 41 νν}}} θὲ 8 ἔδῖῃεγ, ἀπά ἢε “ 5: 83. ν 
:4, τς. 

5.4}} θῈ ΠΥ 50η : ἀπά 1 ν}}}} ποῖ ἴᾶκε 
ΠΥ ΠΊΕΓΟΥ͂ ἈΥΨΑΥ ἔγοπι ἢ πὶ, 45 1 τοοῖκ 
11 ἴτοπῃ ἀτπι τῆλι νγὰβ δείογε τῆδα ; 

14 Βυῖ 1 ν}}] 56ττ]ς ᾿ΐπὶ ἰῃ πλὶπα 
ἤουβϑε δηά ἴῃ τὴν Κίπράοπι ἔογ ἐνεῦ: 
Δηα ἢῖβ5 τῆγοης 504] θὲ ἊβιδὈ] ϑηῃ θα ἔοσ 
ΕΥΕΓΠΊΟΓΕ. 

15 Ασςοογαϊηρ, ἴο 411] τπεβς ννογάς, 
ΔΠ4 Δοςογαϊηρ ἴο 411 ἢ} 18 νἱ᾽βίοῃ. 50 
ἀἰά Νιαῖβδη βρεὰκ υπίο [αν ά. 

Ι6 4 Απά [αν {με Κίηρ ςλπὶς 
πὰ 84ῖ δείοτε τἴη6 Ι͂ΟκΡ, δηά 54,4, 
ὟΝΠο «πὶ 1, Ο Ιροκὺ (σά, Ὧπά νῆδὲ 
ἐς ταῖηα ἤουδβα, [πδζ τῇου Παβῖ Ὀτοιρῆς 
τὴς ΠΠοτῖο ἡ 

17 Απά γε τἢ!}5 ννᾶ5 ἃ 5π|4]} τῃϊπρ 
ἰπ τῆϊπε ἐγε8, Ο (ὐοά ; ἰογ τῇου ᾿ιδϑβῖ 
αἰρο βϑροκβη οὐ ΤΥ βεγνδηῖ᾽β ἤοιιβε ἔογ 
ἃ ρτγεδῖ ννῇἢ}]6 το σοπΊε, ἀπά ἢαβὶ το - 
ρας πὲ δοοοιάϊπρ ἴο τῆς εϑβῖδαῖς 
ΟΣ ταᾶη οὗ Πρ ἄερτεο, Ὁ ΠῸκΡ 

ΤῊΪ565 41Ὸ τηδάο ἴο αν, δηὰ ἠοῖ, 48 Πογδ, 
ἴο ϑοϊοπιίοη. Ῥεϑγῆαρβ ἴῃ ἴπ6 ἔ]]ῈΓ ἀοςὰ- 
τηθηΐ, ννἢϊςἢ ὈοΙΠ ννυτιῖεγβ πδά Ὀεέοτο {Π6πὶ, τὲ 
νγ45 τηδάθ οἰθαγ ἴπαῖ ἴἢ6 ΡγΟΠΊ565 ΈΓΕ ἴο 
Ὀοῖῃ, οὐ (ἴῃ οΟἾΠΘΥ ννογά5) {παῖ [ΠΟΥ νγογο πλδάα 
ἴο αν τγουρῇ οΥ ἴῃ γεβροςῖΐ οὗ ϑοϊοπιοῃ. 

17. “πώ δα: γογαγάεά νιέ ἀεοογάδης 19 δὲ 
οὐαί οΓ α »ιαπ ο᾽ δισ ἄεργεο Ὅλην ἀϊ- 
ἔεγοηΐ οχρ δηδίίοηβ αν Ὀθθη σίνθη οὗ 18 
ἀϊβίοσυ!ς οἰδιι5θ, νυνὶ ἢ ναγίθ8 σοηβ ἀ ΓΔΟΥ͂ 
ἔτοτη ἴπε ραγδ! εἰ ραββᾶξε οὐ ϑαπιιιεὶ (2 8. 
1. 19) (οπιρᾶγα 2 8. υἱῖ. ϑοπῖε 566 ἴῃ ἰξ 
ἃ τοίεσγοησς ἴο ἴῆς Μεοβϑίδῇῃ--ἰῆς ΓῸΘ “ πηδη 
οὗ πιρῇ ἄσρτος" (Ροοὶ, δεμπιάζ). ΟἴποΓ8 
Ὀγοαὶς 1π6 βοηΐθησα ὉΡ, δηὰ σεηάςσ, “ὙὍΠοΟΣυ 
᾿αϑῖ τοραγάθαά πιὸ δἴοσ ἴΠ6 πιδῆηοῦ οὗὨ πιθη ἢ 
(ἐ.6. θδθὴ ἔα] αγ ἢ πιο), “ Ο μοτὰ Οοά 
οὗ πίῃ ἀθρτος" (Μαυτετγ). Βυῖ ἴπε τεπάογιηρ 
οὗὨ οἱιγ ἰγδηβίδϊοτβ, ϑνηϊ ἢ 185 ἀρργονεὰ ὈΥ͂ 
Ηοιυδίκαπί, Ὠ ἴπο, δηά οἴδογβ, ἄρρθᾶγβ ἴο ὃὉδ 
τοίοσδοϊο, δηά ἰ5 ἴο ὃὈ6 υπάοτγϑϊοοά 85 ἔο]- 
ΟΥ̓Β:-- ἼἽπου, Ο μοτὰ Οοά, Παοῖ τεξαγάεὰ 



γ. 18---27).} 

18 Νῆδι σδη αν! ςρεαξ τιοτε ἴο 
ἔπες ἔογ τῆς ποπουγ οὗἉ τῆν βεγναηςὴ 
ἴον τῆου Κηοννεϑῖ ΤΥ βεγνδηῖ.. 

190 Ο Ι͂οκρ, ἔογ ΤΥ ϑβεγνδητ :δβ 
βᾶκε, ἀπά δοοογάϊησ ἴο τῇϊηθ οὐγη 
Πεαγῖ, ἤαβϑὲ τποι ἄοπα 411 (ἢ! 8 ρτεαῖ- 
Πεβ5, ἰῃ πιακίηρ Κπονγῃ δἱἱ ἐλειέ 
Τργεαῖ {Π1ηρ5. 

2. Ο [Ι͂ΓοκρΡ. λεγε ἴς ποῆς [ἰκε 
1Π66. ποίτΠοτ ἐς 2 όγε απν οὐ Βεβιάς 
τῆεε, δοςογάϊηρ ἴὸ 4}1} τῆδλῖ μὲ πᾶνε 
Ὠεαγὰ νι ΟἿ ΘΆΓΒ. 

21 Απά νῆδῖ οὴθα πδῖίϊοῃ ἴῃ ἴῃς 
ΘΆΓῸἢ ᾿ς Κα ΤΥ ρεορὶε ἰβγδεὶ, ννῃοπὶ 
Οοά νεηῖ ἴο τεάξεπι 29 ὁξ ἢΠὶ8 οὐγῃ 
Ρεορίε, ἴο πιᾶκα ἴπδ6 ἃ πάπα οὗ 
στγεδίηεβϑ Ἀπ τογγ θη 658, ΌΥ ἀτγίνὶηρ; 
οὐκ ῃδιίοηβ ἔγοηαι Ὀείογε ΓΥ ρεορΐε, 
ψνηοηὶ ποὺ ἢαϑὲ τγεάεεπιεά οὐ οὗ 

Ἐργρεὶ 
22 Εογ ΠΥ ρεορὶε ἴἰβγδθὶ ἀϊάϑε 

ἴδουυ πηᾶκε τῆϊπε ον ρεορὶς ἴογ 
ἐνεῦ ; «δηά ἴποι, [}0ΟΚΡ, Ὀαοδπηαβῖ 
τπεῖς Οσοά, 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΥΠ]. 

22 ΤΠεγοίοτε πονν, Ιοκ, ἰδεῖ τῆς 
τηϊηρ τπδῖ τῆου ἢαϑῖ βροκεη ςοποθγη- 
ἴη; ἴὰγ βεγνδηΐ δπά σοποεγηίησ ἢΐ5 
ἤουβε δε ἐβιδ]Π |5ηεἀ ἔῸΓ νοῦ, δμὰ ἀο 
88 ἴῆοιι ἢαϑῖ 5414, 

24 ἴ εἰ ἴτ ἔνε θὲ ἊβϑιδὈ] 564, τῃαϊ 
ΠΥ παπΊα ΠΊΔΥ δε πιᾶρηϊβεά ἔογ ὄνοῦ,. 
βαγίηρ, ΤῊΣ ΠῸΚῸ οὗὨ Ποβῖβ ἐς τῆς (ὐοά 
οἵ ἰβγδεὶ, συέη ἃ (ὐοά ἴο [5γδεὶ : δηά 
ἐεὶ τῇε Βοιιβε οὗ αν! ἃ τὴγ βεγνδηῖ δέ 
αϑίδ Ὁ} 5Πηε4 Ὀεΐογα τῆς. 

25 ἔογ τῆου, Ο τὴν (οά, ἴπμαβι [Ηεν. 
τοὶ ἃ τὴγ βεγνδηῖ τῆλ του γῆς δι}14 πὸ 

μφῖῃ ἰουπά ἐπ λἰς ἠἀδανὶ ἴο ργᾶὺ θείογε 
[Πεα. , 

26 Αῃηὰά πον, 'νοκὺ, του ἀγὶ (οί, 
ΔΠ4 ἢδβϑῖ ρῥγοπηϊϑεά τη ϊ5 σοοάπεβ5 πῖο 
ΤῊ βεγνδηῖ: 

27 Νον τἢεγείοτς "]ες [τ ρίδαβε " ὁ τ ἐ 
Ααὲὰ ῥέρ 

ἴπεε ἴο δ]685 τπ6 ἤουβε οὗὨ ΤΥ 586γ- εἰ δά. 
νδηῖ, τῆς ἰξ πῇᾶὺ δε Ὀεΐογα τῆςς (ογ 
ἐνογ: ἔογ τῃου δίεββεβδε, Ο [Ὰ ΚΡ, ἀπά 
11: «ῥα ί ὁφ Ὀ]εββεά ἴοσ ὄνοῦ. 

τι ἴῃ ἴῃ Ἰρῆϊ οἵ ἃ τίδη οὗ πίῃ ἄθρτοο." [Ιη 
Οἴποῦ ψογά5, "του Παϑὲ εἰεναῖϊοά τὴθ ἀδονο. 
οἴδοῦ πιο, ΌΥ πα κίηρ' ΤΥ Κιηράοπι ρεγροίμαὶ, 
ΓΟραγάϊηνρ τὰς 245 ἴἢ 1 ψεσγε ἃ πῆδὴ οὗ διβῇ 
ἄθρτοο." ᾿ 

18. ον 1δὲ δομοιγ ὁ ἐόν “ἐγυαπ!.} [186 
ἴοχὶ ἰ8 δουηά, {815 ταδὶ πο “ἴὉγ [πῸ 
Βοηουγ ψἢϊςἢ ἴδοι! Πασῖ ἀοηθ ἴο [ΠΥ δογνδηΐ." 
Βιυΐϊ ρῥγορδῦϊυ {π6 1,ΧΧ.. ἀγὸ τί ἴῃ οπ ΠΩΣ; 
ΦΊἸΏΥ βεγνδηϊ " δηά σχοηάδογίηρ, “παῖ οδη 
Βανί ὰ 5840 πιοζὲ ἴο ἴπθε ἴο γβίοσιΥ ἴδ 
Ἐογ ἴδου Κηονοβὶ, ἄς. 

19. ον ἐδ 7 “εγυσηῦ “αὐ. Ιῃ 2 84π|. υἱῖ. 
21 Μὲ τοδαὰ “10 [ΠΥ «υογα᾽: ᾿5ακε, ψ]ΓὮ 15 
τοίογαῦ!θ. ὙΠῸ ἴνγο ρἤγαϑεβ διὸ ΨΘΙΎ 51:Π||18Γ 

ἴῃ πε Ηεῦτενν. (δες ποῖς Β δῖ [6 εηὰ οἵ 
(Πε σἢαρῖοτ.) 

41. ἥῥο»ι Οοἱ «υεπὶ 1ο γοάξεοηι 1ο δὲ δἱ; οαυπ 
Ῥεορί..1] ἘἈδίπογ, “το σοῦ αοὰ οαπιο, [0 
Σοάσθο 1) ἴο Βἰ1|80]17 ἃ Ρ60}]9." 

ο »ιαξε ἐδες ἃ παριὸ οἱ" ξγεαίηει. σπά ἱεγτὶ- 
διεηο..Ζ ὙΠῈ Ῥάγα} 6 ὶ Ῥαϑβᾶρο, οἵ ϑάπιιο] 
(: 541}. Υἱ!. 231) 5σῆοννβ αὶ νγὸ δγὸ ἴο σείεγ 
ἴδε ννογὰ “(δες " 1τἋο Οοά, ποῖ ἴο ἴπε ρεορίς 
οὗ ἰϑστδθὶ]. [1118 ροϑϑίῦ]α παῖ γνογάβ τηθδηϊην 
“ δηά ἴο ἀο ἔογ {θη Πανὸ 5 ἱρρεά ουΐ αἴοσ 
“ Ὥλτηθ " (45 Βεσγίδεδιι {πη Κ5); Ὀυϊ ΡεγΠΡ8 

ΤΏΟΓΟ Ῥγοῦδοϊς παι [Π6 νυυγίογ οὗ (Ἡτγοηίς 8 
Ἄοοηϊγαςϊοἀ [ἢ6 ἵννο αἶδιι8θὸ5 οἵ ϑδπλιαὶ ἰηῖο 
Οὔδ ἱηίθπίοηαγ. ὍΤῃε 1ΧΧ. ἐοϊονν τῇδ 
Ῥγόβδοηΐῖ Ηρῦτγον ἰοχῖ, ἀηὰ τοηάογ, τοῦ θέσθαι 
ἑαυτῷ ὄνομα μέγω καὶ ἐπιφανές. 

24. 71εἰ 12 δὲ ευεη εἰ αὐ[ιεῥεά, δα 167 
ΩΡ ΩΥ δὲ γ»ιαρπίἠεά 70. ετεγ.) Ἐδίθογ, 
“Απὰ Ἰοῖ ΤΥ παηῖθ ὃὍὉ0 οθ᾽ Ὁ] θὰ δῷ ἃ 
ΤΑΔΡΗΙΒΕα ἴοσ Ἔνοσ." ὙΠ αῖ ἰ58 ἴο 547: “1,οἴ 
ὨΟοΐ ΟΠΙΥ͂ ΤῊΥ ῬγΟπΊϊδα βἰδηά ἔστη, δι ἰεῖ ΠΥ 
ὨΔΠ6 4830 σίαπαά ἥστῃ (σοητημο ἴο Ὀ6 ΠοΙά ἴῃ 
Ποηοιγ) ἀπά δὲ τηδσηϊποά,᾽ ἄς. 

Τρε Ζονγά 97 ῥο.}. ς ἐδεὲ Οοά οΓ᾽ 1γαεὶ, ἐσυεπ 
Ω Οοά ἰο Πεγαε.) Ἐλαῖμογ, “Τῆς [οτὰ οἔ 
Ποβδῖβ, [8ο Θοὰ οΥὗὉὨ ἴδτῖδοὶ, ἱθ α Θοὰ ἴο 
16180]1:᾽ 1... “ἴῃο 1] ,οτά οὗ Ποβῖς, ἴῃς Οσοά 
ὙΠ οπὶ ἴ5γΓδθὶ νγογβη 5, 15 ἱπάθοά Ὁγ ἢϊ5 Κιπὰ- 
Ὧ6535 Δηἀ σᾶΓῸ ἃ Οοά ἴο [5γδοὶ." 

47. Ννοευ ἐῤέγείογε ἰεῖ 1 ῥίεασε ἐδεξ, ταατᾷ., 
δὲ βαίδ ῥίεαεά εῤεε.}] ὙὝὙΠΕ δεῖυδϊ ἴοχῖ οδῃ 
ΟὨΪΥ ὈδΑΓ ἴῃ 56η56 βίνθη ἰῃ ἴῃ τπδγρίη. Τὸ 
οΟὈϊαίη ἴῃ6 δθῆϑδε “1οζ ἴξ ρίθαβο περ," τὸ 
πλιιϑῖ 455: ΠῚ }|ῖο ΟΠ γοΉΪοΪε5. ἴο ϑδπλιοθὶ, (866 
ποῖς Ὁ αἵ ἴῃε επὰ οὔ ἴδε σδαρίοσγ.) 

,ῶγ Ἰϑομ δίεμα!, Ο 7ογά, απά 1} :)α1] δὲ 
δι εΠ 3ῶὼγ ουογ) Οὐ, “ ἕοσ ἴδοιι, Ο 1, ογὰ, 
μαϑι δ] βϑθά [ἴ, πὰ τη δῪ ἱξ 6 Ὁ] 6 5ϑθα ἔοὺσ δνεσ." 
Οοιίραγε 2 ϑἍ1. Υἱὶ. 29. 
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: : “ ᾿ἰπὶ δπ Βοιιβε : τῃεγείογε τὴν βεγνδης ες, Δ’ 



2440 Ι: (ΓΗΚΟΝΙΟΙ(Ε5. ΧΝΠΠ. ν. 1--- δ. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἡ νϑῖϑθς ό, 19, 27.- 

ΝΟΤῈ Α, οὔ νϑῖβο 6. 

ΎΠΟ Ηοῦτον ψογὰ ἔοτ “1 Π 065 15 25 Ὁ), 
{πῸ ννογὰ ἔου “7υάμο5.᾽ 15 ὍΣ. Τῆς ΟἿΪΥ͂ 
ἀιϊβογθοηςθ 15 ἴῃ [6 βοςοηάᾶ τγδάϊοδὶ, νυ ἰς ἢ ἴῃ 
ἴΠ6 ΟΠδ (856 5. 3, ἰῇ {πε οἵἴπεσ Ὁ, ἃ ΥΕΓΥ͂ 51π|1- 
ἴδ ἰοϊῖοσγ. 

ΝΟΤΕ Β, οἡ νϑῖϑο 19. 

“ΕῸΓ [ᾺΥ ννογα 5 βακε" ἰ5 ΤΊΣΙ ἜΣΡΣ; 
“[0Γ [ΠΥ βεγνδῃῖ 5 5Άκε" 15 ἼἼὩ" Ἴ29)3. Τὴὲ 

οἰοῦ ποξϊοραῦϊο ἀἰὔογθησο ἰ5 (δὶ αὖ ἴὼ τἴὴ6 
ΟἿΘ οδϑ6 σορίδοςβ “αἰεί ἴῃ ἴῃς οἴδεγ. 

ΝΟΤΕ (Ὁ, οὔ νϑῦβ 27. 

ΤΡ γον ΠΡ» Ὡς ἢ 5 ἴΠ6 ῥσγόβοηΐ 
τεδάϊηρς οἵ (Δἤγοη!οϊοβ, σᾶη ΟὨΪΥ πιοδη “Απά 
Ὡον ἴπου παϑῖ θδεη ρῥἰοαϑοὰ ἴο ὃ]ε55." Τὸ 
οδἴδιη {6 τογὸ Δρρσγορσγιδῖθ βθῆβο, “[,εἴ 
ῬΙεαβθα ἴπε6," ἄσςσ., νψγὲ τηιιδῖ δυθδδατιῖο [6 

τεδάϊηρ οὗ 2 8. υἱῖ. 29, ΤΊ ΟΣ ΤΙΣ. 

(ΓΗΑΡΤΕΕΒ ΧΥΙΠ. 

1 αυϊιδι ῤάμοίλ Δὲ ίδεμσ ἀμα ἐλέ 

2 “ Απά [λᾶαν 9πιοῖς ᾿ Ηδάλγεζεγ κε πάξι 
Κιηρ οὗ Ζορθαῆ υπῖο Βαπηδῖῇ, 5. ἢ ὁ ὅπ. 8. 3. 

,,7ροαῤίΓίξδ. 3. 3271ε “πε οίά ]αυαγ ΣΉ ἀπα {δέ 
ϑγγίαισ, 9 70. σ«πὐδίὰ “7αίογασι τοὴά 
2γωθης ἰ9 δέρας δασά, τι 7164 φγέδενες 
απῷ γδε “ρο διιυμὶ αἰδι καί 1Ισ σοά. 18 
27 7ὲ κά ραγγοης ἴα Σά. τᾷ αν: 
οἥέεεγ:. 

ΟΥ̓ δον τἢϊ5 “1 σλπτε ἴο ρᾶϑ88. 
της [λᾶαν ὰ 5πιοῖες τῆς Ρἢ!}15- 

τἶη65, ἀπά βυδάμεαά τῆδπι, ἀπά ἴοοκ 
(σατῇ δηά Ποῦ ἴοννὴβ οἷἱέ οὔ τῆς Πδηά 
οἔ τῆε ΡΒΠΠ]Π5τ1Π68. 

2 Απά ἢε ιηοῖς Μοασαῦ ; δηά τἣς 
Μοαδίτεβ δεοᾶπις [αν 8 βεγνδηῖβ, 
απα Ὀτουρῆς ρΙ 5. 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥΠῚ. ὙῊ86 σπαρίοῦ 15 Οἱ οβοὶῦ 
ῬΆΓΔΪΕΙ ἢ 2 84π|. νἱ}1., αἰ βετγίηρς ἔγοτῃ 11 
ΟἿΪΥ͂ ἴῃ ἃ ἔονν ραβϑαῦθβ, ννῃϊςἢ 1} 6 ποϊοοά 
ἀθΒ ΠΟΥ Οὐσιγ. [ἴ σοπίαϊηθ8 δὴ δοςουηΐ οὗ 
᾿Πλαν 5 οπιοῖ νγᾶγβ (νΟΥβῸ 5. 1-ι3}, δηὰ ἃ [151 
οὗ ἢΐ5 ὑγίης!ραὶ οβῆσογβ (νΈΓΒῈ5 15-17). 

1. Α εν 16.1] (Αοπιραγε 2 8. νἱῖ!. τ, δηὰ 
δ66 ποῖδ δὰ Ϊος. 

ἰοοξ σαί πᾷ δὲγ Ἰοτυη..} ϑογὴθ (οπΠ- 
Τηρηΐϊαλζογβ διιρμοσῖ 1ῃα [Π|5 195. (6 [6 
τοδαϊΐϊης, οὗ νῃϊςἢ [Π6 “ τοοΚ Μειδορ-αηδῃ ἢ 
οὗ ἡ ϑ4πὶ. υἱϊ. 1 5. 4 σογστιυρίίοη. ΟΙΠ6Γ5 
Τεραγὰ [ἃ 85 8η ὄχρ δπδίίοη οὗ [ῃδΐ ας 
Ῥἤγαβθθ. (866 ποΐβ δά ἰΙος.) [{1|5 ηο οὐδ͵θςϊίοη 
ἴο 1{Π15 σαρίυτε οὗ Οαῖῃ ὈΥ ᾿ανίὰ [παῖ τ᾿ 
Ποαγ οὗ 8 Πανίησ 4 Κιίημ ὑπάογ ϑοϊοπιοη 
(1 Κα. 1]. 39), ΤὉΓ δοϊοπιοη 5 ΘπΊρΡΙγο νγὰβ Οὔδ 
ἴῃ ὙΠΙΟἢ 41} τῆς δι )θςοῖ σἰδίθϑ γοϊδιηθα {πεῖν 
Ὠδῖνε ΠΛΟΠΆΤΟ,5. (866 1 Κὶ. ἰν. 21, 24; 
2 (τ. ἰχ. 26.) 

8. Ηαάαγεκογ ΤὨΪΒ5 ἰ6 4 Ἄσογτιρξ ἔοστα 
οὗ ἴῃς Ὡδπι6 νυ} ]οἢ 18. ρίνθῃ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ ἰῇ 2 8. 
ὙΠ]. 323-12, δΔηά τ Κ΄. χὶ. 23, 45 ΗἩδάδάοζεσ. [ἰ 
Ἰλθᾶὴ5 “ἼΠΕ διη-Οὀὐἀ ἢΕΙΡ5.᾿ ΟΥ “25 
ΒεΙροά," 

ψγεης ἴο 5140]}5}} ἢ]5 ἀοπγϊπίοῃ ὃγ ἴῃς 
τινε Ἐυρη γαῖα. 

4 Απὰ [δανίά τοοκ ἔτοπι ἢϊπὶ ἃ 
τῇῃουβαι4 οματιοῖβ, Δη4 βόνεη τῆυι- 
δαπα Πποίβεπιεη, δηά ἔννεητν τπουβαιώά 
ἰοοΐπιεη : [αν αἷθοὸ ποιρῃδά Δ}] τῆς 
σδαγίος λογεξε, Ὀυϊ τεβεγνοὰ οὗ τῇσι 
Δῃ ἢυπάγεά σἤδγοῖβ. 

ς Απά ψβεη τῇς ϑυγτγίδῃβ οὗ 
Ἰθαπιαβοιβ οαπῈ ἴο δεὶρ Ηαα- ἢ 
ΓΟΖΕΙ Κιηρ; οὗ Ζορδῇ, ᾿ανιὰ 5]ενν οὗ 
{πε ϑγγίδηβ ἔψο δηά ἴνγαηῖγ τποι- 
84η4 πηεη. 

ο «ἰαδὶ Ὁ δις 4ογιϊηίοπ.] [Ιἢ ϑαπιοὶ, τ 19 
“0 γέζοογ Ἦϊ8 Ὀογάογ" ὙΠῸ ἴνγο γνογὺ8 
ΔΓ ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ] ὙΟΥΥ͂ 5ἰ ταῦ: δι ἢ ἰ5 ηοΐ 
ὈΠΙΚΟΙ͂Υ τΠαῖ πε τοσ οὗ (ΔΏγοπις 5. ρυΓ- 
ῬΟΒΕΙΥ σπδηρεά (6 Ὄχργοϑϑίοη, Ῥγοουγίης 
ἃ Μογά {παῖ οου]ά ποῖ ὃς πικϊϑιιπἀογεϊοοά, 
(ϑεε ποῖθ ου 2 881). ΥἹ}}. 3.) 

4, 441 ἐδουσαπά ἐραγίοί, ἀπά “ευεπ ἐδομεα πα 
ῥϑογ:ον»ηοι.} [ἢ ϑδηλιθὶ ἴΠ6 ργοβθηῖΐ ἰοχί 5Ὁ- 
διϊτυἴ65 ΤῸΓ [Π]|5: “4 τῃουβδαηὰ ἀπά 5ονθῃ 
Πυπάγοα Πογβοπίθη," 20 οδαγιοῖβ Ὀοῖηρ πιοῆ- 
Ἐοπρὰ 45 ἴδῃ, που ρ {ΠΕῚΓ οαρίυγε ἰβ8 
᾿ρ οἀ αἤευννατάβ. Ῥσοῦδδὶυ τ γεδάϊηρ οὗ 
(ΠγοηΪοΪ 5. 15 σὶρ, δίηοθ ἴπ6 ὨυπΊ ΓΒ. ἅτε 
ξαιτὶγ ργορογοηδα οὔθ ἴο Δῃοῖδποσ. 

5. δδαν»ιασε..}ὺ ΤὍΠα ἔοστη “ Παγηιθθοῖς " 
ἴΟΥ “ ᾿αησηθβοκ, ψῆϊοῆ οσουγβ δοῖῃ ἤοῖδ 
ἃῃά ἴῃ 2 (ἴγ. χχνῆ!. ς, ἰδ Ῥγοθδοὶγ ἢοΐ ἴῃς 
ΟΥΓΟΥ Οὗ ἃ βεγῖδε, Ὀυϊ ἀυς ἴο Ρῃοπεῖίς οογ- 
τυρίοη. Ὠαν β ΑΓ 1 της δγτίδηβ οὗ 
Πϑηλᾶϑοιβ ννὰ8 ποϊϊςεὰ Ὁγ {πὸ ἡφίϊνο νυτϊευ, 
ΝΊΟΟΪ48, ῆΟ ἄρρθᾶσβ 0 πάνθ ἄἀγαννῃ ἔγοτῃ 
Ὠδῖνε σουγοθ5. ἢ γεϊαϊοα [Πδὶ τὴς Ὠδπιὸ οὗἁ 
Βανι δάνοιβαιυ νβ Ηδάλά, ἴῃδῖ βόνόγαὶ 
ὈΔ|65 τνεγὸ [ουρδῖ, δηά παῖ [η6 45ῖ, νν Ποσγεὶῃ 
Ἡδάλά 5ιυβοεγοὰ ἃ ϑόνθσγὸ ἀεΐεδῖ, γὰ5 ἤθᾶγ ἴ86 

ΤΉΝ. το, 



γ. 6---τ6.] 

6 ΤΠεη [αν ρυὲ χαγγίφορς ἴῃ 
ϑγτίδ- δηγάβοιυβ; δηὰ τῆς ϑυγιλπ8 θὲὲ- 
οαπς [αν ἀ᾽5 βεγνδηῖβ, σπαά Ὀγουρῃξ 
σἰ8. Τῆυ8β τῆς ΠΟΚΡῸ ρῥγαβεγνθὰ 1}4- 
νἀ ννΒΠούβοενοῦ ἢς νγεηῖ. 

7 Απά αν! τοοῖς τπῈ 53}16]45 οὗ 
οἷά τῇαλϊζ ννεῦεὲὶ οὔ ἴπε ϑβεγνδηΐῖβ8 οὗ 
ΤΣ ζτεσες ΔπΔ Ὀγουρῆς τπεπὶ ἴο 6- 
Γι. ] 6 η,. 

8 [“Κεννθε ἴτοπι ᾿ΤΊΡΠΔΙῃ, δηά 
ἔτοπηῃ (ὕδυπ, οἰκίε8 οὔ Ηδάδγεζεσ, 

ἐν Ἐν Α5Ὰ δγουρῆς [αν ἁ νεῖ πιιςῇ γαββ, 
δὰ Κία. γ. γε γενν ἢ ὁ δο]οπηοη πιδάς τῆς Ὀγάβεη 
τἴ.,.. 868, ΔἍπά τῆς ρ|}]4γβ, δπὰ τῆς νεβ8εὶς οὗ 
5: Ὀγαβϑ. 
τῶν, τ Ο 4 Νον ψῇεη 'ΤΟυ Κίηρ' οἔ ΗΔ- 
9. πηδῖῃ Πολγά ον [αν ἃ Πδά 5πιϊτίεη 41] 

τῆς Ποκβῖ οὗ Ηδάλγεζογ Κίπρ οἵ Ζοδδὴ ; 

1 (λ)]εὰ ἱπ 
τῆς ὑυοοῖς οὗ 
ϑαδιην εἰ 

[Ο τ, 7- Ι0 Ηες εν ᾿Ηδάογδπι ἢἷ8 βοὴ ἴο 
τ ἃ, Κίηρ αν, το επχυΐγε οὗ ἢϊ5 ννε]ίαγε, 
" ; Δηὰ το σοπρτατυϊαία ἢίτη, θεσδυβε ἢς 
 Ἠδά ἰοιρῃῖ δραίπεε ΗἩλδάλγεζεγ, δπά ἐμέφ. 

Ποὺ, ἐσ ϑηλίεῖςη Πἰπὶ; ((ογ Ηδάδγεζεγ ᾿μδὰ 
νὰ ἢ Του ;) ἂπά τυΐ λίγη 4]} 

Ευρἢγαϊόθ. (8ες “Εν. Ηἰἶϑί. Οσγῶς. νοὶ]. 1. 
Ρ. 373.) 

Θ. Ῥαυϊά ῥμὲ φαγγίποπς. ΤῊς νογὰ “ψαττί- 
8οη 5, ΨὨΙΟΝ 185 δῦϑοης ἤποπὶ [ἢ ρῥγοϑοηΐ 
Ηεῦτον ἰοχῖ, 5 ΤΙΣ ΠΕΥ τοϑζογθά ἔτοπὶ 2 ϑδτ. 
ΨΊΙ:. 6. 

8. Τιόῥαϊδ᾽. .. ἐρο Ο(λ]1οἀὰ “ Βείδῃ 
δηά ““Βετγοῖδδι ἴὴ ϑαπιιιοὶ, ΤἼ6 ΤΌΣΤΠΘΥ ΠΑΠῚ6 
ΙΛΑΥ͂ Ὀ6 τεραγάθα 825 ἰάθηῖςδὶ ἢ ΤΙ ΔΙ, 
τῆς ἤγβ ἴνο σοῃβδοηδηΐίβ παυϊὴρ βυβεγοα δὴ 
δος ἀθϊδὶ ᾿ηνογβϑίἼοη. ῬὅΠὸ Ἰδζίογ, ἰδ ἃ βοιιηὰ 
τοδαϊηχ, πιυϑὲ ὃ6 4 ἰδίου πδπὶὸ οὗ [πε ἴονγῃ 
ΡΓΟΝΊΟυ ΒΥ οδ] θὰ “ Βογοῖδμδι.᾿ 

«υδεγεαυ δ ϑοίονιοπ γιαάφ δὲ ὀγασεη “4α, 
Ὅτ. Ὑ15 οεἰδυιϑε 18 δ ἀϊπἰοηδὶ ἴο ϑαπιιοὶ, 
δεοςογαϊηνρ ἴο ἴπΠῸ ὑγεϑοηὶ ΗἩὗγεν ἴοχὶ. Τἢδ 
δορίυδχίηῖ, ἢονγονοσ, δηὰ ἴῃς Νυϊγαῖς, δᾶνα 
ἴῃ ϑαγηιοὶ ἃ οἰδυ.86 ὨΘΑΓΙΥ 5: Π}}|2Γ. 

9. Του. Ιῃ 2 ϑ88πι. υἱϊ. 9 115 κίηρ 5 
ΟΔ]]εἀ “ Τοῖ." [Ιἴ [95 ᾿τῃροβϑίθ]ςε ἴο 54Υ νυ οἢ 
15 ἴῃ τίριϊ τοδάϊηρ. 

10. Ηκάονα»..)Ὶ “ Ϊογατῃ " ἰῃ δϑαπιυεὶ. 
“4 Ἡλάογαδπι" 18 Ὀγείεσδθ]ς, ϑίπος ἴἴ 18 ποῖ 
᾿Κοὶνγ τὶ (Π 6 δγγδηθ νου]ὰ ΘΠ ΡΙΟΥ̓͂ 4 ὨΔΠπΊ6, 
οὗ ψνΒῖ ἢ οἣς εἰεπχοηΐ 15 “ [Θονδῃ." 

ἴο ἐπφυΐγε ΟΥΓ δὶς «υεἰΐαγε, ἀπά εονισταίμία!θ 
δἱ'»..1ὺ Τῆς σοχάβ ἃγὸ ἴῃς βᾶπηθ ἤεγὲ δηά ἰῇ 
δαπλιεὶ, υῆετα ἴῃς Α, Δ, Π45 “ ἴο 8α]υῖα Πἰπὶ 
δηά ἴο δίε55. πἰπι." “Ὅο στεεῖ ἷπὶ ἀπά 

νοι, 111. 

Ι. ΠΕΗΞΟΝΙΟΙΕ5. ΧΥΠΠ. 241 

ΐ 1Ή 6. τναν ΓΟ ἜΝ 
4047. 

ΤΑΛΆΠΠΟΥ οὗ νε886]5 οὗ ρο]ά δηά 
Δηα Ὀγᾶ58. 

11 4 ἼΠεπι 4͵50 Κίηρ ᾿αν!ὰ ἀφάϊ- 
ςδῖεά υπῖο τῆς ΓΚ, ννἢ τῆς 5}1ν 6 γ 
Δηἀ τῆς ροϊά τῆλε ἢς Ὀγουρῆς ἔτγοπι 81} 
ἐπέ: παιοηβ; ἔἴοῃ Εάοῃ, δηὰ ἔτοηι 
Μοεδῦ, ηὰ ἴτοπι τῆς σἢΠ]άτεη οὗ Απ- 
τλοη, ἃπά ἔτοπιὶ τῆς ΡΠ βτηεθ, δηά 
ἴτοπι Απηδὶεϊ.. 

12 Μογεονοῦ Αδιβῆδλίὶ τῇς. βοὴ οὗ 
Ζετι ἢ 5]ενν οὗ τῆς Βαοπηῖοβ ἴπ τῃς 
ΥΔ]]εῪ οὗ 54] εἰρβίεεη τῃοιβαπά. 

12  Απὰ Πα ριυιῖ ρδγγίϑοῃβϑ ἰπ 
Ἑάοπι; «πὰ ]1] τῆς Εἀοπκίῖο8 δε- 
οάπηε [αν ἀ᾽ 8 βεγνδηπῖβ. Τῆι85 ἴἢδ 
ΓῸΚΡ ρῥτγεβεγνεά [αν ὰ νη ῃθύβοανοῦ 
ἢς ψνεηῖ. 

14 4 δο αν ά τεϊίρῃηεά ονεῖγ ]]} 
Ιϑγδεὶ, ἀπά εἐχεουϊεά Ἰυάρπιοεπε δηά 
)υβεῖςε δπιοηρ 4]] ἢ18 ρεορὶε. 

Ι5 Απά Ϊ|Ϊοδὺ δε βοὴ οὗ Ζετγιυίδῃ 
τυα: ονεῦ {πε ἢοβὲ ; ἀπά [εποβῃαρμαῖ 
τῆς 5οη οὗ ΑΒ μά, ᾿γεοογάοσγ. ἐσηνν 

16 Απά Ζεάοϊς τῆς ϑοη οὗ Απίευδ, ων. 

ςοηρταίυϊαῖς Ὠἰπι᾽ πψουϊὰ ρεγθδρβ Ὀεϑῖ τεργο- 
ϑ6ηΐ ἴῃ οΥἹ  πδ]. 

4} »ιαθμηεν οΥΓ τεσ. Ὅς ρυγοῆᾶβο οὗ 
οτείρηι αἱὰά ΕΥ̓͂ πηελη8 οὗ ρμοϊά δηὰ νοῦ 
ταεσοἶς, ταῖμοῦ τΠδὴ ΟΥ̓ Βροςῖςθ, γεςοῖνοϑ 1|}.5» 
ἰγαζίοη ἔγοτῃ ἴδε Ἰαΐεσ [ενν5ἢ ΠΙϑίΟΤΎ, νος 
νγὸ δηὰ Αἰ2λ Ὀυδίης Τιρίδιἢ- ΡΊΙεϑοσ ἢ 
“{Π6 5Ιἶνοῦ δηὰ μοϊὰ 1πδΐ νναᾶβ8 ἰουῃπά ἴῃ [86 
δοιιδεῈ οὗ τῆς 1 ογὰ (2 Κ. χυὶ. 8), 8ἃ5 νγν6}} 458 
ἔτοπι ἴπη6 Αϑϑγγίδη γοοογάβ, νυν] ἢ βρεᾶκ οὗ ἃ 
Βθγ]οηϊδη τηοπαγοῖῆ 48 Ῥγοσυγίηρ ἴἢ6 ΠΟΙΡ 
οὗ 16 ΕἸαπηῖοβ ἴὼ ἴῃς 8416 νναῦ. (" Εἰνς 
Μοματγο ῖδ68,᾽ νοὶ. ᾿ἷ. Ρ. λοό, πὰ βἀϊὕοη. 

11. Γγο Ἐ4οη ὙὍῆς ῥᾶγδ! εἰ ραβϑαρο οὗ 
ΘΑ 116] δ45 “ ΑΥδπὶ᾿" (5114) ἴῃ ἴῃς ρΐδες οὗ 
Βάοπι. [{|5 1η ἕδνουγσ οἵ ἴῃς τοδάϊηρ “ Ασγαπι,᾽" 
παῖ ἴῃς σοηηυεϑβὶ οὗ Εάοπὶ 45 ποῖ γεῖ Ὀδθῃ 
τασπιοηεα, 

12..4διεῥαὶ. . . σἶεαυ οὗ δὲ Ἑδονιἶϊεε. .. 
εἰφῥίεεπ ἐδοιμαπά.}) ὙΤὨ8. ἰ5 Ὧἢο ἀουδὶ [δα 
ΤῊ ΤΟ Δϑϑιρῃηδαά ἰῇ 2 ϑδγη. Υἱῖ!. 11 ἴο ᾿ανὶά, 
ἃ τἤογο ὙΥΓΟΉΡΙΥ ἀεδβοτιδοαὰ 45 4 Υἱοΐοσν 
οὐογ ἴῃς ϑυτίδη8. Τῆδῖ πὸ ““ νδι]εὺ οἵ βαὶῖ " 
νν»ὰβ8 ἴῃ Εάοπὶ ἈΡΡΟΔΓΒ ῸΠὶ 2 Κ. χίν. 7: 
2 ΟἾγ. χχνυ τι. 1 2ῖ ΑὈἰ5δὶ ννδ8 ἴῃ ροηοσαὶ 
ννῆο ραϊποά τῆς ΥἹΟΙΟΥΥ ἔογ νἀ τὲ ἰθάγῃ 
ἔἴτοπιὶ {115 ραβϑϑαξὸ ΟἿ. Οἴδον ἰποϊάφηΐβ οὗ 
τῆς Εἀοηλῖο ννᾶγ ἅΓὸ σεϊδλί θα ἴὴ 1 Κ.. χὶ. 114-17. 

16. “δὲρεοίεοδ. ἘΔΙΠοΓ "ΑΒ πιο  Θ ἢ "851 
2 954Π|. ΥἹΙ!. 17, Δηὦ 1 Ο(Ἶγ. χχίν. 1, 6, 11. 
ΕῸΣ ““Αδἰπιοίοςι, (δ6 8οηὴ οὗ Αδἰδίμαγ," 1ὲ 

Ἀ 



242 Ι. ΠΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΥ͂ΠΙΠ. ΧΙΧ. [ν 17... 
ὰ δηά ᾿ΑΘΙ πλαίεο ἢ τῆς βοὴ οὐ Αδιδῖμαγ, οὐ Απιπίοη 8α]4 το Ηδημη, ᾿Τ ίηκεβε ἐ μοῦ, ]ὰ 
ὑπό 1 αὐεγέ [πε ῥγίεβῖθ ; δπὰ ᾿δῆανβῃα νγαὰβ ἴπου τῆας ἰδανι ἃ ἀοῖῃ Ὠοποιγ ΤΥ ΘΕ 
πῆρ ον 50 ΠΠρα ; ἔλῖμετ, τῆδλς ἢ6 ἢαῖῃ βοηῖ σομπηΐξογῖοῖβ κοῦ 
δεαϊαλ, 17 Απά Βεπαίδῃ πε δὁοὴ οὗ Ϊε- υὑπῖἴο πες ἡ ἄγε ποῖ ἢ!5 βεσνδηῖβ σοπὶα 
ἐρλα  Βοίδάα τᾶς νεῖ τῆς ΟΒεγειηῖτεβ ἀπά ἀπο τπ66 ἔογ ἴο βθαγοῆ, ἂἀπά ἴο ονεσ- 
κιρία ας τῇς Ρε]δτ ίταβ; ἀπά τῆς 8οη8 οὗ [αν 4 τῆγονν, δηά τὸ βργ ουὖῖ τῆς ἰδηά ὁ 
ἘΉν.«ε ἴυέγό ἙΠἢϊοΓ ἴαδουϊ της Κίηρ. 4 δνβεγείογε Ηδλπιῃ ἴοοκ αν ἀΐβ 
τ τς ϑαγνδηῖβ. Δηἀ Ξῃανεά ἢ 6Π|, ἀπά οὐ ΟἿ᾽ 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΙΧ. {ΠΕ Γ ραγπιθηῖβ ἰῃ (6 πιϊάβε μαγά ὉΥῪ 
Ι Ζαυΐαά"ν »εδρσορ ΟΣ, σομἿ 19. φορ ογ 7 γ1169ὲ {Π6]γ δυτίοςκϑ, δΔηά ςεηῖ (ἤει ἉΥΝΑΥ͂. 
ἠέ “01 οὗ λιαλαςῆ, αγέ υἱδαπομσῖν οργοαίζα, ς ΤΉΦη ἴδοι ψννοηΐῖ εἰν αΐη, δληά 
6 7λτεὲ μεν ο,»Ἕτς, σἰγεηρίλειο ὧν ἐἤξ . 
δ νας, αγὸ συόγζοηι ὧν ϑοαὸ απα Αὀίςῆα!. το] 4 [λανί 4 ον τῃς πιεὴ νγεγε βεγνεά. 
16 λοῤῥαελ, "μαζί ὦ μα σελῥίν οὗ ἐδ Απὰ ἢδ 8βηῖ ἴο τηδεῖ [π6πὶ: ἔογ τῇς 

ὅγγίανς, ἐς σἰαίμ ἐν Φαυίά, ΓΘ η νγεΓ6 ργεδί]ν ἀϑῃαπηεά, Απά τῆε 
Αἰ αΝ ΟΥΝ εἴς σᾶπιε ἴο ρ455 δἴζεγ τἢϊ8, Κίπρ βαά, Ἴ Ἄγγυ αἵ [ εγίςο ὑπτ] γουτγ 

της ΝΑμαβῇ τῆε Κίηρ οὗ τῆε 
σὨΠ]άγεη οὗ Απιπηοπ ἀϊεά, δηὰ ἢϊ5 βοη 
Γεϊρπϑα ἴῃ ἢΙ5 οἴεδά. 

2 Αμὰά [αν 414,1 νν}}} 5Ἐπενν Κὶπά- 
ΠΕ655 υπῖο Ηδημη ἴῃς 5οη οὗ Ναβμαβῇῆ, 
δδοδιιβα ἢϊ5 ἔδεε βῃεννεα Κιπάμοϑϑ ἴο 
πιὲ. Αμπά ᾿ανίά βεπὶ πλεββεηρεῖβθ ἴο 
ςοπιίοτε ἢϊπὶ σοποεγηϊηρ ἢἰ8 ῖΠογ. 
8ο ἴδε βογνδηῖβ οὗ [ϑανιά οδηλα ἱπίο 
[6 ἰαπά οὗ τῆ6 σΠ]άτεη οὗ Απιπιοη 
το λπιη, ἴο σοπιίοτγι ἢὨϊπΠλ. 

42 Βυῖ τε ργίηςεβ οὗ τῃε σβι]άτεη 

δααγάβ 6 ργοννη, δηὰ ἦι τεῖαγη. 
6 4«Αμὰ νῆξεη τὰς οδιϊάγοη οὗ 

Απιπιοη ὅᾳνν ἴῆας {πον ᾿αά πιδάθ 
τῇεηβεϊνεβ ᾿Γοάϊοι ἴο 1 αν! ά, Ηδημπ 
αὰ τῆς Τἢιϊάγεη οὗ Απιπιοη βοηῖ ἃ 
(Ποιυαηά τ] ηἴβ οὗ 5ἴνογ τὸ ἢϊγα τσ πὶ 
σδατγίοῖβ δπὰ ἢογβοηιθη οιἱἷ οὗ Μεθο- 
Ροϊδπιϊα, ἀπὰ οι οὐὗἨ ϑυγίδ- λδς δῇ, 
δῃηά ουἱ οὗ Ζοδαῇ. 

7 80 τῇδγ δίγεά τῆ] πὰ ἴνο 
Ἐποιιβαπά Τδατγίοῖβ, ἀπά τῆς Κίηρ οὗ 
Μδοῆδῃ δπά ἢιΐβ. ρεορίε ; ψγῆο᾽ σδπὶς 

νου ἃ 5σθοπὶ παῖ νγὲ οὐρῆξ ἴο τεδά, “" Αδϊδ- 
ἴΠαγ, [Π6 5οὴ οὗ Απδπίπιεῖοςἢ." (δεὲ ποῖς οἡ 
2 5. Υ1}}.. 17.) 

ϑῤαυδα.ἢ Α νατγίδηϊ ἔογπι οὗ [ἢ15 πδπὴθ 18 
“ δ8ῃ|5ἢ4" ἰ Κ. ἵν. 3). Ὑπὸ “δμεν" οὗ 
2 ϑδπι. Χχ. 25, δηὐ 86 “δογδίαῇῃ " οὗ 2 58Π). 
ΥἿΙ. 17, ἅΔΓῈ ΡΓΟΌΔΟΙΥ σοιτυρῖ τοδάϊηρϑ. 

17. Οριεῦ αδομὶ ἐδε ἀἰπα.)] ὍΠ6 δυῖμοσ οὗ 
Οἤγοπῖς 65 ἀνοϊάβ (π6 δπιδιριουβ ννογὰ υ5ρἀ 
ἴῃ ϑαπιθοὶ (εοφαρ»η), ἀπὰς τηδῖκοϑ [ἴ οἶθαγ παῖ 
ἴπΠ6 5οη5 οἵ αν νεγο ἠοῖ “ργίθδίβ," δυῖ 
“ῬΓΪΠΓ65 "ἢ ΟΥ̓ “ σῃιεῖ οΠβςσοτῦβ δδουῖ (ῃς Κιηρ. "ἢ 
((οπιράτε ποῖβ οἡ 2 84Π). Υἱ]], 18.) 

ΟΗΔΡ. ΧΙΧ. (ΟἿ. χίχ. ἴγανεὶβ οὐεγ (ῃς 
ΒΆΤΩΘ »τοιιπηᾶ 45 2 ὅ88Ππ|). χ., δηὰ νεγὺ οἰοβοὶν 
ΓΟΒΟΙΔΌ]65 [ἴ, ΟὨΪΥ δά ἀϊπρ οἠς ΟΥ ἴννο ἴοι ς ἢ 68, 
δηα ναγγὶηρ ἢ ΟἿς ΟΥ̓́Ϊννο οὗ ἴπ6 ηυπΊθο Γ8. 

2. Ἠαπμπῇ Α ῬμηΠκτης Κίηρ οὗ {ἢ15 πᾶπὶδ 
ἷς τηρηϊοποὰ ἴῃ τῆ Αβϑυγίδη ᾿πϑογρίϊοηθ ἃ5 
Ῥαγίης τ δυῖς ἴο ΤΙΡΙΔ[ἢ-ῬΙ]Έβοσ δα νναγγίηρ; 
ὙΠῸ ϑάγρΟΏ. 

4. ϑῤαυεά ἐδενι.] (ΟΟΠΊΡΑΓα 2 ϑ4Π|. Χ. 4, 
ψ οτο νὰ ἢδνο [86 τηογο ραγίϊσυαγ δοσοιυηΐ: 
“Ἡδηυη ἴοοκ [αν] 5 βεγνδηῖβ, δηὰ βιανεά 
ΟΥ̓ οπε- ῥα 97 ἐδεὶν ὀεαγά:." ((ομηραγο τὴς 
Βίοσυ οὗ ἴηε Ἐμγρίίδη τῃϊεῦ Ὼ Ἡ γοάοίῃ 1ἰ. 

121, ὃ 4, ΨῆΟ “ 5Βῃανθά οἵ {πὸ τιρὰϊ 5ἰά6 οὗ 
411 τῃ6 5ο]ϊεγϑ᾽ Ὀθαγάβ.᾽) 

Θ. δε»: α ἐῤομσαπά ἐαίεπὶς 9 εἰἰθογἢ ΤῊ Ϊ8 
5 οπ6 οἵ 1Π6 δά ἀππίοηβ ἴο [ἢ 6 δαγ!ϊεσ πατταῖίνα 
ἔογσ ψ ὨΙΟΝ ννὸ ἀγὸς ἱπάοδιοα ἴο ἴπῸ δυΐπογ οὗ 
(Ὠγοηίςοϊθθ. Εσοπὶ 2 88Π|. χ. γε ᾿εάσγῃ [δα 
ἴη6 δυτίδηβ νγογὸ “"Ὠιγεά." Ηδόοτγο αδἷοῆς νὸ 
μαᾶνο ἴπὸ ρσὶςο τηοπτὶοποά. Οἡ ἴδε ῥγᾶςίςα 
οὗ Ὠἰγίης ἴΤΟΟΡ5 δδουῖΐῖ 1.15 {Ππ|6 'π Ἂν ἐϑῖοσῃ 
Αδβίᾶ,566 1 ΚῸχν. 8; 2Κ. ν]. 6; 2 (ἢγ. χχν. ό. 

οἱ οΥἹ Μεεοροία»"α.] Τῆς ννοσγὰ “ δΜί6580- 
ροίδπιϊα " (“ν"α»-Ναῤαηγαὶ»ι) ἤΘΤο ἴαϊκος (6 
Ρίαςς οὗ “ δγτία οὗ ΒοΙμ-- το οὐ " (“21;»4»η- Βειδ- 
Ἀεῤο) ἴῃ ϑάπγιθὶ. [{ 15 υ5ῖ ροβ510]6 Πα ἴῃς 
ΟΥΤΊΘΓ τΊΔΥ Ὁδ ἃ σογγαρίίοη οὗ της ἰατῖογ, [ἢ 
μοννονογ, (ἢ τοχί 15 βοιιηά, ννῈ ΠΊΔΥ 5 ρροϑα 
εἰμεν τπαῖ Αταπι- ΝΆΠαγαϊπῚ 15 ιἰϑοὰ ἤδσα 
Ἰοοϑοὶυ ἴο ἱποϊιιἀθ [τὸ Εὐρηταῖθϑ ναῖον νυ εϑῖ 
οὗ ἴῃς τίνοσ, οὐ παῖ, που τη Απιπιοη ἴθ 8 
ΟἿΪΥ διιςςοοάςα ἴῃ ΟὈϊαΙπης αἰ: χη] ατῖο5 ἂἵ τη 6 
ἢγοῖ ἔγοπὶ τῆς Δ εβδίεγῃ δυγίδηβ (ςοπΊρασα 
γΈΓ56 τό), γεῖ ἴηι [ΠΟΥ «ἐπὶ Δ ῦο55 ἴῃς Γίνεῦ 
ἴο δϑκ ἴῃ διά οὔῃς Εδϑίοσγῃ οὔ ϑβ. 

7. Τῦκγ διγεά ἐῤίγιγ απάὰ ἰαυο ἐῤοισαπάᾶ 
εραγίοι..Ὶ ὙΠΟΓΟ σαη ὃς πὸ ἐοιδὲ τπαῖ (ἢ]8 
τοδαϊηρ 15 σοστιιρί. δι ἢ ἃ ΠιιπΊΌοΓ ἃ5 32,90 Ὸ 
δδγιοῖβ νν8 ὨθτΟσ Ὀτγοιμῆϊ ἰηῖο δαῖτ οἡ 
ΔΩΥ͂ Οσςδϑίοη. πὲ Ῥῃαγδοὶ οὗ ἴῃς ἔχοϊιϑ 

Τ εν. 
“0 “κέ, 



4 Ηοεν. 
ἐάφ με 9 

Υ. 8--τ|. 

Δπὰ ρίτοπεά θείοις Μεάθρα. Απά 
τῆς οἰ]άγεη οὐ Απιπιοη φλιμεγεά 
τΠεπηβεῖνεβ τορεῖπεγ ἔποηι {πεῖν οἰτίεϑ, 
Δηά σλπιε ἴο δία. 

8 Απά ψῆεη αν ἀ ἢεαγά οζῇ 11, ἢε 
βεηῖ [οαῦ, ἀπά 4]1] τῆε ἢοβὲ οὗ δε 
ΤΑ ἢ πιεη. 

9 Απὰ τε ςἢΠάτεπ οὐ Απιπιοῃ 
σάπια οι, ἀπά ρυῖ (ἢς Ὀδκ]6 ἴῃ ἈΥΓΑΥ͂ 
δείοσε τῆὲ δαῖα οἵ τῆς. οἰ : δηά τῆς 
Κίηρϑβ τῃδῖ ννεγε σοπὶε τύεγε ὈΥ τΠ6π|- 
86 Ϊνεβ ἰπ τῆς Βε]ά. 

1ο΄ Νον ψθεπ ἴοαρ 5ανν τμαῖ ἴδε 
κΑρα δαλίε  βάτεϊε νγᾺ5 8εῖ ἀρδίηβῖ ἢϊπὶ Ὀεΐογε δηά 

τ 

ον πᾷ 
ὍΘ. 

{ΗΠ Ὁ. Α : 

δε πά, ἢς σΠοβε οὐ οὗ 4}1] τΠε ᾿σμοῖςε 
οὔ Ι5γδεὶ, δηᾶ ρυῖ ἐδεηι ἰῃ ἌΓΓΑῪ Ἀρδιηβῖ 
{πε δγτδπδ. 

Ι1 Απά τῇε ταεβῖ οὗ {πε ρεορὶε ἢς 
ἀεϊϊνετεὰ ὑπο τῆς μαπά οὗ ἴ ΑΙ 5 δι 
ἢ5 Ὀτοῖμεῦ, δηά {πον 8ες ἐλοπιςείυες 
ἴῃ ΔΙΓΑΥ͂ ἀρδῖηϑῖ τῆς σῃΠ]άγεη οὗ Απι- 
πλοῃ. 

12 Απά ἢε 5414, [{ τῇς ϑγτγίδηβ δὲ 
ἴοο 5βἴτοηρ ἔοσγ πιδ, ἴπεη τμοι 5884] 
Πεὶρ πιὰ : δυῖ 1Ε τῆς Ἄσμιάγεη οὗ Απὶ- 
το δὲ ἴοο ϑ8ἴτοηρ ἔογ ἴπεε, τπεη 1 
ψν}}} Πεἰρ τῆεε. 

Ῥυγϑιοά ἤτον {πε [ϑγδοῖϊιο5 νυ ἢ ὅοο ομοβθη 
ςἤατίοίβ (ἔχ. χίν. 7). δοϊοπιοη πηδιπίαιηθά 
Ι4οο (1 Κι. χ. 26). ΘΠ ΊΞΠΔΚ σαπη6 Ὁρ ἀραϊηϑί 
ἘΘποῦοδπι ἢ 120. (2 ΟἾΓ. χὶϊ. 3). Ζεγδῃ 
{πε ΕἸΒΙορίδη Ὀτουρῃϊ πὸ ποτε {Ππᾶπ 300 
ἃραϊηϑὲ Α84 (ἰδ. χὶν. 9)ς.. ὙῈ ἰαγροϑδῖ ἔογος 
ὙΒΙΟΝ δὴ Αβϑυγίδη Κίηρ ἐνετ Βροδκ8 οὗ ἢῖ5 
ἐπσουηϊετιηρ 8 3940 (Ἢ Εἶνε Μομαγοῆίεβ, 
τοὶ. ἰϊ. Ρ. 103, Ὠοῖς 7, 2η4 64.}; ΠΟΙ 18 ἴῃοτα 
ΔΩΥ τοᾶϑοῃ ἴ0 δαϊενα (ἢαϊ Δ4η Αβϑυσγίδη ΔΥΤΩΥ 
ὄνοῦ Ὀοεβδῖοὰ ἃ ργοᾶῖογ πυπιῦεγ. ΡΥΟΌΔΟΙΥ 
[δε νοτγάβ “ δηά πογβεπίθῃ " ἤᾶνὸ δ] οὐ 
οὗ τὲ ἴεχί αοόοσ (ἢὸ νογὰ “οβατγιοῖβ ᾿ 
(ςοπῆραγε τὑεῦδα 6). Ὑπὸ 12,οοο ψουἹὰ ὃ6 
ἴῃς πυχηθεγ οὗἉ {πε ὉνδΓΤΊΟβ βεγυίηξ οη Βογϑε- 
δάᾶςκ οὐ ἴῃ σπατγίοῖβ ; δηὰά [ἢ15 ἡυπΊθοῦ νγου]ὰ 
ἅστες οἸοβϑεῖν ΠΕ 2 ̓ ϑΆπη. Χ. 6, ἃ5 51ΠῈ [ο]] ον ης 
τ 0]ς βοννϑ :- 

2 5.χ. 6 :-- ΜΕΝ. 
ϑγγίδης οὗ Βεῖἢ τεῦ οῦ ἀπά ΖοΡραῆ. 20,οοΟ 
ογγίδης οὗ [5 -ἰοὉ . . 12,000 
ΟΥΓδ5 οὗ Μαλδομδῇ. 1,000 

33.000 
1 (ζῆν. χῖχ. 7 :-- 

ϑγγίδηῃβ οἵ Ζοῦδδῇ, ἄς. ᾿ 42,000 
ϑγτίδῃβ οὗ Μδδοβαὴ ᾿ὐνρονθὴ ποῖ κε} [1,000] 

Εἰνθῦ) . . . ὁ 

23,000 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ 5. ΧΙΣ. 

“ἤδη. ὅο ψἤδθη ανιά ἢᾶ 

τ 

12 Βε οἵ ροοά οοιυτᾶρο, Δηά ἰεῖΐ ι. 
δεδμανε ουγβεῖνεβ νδιίαπο]γ ἔογ οὐζ 
Ρεορΐε, ἀπά ἔογ πε οἰκῖεβ οὔ οὔυῦ αοά: 
πὰ ἰεῖ τε ΓΚ ἀο 2λαΐ τυλίεβ ἰς 
δοοά ἴῃ ἢΪϊ5 5:6 ἢτ. 

14 8ο Ϊοαὺ δπά τῆς ρεορὶς τῆδὲ 
«ὐέγε νυν Ἠϊπὶ ἄταν πἰρὴ δείοτε τῆς 
δγυγίδη8 ὑπῖο τῆς δδῖιε; δηά {ΠοῪ 
βεά Ὀείοτε Βίηι. 

Ις Απά ψβεὴ τῆς «οι άτεη οὗ 
Απιπιοῃ 8δ8ὺνν ἴπδξ ἴῃς δυγίδης γεγα 
ἢδά, τΠῈγ ᾿ἰΚαννῖδς ἢςά ἔεἴθες Αδι- 
8041 ἢ]8 Ὀγοῖμετῖ, ἀπά δηϊετεά ἰηῖο 
ἴἢε εἰἴγ. ΤΆεη ᾽7οδῦ σης ἴο Ϊοτὰ- 
δ] απ. 

1Ι6 4 Απάὰ ψῇεη ἴῃς ϑγγίδηβ 8407 
τῆδλῖ ΠΥ ννεσα ρυῖ ἴο τῆς Ψψοῦβε δε- 
ἔογε ἴβγδδὶ, {ΠῈῪ β8επῖ πλεββαηρογβ, δηά 
ἄτενν ἑοττῃ τῆς ϑγγίδηβ [ῃδϊ τὐόγό δε- 
γοπά τῆς 'τίνοῦ: 
ςλρίδίη οὗ τῆς μοβῖ οὗ Ηδάδγεζεσ τυδηὶ ἐσε. 
δείοτε ἤδη. ᾿ ὩΣ 

17 ΔΑπά [τ νγαβ ἴο]ά αν ά ; δπά ϑαπι, α 
δε ραῖμεγεά 4}} [βγδεὶ, δηά ραββεά δ 
ονεῦ ογάδη, δηά σάππε ροη ἴΠεπὶ, 
Δηὰ 5εῖ {δε ῥαϊίεέ ἴῃ ΔΙΓᾺῪ ἀραϊηβῖ 

ᾧ Ρυῖ τῆς 

ὀεζῶγε Μράεδα.)] Μεάεδα ἰ8 πηεπιἰοηδά ἴῃ 
ἐαρε ΧΙ, 16 45 ἃ Ὀογάεγ ον οὗ ἴῃς ἔγιῦε οὗ 
ουθεη: ὃδιῖ ργαοῖ σα! Υῦ [ἢ δοθη5. αἰπιοβδῖ 

Αἰνναγβ ἴο πᾶνε δεϊοηρεά εἰἴμεγ ἴο Μοδὺ οὕ 
Αἰηπιοῦ. Ηετε ἰἴ 8 ον άθπιν δὴ Απη- 
πιοπίϊο ἴοψῃ. Μεββα, Κίης οἵ Μοδῦ, ἰῃ ἢἷ5 
ἔλπλοιιβ ἱπβοτριοη (αδοιξ Β.Ο. φοοῚ τοραγάβ 
ἴ 5 Μοδϑϊι6. ὅ0 ἀοβϑ [ςαίδῇῃ (Χν. 2), ΠΟΑΓΙΥ͂ 
ἴννο σοηζιιτίοα ἰδῖοσ. Οἡ [15 βἰῖθ, 566 ηοΐθ οὔ 
Ναπὶ. ΧΧΙ. 30. 

9. Βεβγε ἐδὲ χζαϊε οὁ77 δε εἰν] ἘΒγ “ἴδε 
ΟΥ̓ " Ποῖα βδοιὴδ ιἱπάογϑίδηά πὸ Αἰπηπιοηϊῖα 
σδρίτα], Ἀδϑῦδῃ (5εε χχ. 1). Βυΐ [δε σοπίεχξ 
ΤΆ κο5 ἰτ αἰπιοδῖ Ἴογίδιη ἴῃαΐ Μοάεθα ἴ5 
τλθδηϊ. 

ἐδεὲ ἀίπφε δαὶ «ὐεῦὸ εορς.}] ἴἴ ἈΡΡΘΑΥΒ ὈΥ̓ 
(Πἰ5 1ῃαἴ οἵἴποῦ ϑυγίδαη Κίηρβ ννεγο ῥγοβοηΐ 
δοϑί 65 τῆς Κίηρ οὗ ίαδομδῃ. ῬγοῦδθὶΥ οδοῖ 
ςοηζηροηΐ νγὰ5 μοδάεοαὰ ὉΥ 118 οὐη πιοπάγοῇ 
(ςοπιρᾶγε 2 85. Χ. 19). 

17. “πώ ἐανις ὠῤοπ 1δονι.] Ιἢ ἴπ6 ραγδ]]οὶ 
Ῥᾶββᾶρε οὗ ϑάπιιεὶ νγὲ ἤπά, “πὰ ςάπὶὲ ἕο 
Ηεία»," ΜΏιςἢ 5 τῃουρἢΐ ὈΥ͂ ΤΏΔΩΥ ἴο δὲ [ἢς 
ἴγι ες τεδάϊης μεγε 4150 (56ε ποῖβ δ ἴῃ ἐπὰ οὔ 
ἴῃς σμαρῖεῦ). Εοτδη ὈΡΡΟΣΙΣΕ γον 58εὲ6ὲ Αἀάϊ-» 
ἰοηδὶ ηοῖς οὔ 2 88π|. χ. 1ό 

Ἐ2 
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δηά Ἰϑῃορἤδοῃ τῃε! ΤΣ 

1 ον, .5.φ. 
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1 Ηεοῦ. «4 «Ἅ( . 
“4 νεέμγη εἴπχε τας Κίπρβ ρὸ οὐξ 19 ὀωΐίΐε, ] οαὉ 

θαῖοϊε ἴῃ ΔΓΓΑΥ͂ ἀρδίηβϑε ἴῇ6 δυγίδηδ, 
ἴμεν ἰουρῇς νν τ ἢ]πι. 

18 Βυϊτῃε δγγίδηβ ἤεὰ δείοτγε [5γδεὶ ; 
Δη4 [ανὶἀ 5[ενν οὗ τε ϑγγίδηβ βευβῆ 
τῃοιυβαπα γι τυ εἶ γομσλ ἐπὶ ςὨλΙΓΙοῖδ, 
Δπα οτγ τμουβδηά ἰοοΐπηδη, δΔηὰ ΚΙΠΘά 
δΒορἤδοὴ τῆς σδριδίη οὗ τῆς Ποϑβῖ. 

18. δευέπ ἐδοισαπαῖ γπὲπ «υδιε ϑοιχδέ ἐπ 
ἐὀαγὶο!..] [ἢ 2 84π|. χ. 18 ἴἢ6 πυτηδοτῦ οὗ (6 
σδδαγ οἴ -ΓοΟρΒ ΠΟ νγογα ἰδίῃ 15 ρίνθ δῖ 700, 
ὙΏΙΟΝ 15 τΔοσ  ρσόοῦδϑϊεα. 

“νιν Ἰδοιμαπά 7οοΐ»ιοη.}] “ΟΣ τπουβαπά 

Ι. (ΗΚΟΝΊΟΙΒ5. ΧΙΧ. ΧΧ. [ν. τὅ--", 

Ι9 Απὰ ψῆεη πε ϑεγνδηῖβ οὗ 
ΗἩλάλιεζεσ 88») τῇλῖ τῆε ψετγε ρυῖ 
ἴο τ[ῃ6 ψψογβα ὑᾳίογε [βγδεῖ, {ΠΕΡ πιδάς 
ΡβᾶςῈ νὴ αν! ά, ἀπά δεςδηγα ἢ Ϊ5 
βΒΕγνδηῖϑ : ΠΘΙΓΠΟΓ νου] τῆς δ γγδπϑβ 
Βεὶρ τῆς Τμ]άγεη οὔ Απιπιοη ΔΠΥ͂ 
ΤΟΤΕ. 

ῥογτεριεη" ἰπ ϑδηλυεὶ (]. 5. ς.). 866 ἴ86 
οῖς οὐ ἴπ6 Ραϑϑαρδ. 

19. Τδε “εγυαπ οὗ Ἡαάαγεχεγ. 12. ἴῃς 
ΚΙπρϑ ᾿νῆο ἢδά σοπηθ ἴο μεῖὶρ Ηδάαγοζεσ, δπὰ 
ννῆο ννουϊά 86οπὶ ΟΥ̓ [18 Ἔχργοββίοῃ ἴο ιᾶνὰ 
θεέ ἷ8 {θυ ΑΓΙ65. 

ΑὈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἱ νεῖβα 17. 

ΤῆῈ τορϊης οὗ 2 ϑδπ)., ΠΌΝΟΙ, “ ἴο 
ἩδοἸαπι, τπρϊ πὸ ἀουδί ἃγῖϑε ουἱ οὗ (6 
τεδαϊης οὗ Οδγοηιο θ8, Ὁπὸν, “ ἴο 1Π6 πὶ, 48 

ΘΑ5Υ 45 ὉΠπῸΝ σου ἃ.56 ἔσγοπι πον. 
Ὑμαῖ τπᾶκο5 ἴῃ6 τεδάϊηρ οὗ δδπιιεὶ ὑγε- 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ ΧΧ. 

1 Δαῤῥαλ ἐς δεείεσοί ὅν δοαῦ, “ροϊ αὶ ὃν Φιαυΐά, 
αν {ἦς δέοῤί ἐλεέγέο ἰσγίμγεώ, 4 7΄΄γέ 
φίαμς αγό σα ἦπι ἑάγες σεσεέγαδ ουεγίλγοτους 
ογ ἦε δά είς, 

“4 58ῃι, ΝῺ “ἴἴ σᾶπιε ἴο ρ488. ἴῃλι [δεν 
[ἢ6 γεδδῦ νγὰ8 Ἂχρίγεά, δὲ τῇῆε 

ἰεά ἔογτῃ τῆς ροννεῦ οὗ τη Ἄἄγηγ, δά 
νναϑῖεα τῆς Γςουπίν οὗ τῆε ςἢΠ]άγεπ 
οὔ Απιηλοη, δπά σαπὶὲ ἀπά δαβιεροά 
Βδρθαῆ. Βυῖ [ανι 4 ταγτὶεά δἱ 1: 
τυβᾶίεῃ. Απά [οαῦ 8πιοῖς Βδρθδῃ, 
Δηὰ ἀεδιτογαὰ [τ 

ἔογδῦϊο, 15 ἴης ἀομδίε οσσυτγτοηςα οὗ (Π6 ἴοστω 
Ηεἶδτα ἴῃ ϑδπλιθὶ (ἴῃ τοσϑα τό 45 ν06}} 88 ἰῷ 
ΥΟΓΒῈ 17), δηὰ [πε ἱπιροβϑ Ὁ ΠῪ οὗὨἨ τεδάϊηξς 

ὈΠῸΝ ἴῃ ἴα ἔοστηοῦ ραββαζο. Νοῖίε αἷΞο τῃδῖ 
ἴδε ΧΧ. μᾶνε εἰς Αἰλὰμ ἴῃ ὈΟΙὰ ρῥίδος. 

2 Απά αν τοοῖ ἐπε ὄδσγοννη οὔ ἢ 3 
ἔτοπι οὔ ἢ18 ἢεδά, δῃάὰ τ 

ο νγεΙρἢ 4 ἰδϊεης οὗ ροϊ]ά, ΤΣ ΚΡ; ἔνα 
{Πεὶγ Κίπρ 
ἰουπὰ τὸ ἧς 
Δα ἐδεγε τυέγε ρτεοίουβ δἴοπαϑ ἴῃ ἴἴ; 
πὰ ᾿ξ νγᾶβ5 δεῖ ὕὑροη [αν ἀ᾽8 Πελά: 
πὰ ἢς Ὀτγοιρῆς 4150 Ἔχοθαάϊηρ πιο ἢ 
ΒΡο 1] οὐ οὗ τῆς οἰτγ. 

2. Απά δε Ῥτουρῇξ οὐὔζ τῇς ρεορὶς 
τῆλῖ τεῦ ἴῃ ἰτ, ἀπά σους ἐλέη ἢ 
βᾶννβ, Δπηἀ στῇ ἤδγγοννβ οὗ ἴγοη, δπά 
ψ ἢ ἀχε8. ἔνε 80 ἀεδὶὲ [δανι νυ ἢ 
411 τῆς οἰτίε5. οὗἩ τῆς ςμΠ]άτεη οὗ Απι- 
τοη. Απά αν! δηὰ ]] τῃε ρεορὶε 
τεῖυσηςά τὸ [εγυβδίθηι. 

ΟΗΑΡ. ΧΧ. ἴῃ [Π15 σμαρίοσ δυο οἴδποῦ 
ὙγάΓ Κα Ἔχρί οἵα θοϊοηρίης ἴο αν στείρῃ, 
85 ἴπ6 ψυ τοῦ οὐ Ο γοηο 68 {πη Κ5 1ἴ Ἱπιρογίδηϊ 
ἴο Ρυϊ οἡ τεοογά, γε σςοἰϊοςϊεα τορεῖῃεσ. Τῆς 
ΟδΔΡίοσ 15 ἴο 6 ςοπῃραγοά ν ἢ ἴῃς ἐο]]οννης 
Ῥαβϑδρεϑ οἵ 54 Π|16] :-- 

ψεῖβο Σ ν 295. χί, 1. 
ψοῖβο5 2, 23 Μ] 2 5. χὶ!. 26-21. 
ψετῖβοβ 4-8 ἢ 2 3. χχὶ. 19-22. 

1, “πώ “ψοαδ΄ :ν»νιοίς Καῤῥαῤ, απά ἀεεγογεωὼ 
ἐ Μὲ Ἰοᾶγῃ ΠῸΠΏ 2 ὅδ). χίϊ. 27.-.29, ἰδὲ 
Ὀεΐογε [η6 δοίιιδὶ] [8}]} οὗ [6 Απιχπιοηϊία σαρίταὶ 
104" 5επὶ ἴογ ᾿ϑανὶά, τβαῖ 186 μβοῃουγ οὗ ἴδε 

σδρίυγε τηϊρῃΐς ὃς Ὠϊ5; δηὰ τιδλῖ Πανὶ ὰ ἰοοῖ 
[6 σοπηπηαπὰ δείογο ἴῃ6 ἤη4] δϑϑδυξ ννᾶβ 
τιλάθ. Βιυϊΐῖ, 5 ἴϊ γϑαὶ τηθσιῖ οὗ [6 βδιυςοθϑδ 
νν25 [οδῦ᾽β (566 2 84π|. χὶῖὶ. 26, 27}, ἰῃς νυτιῖοῦ 
οἵ (ΟἸγοηίοϊοβ, δια αγιης ὈΓγουγ, 5ρεθᾶκ8 οὔ 
]οδὺ 85 ἴῃ6 Ἄσδρίογ. 

2. Ῥαυϊά ἰοοὶ ἐδε ἐγοτυη 9 δεῖν ξιη. Οὐ, 
δοοοσάϊης ἴο βοπιθ, “ οἵὗἩ Μαϊοδπι, " 2.5. Μο- 
Ἰοςἢ, [Ποῦ κοὰ. Ηετε 1)αν 5 ργθϑοῆσα δῖ (ἢ 6 
ἴθ οὗ ἴπ6 [411] οὗ ἴῃς ΟΥ̓ 18 δϑοϑυτηθὰ 89 
Κηοννῃ ἔγοπι ϑαπιυεὶ, του ἢ ἴπ6 νυγῖϊογ οὗ 
ΕΠ γοηιοῖΐεβ ῃδά ποῖ πιοεηζοηεά ἰΐ (ςοτπρᾶτε ἴῃς 
ἰαϑὶ οἰδιιϑὲ οὗ νϑῦϑε 3). 

ὅδαι, 
26. 



..4 ὅΔ ἢ. 
421. τ8. 

Ἰ Οτ, εοπ- 
ἐῤεκ σα 

τ Ἡςδ. 
2) σοοάΐ. 

ι Ογσ, Οοό. 

᾿ Οσ, 
Καῤάα. 

Ι (αἱϊεά 

ν. 4--τ, 

4 Δ Αῃά ἴἴ σλπιε ἴο ρ458 δϊεγ τἢ 5, 
ἐτμδῖ τπετε ᾿ἔλγοβα νναῦ δὲ 'ΌΖογ νι τἢ 
τῆς ΡΒΠΙΞπο5;; δὴ νυ ῃϊς ἢ τίπχε 518- 
Ὀεσμαὶ τῆς Ηυβμδιῃϊτε 8[ενν δίρραὶ, 
δαὶ τας οἵ τπε σἢ]άτεπ οὗ δε ρίδηι: 
δηὰ τῇ Υ νγεσε βιδάιϊεά. 

ς Απάὰ τοτὲ ννᾶ8 ννᾶγ ἅρδὶπ σῇ 
τῆς ΡΠ β 65; δηὰ ΕἸμδηδη τῆς 850 
οὔ ! [Αἷγ 5'ενν [πη τῆς Ὀτοῖδοσ οὗ 

’ (Υ] δὴ τῆς ΟἸἰκετα, ψνῇοβε βρθᾶγ εἰδῇ 
«“υὐς ἰἰἶκὸ ἃ ννοανοῖΐς Ὀθδι). 

6 Απά γεῖ ἁρδίη. ἐτῇεγε ννὰβ ννᾶγ 

4 ἤδανγ αἱ Οσεπκεγ ὙὍῆε ῥγοβοηΐ τεχί οἵ 
Θά 6] (2 884π|. χχὶ, 19) ϑιυδϑιτιι65. “ Οοδ᾽ 
ἴη 16 ρἷδος οὗ σσθζϑοῦ ἤογθο. ΤῊ ἵνο νογάξ 
ἅτε ἴῃ ἴπε Ηδθῦτγονν ὙΟΥΥ 5:Π|1}|24Γ, ἀπὰ οὔς [5 
αἰπιοϑδὶ οοσίδ! ΠΥ ἃ Ἴοοσγυρίίοη οὗ [6 οἰβοσ. 
Α5 Οὐοχεῦ οσσιγβ ἔγοαυθηί, ψῆεγεὰβ ν 6 
ον ΒΟΓΕ εἶ56 ἤφαγ οὗ Οοῦ, ἰἴ 15 ργοῦδθὶς {παῖ 
ΟὐεΖΟΓΣ ἰ5 ἴδ στρῃϊ τοδάϊηρ. 

δῥα!  “Θ5ιρραὶ᾽ 8 οδ᾽]ϑὰ ““ϑδρὴ" ἴῃ 
2 581). χχὶ. 18, ἴῃς ἰαϑὶ ἰοίίογ (γοά) δεῖης 
τειγεποποα. 

ἐδὲγὺ «ὑεγε «μδάμε] Τῆρ ῬΒΠΙστης5, ἱ.ς. 
ἍΤ ΟΙΟ ἀοίοαϊο. ΤὍΠ15 15 ποῖ Ξἴαϊοά ἰῃ ϑαπλιοὶ. 

δ. Εἰδαμπαπ δὲ :οὴ οΥΓ «“αἱν [ἢ ϑαπιιεῖ 
ἘΠΙδΔηδὴ ἰ5 βαίὰ ἴο ὑὈε ἴδε δ8οῃ οὗ “|Δλγο- 

Ι. (ΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΧ. ΧΧΙ. 245 
4 ᾿ Τ Ἡεῦ. 4 αἵ (ὐλτῃ, σκῆεγε νναβ ἴδ πιδη οὗ σγεαὲ 1 Ἧς ᾿ 

δἴδῖυγα, ὑνῆοβα βηροῖθ δηὰ ἴοβϑ τύδγέ "ησασίνε, 
ἴουγ δηά τιυνεηῖυ, 51Χ οὔ σαεὺ ῥαπά, 
Δηά 5ἰχ ορῃῃ σαεὺ οί : ἀηὰ Ἦδ 4150 νγᾶϑ 
ΤΠ 8οη οὗ τῆε ρίληξ, ὙΠΕΡ: 

' »»»" 19 1Δ4 
7 Βυῖ ψβεη ἢε Γἀεβεά Ιβγαεὶ, [ο- φίαμ!, ο, 

πᾶῖμαη ἴῃ86 βοὴ οὗ ἐδῃίπιεα Πανὶ ᾽β. σλ τς 
Ὀγοῖῃοῦ 5[ανν ἢϊπ1. 2»οαελφά. 

8 ΤἸ εβα ψγογα δόγῃ αηἴο τἢς ρίδης ᾿ κΑΠοὰ 
πη (ὐατῃ ; δῃά τῆεγ [6}1 ὈΥ τῆε Βιαπά πισά, ν᾿ 
οὐ Ἰλανιά, ἀπά ὃν τε παπὰ οὗ ἢϊ8. 
ϑογνδηῖϑβ. 

οτορῖπλ." δὴ υπάουδίθαγ οοττιρῖ τοδάϊηρ. 
(ϑες ποῖεδ αἵ {πε εηὰ οὗ ἴῃῈ σῃαρῖογ.) 

“ἰκαυ 7 αρνε ἐδε ὀγοῖῥον 9" Οοἰμα! δ. ὙΠοῖς 
ΟΔἢ 50ΔΓΟΟΪΥ δὲ ἃ ἀουδί {παῖ τῆθ τοχῖ ννᾶ8 
ΟΥ̓ ΔΙΠΔΠΥ [Π6 54πιῸ ἤογὸ δηά [πῃ 2 ὅ8π). χχί. 
19, ΠΟΙ ἃ ἔονν δῆς δϊογαί!οης οἵ ἰεἰἴογα 
Ῥγοάιιος πὸ πηραπίην, “ ΕἸΒδηδη, σοη οὗἉ [αἵγ, 
ἃ Βει]οΠοπς, 5]ενν Οἱ δῖ " (566 ποῖδρ δ 
τῆς οηά οὗ [πὸ σπαρῖογ). ΔΥῸ πλιιϑῖ νυ 6 ΠῸΥ 
ΘΠ Γ σοτγοςῖ ϑαπλιθὶ ἔγοπι Ὁ γος] 65, οὐ 
ΟΠ γοηΐς ε5. ἔγτοπι δ4πλι:6]. [πὶ ἔδνοιιγ οὗ (6 
ἔοττηοῦ ἅτ ΜΙςβδοὶς, Καοηηϊςοῖῖ, απο, Καὶ, 
δηδ ΤἬΘΗ 5; ἴη ἔλνοιιγ οὗ {πὸ Ἰαϊζοσ, Εἰννα]ά 
δὰ Βεγῖμοαι. [ἔξ νν ἴακθ ἴΠ6 γίθνν οἵ ἰῃς ᾿" 
ἵννο ᾿δϑῖ-τοοπτοποα οτος 5, 6 πιυδὶ σορμαγά 
(ἢς Οο]αῖῃ οὗ {815 Ἑἐποοιιηῖου ἃ5 4 ἀϊβογοηῖ 
Ρούβοη ΠῸσι ἴπε δάυνεγϑαιυ οἵ ἢ νι, 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤῈ οἡ νεῖβε κα. 

Το ἴνο ἰοχίϑ ἅτ6 85 ἔὉ]]ονν8 :-- 

ΟἈγου. ΠΌΣ Ὑπὸ ὌΠ ΤΙΝ - - «Ὁ ἫΝ 15 τὸ 
δ8ᾶπι. ΠΣ ΤΙΣ ὍΠΟΌΠ ΠῚ Ὁ) πὸΝ 
ΨΥ τα 50] ΠΥ ἐχοθρῦοι οὗ {πε ψογὰ 

ογοχί»ι, ΜΈΓ ἢ45 Ὀδθη ΤΟΉΡΙΥ ἱητγιάοα 
Ιηῖο ἴπ6 τοχί ἔτοπὶ 1ἴ8 Οσσιτστθηςο αἱ ἴπο οπά 
οὗ [ἢ νοσϑο, ἴπο οἵποσ ἀἰἔδσοησος ἅγὸ οὗ τῃδῇ 
πιϊηθς σδαγασίοῦ νυν ΠΟ δἰπιοϑὲ σΟΓΙΔΙΏΪΥ ἰπῇ-» 
ΡΙ65 σοστυρίοῦ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΧΙ. 
τ Φαυίά, ἱενιῤίε ὃγ «ϑαίαν, “ογεσίὰ δα το 
περ εν λέ εσῥίς, κα 7212ε περνιόφρ οὐ “ἀξ 
2 εολίς δεῖνι ὀγομσάΐ, δαυϊα γεῤῥεπίείά ὁ 11. 
Ὃ Φανυϊά λαυΐης ἵάγες »ίαρμε; 2γοῤοι»αα ὧν 
Οαά ελοοεείά 146 ῥεείέενεο. 14 Αον ἐλέ 
ἀεαίλ 07) τευενῖν ἐδομμαπά, αυτά ὁν γεβωνεῖ- 
πε ῥγενορίείλ ἐς ἀἐσίγμοον 97 ϑεγιαΐοσε. 
18 δαυϊί, ὃν Οασ': αἀϊγεον, ῥηγελαςείά 

σμαρ. ΧΧΙ. ΤΠ Ἑπαρίοῦ σονοῦθ ἴΠ6 
δᾶτηα ετοιηὰ 45 6 αϑῖ ςπαρίοτ (οἷ. χχὶν.) 
οὗ [6 βοοοηά Βοοκ οἵ δδπιιιοὶ, Ὀυς σοπεπι 685 
πο ἡλτταῖϊνε βδοτηοννῃαῖ πισγίμποσ, ἴπ6 ἰδὲ ἔουγ 
ΨΕΓΒΕΒ (ΥΟΥΒ65 27-30) δηά ἴῃς ἰφιζοῦ ραγὶ οὗ 

Ονμαρ»ἷς Ἰδγαλίησῆοον; τυλεγό λαυΐηρ ὄκνεϊ 
ἄρ αὔἴαν, Οσά σένοίά ἃ σἦρτι οὐ ἀξξ γασοι» ὧν 
γε, αμά οἰαγοίλ ΔΦῸ ῥίαρμε. 48 δοαυΐϊῖ 
σαργ τ βεείλ 1λθγέό, ῥαῖπσ γαγαίμεα 7γσγε Οἱ- 
δον ὃν 3,1α»7 οὐ ἐδεέ αμρεί, 

ΝῺ “ϑαίδη ἴοοά ᾧρ δραϊηβῖ 
Ιϑ8γδεὶ, δπὰ ργονοκεά [αν ἴο 

πυπιῦεγ [βγδεὶ. 

44 ὅδη). 
84.1, ἄα 

γοσθο 26 Ὀεΐηρ δάἀάϊ!οηδὶ ἴο. [6 δαυ  οῦ 80- 
οουηπ. ὙΠῸ σβοιηθίδημοθ ἴο ϑαπιιιοὶ ἰδ 
(Πγουρδοιιῖ (τ 565 1-26) 685 οἰοβο ἴΠδΔῃ τ15118]; 
ἴῃς δάά!τοηβ ἃγὸ πιοῦα πυπίεγοι 5, Π 5 ρ6Γ- 
πδίυγαὶ αἰγουπιδίδηςο5. οὗ ἴῃς παγγαῖνε θεν 
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2 Απά [λανὶά 5414 το Ϊοδὺ δηά ἴο 
1 τυ ]ετβ οὗ τῆς ρεορὶς, ο, πυπιδεῦ 
15γαϑὶ ἴἴοπὶ Βεούτϑμεῦδ ἐνεη τὸ Ὠλδη: 
ἀηὰ Ὀτίηρ τῆ 6 μη εΓ οὗ τΠ6 πὶ ἴο πα. 
τπᾶῖ 1 πλᾶὺ Κπονν ἐ. 

2. Αμπὰ [οΔὺ δηβνγεγεά, Τῆς οΚ Ὁ 
γᾶκο ἢ15 ρθορὶε δὴ δυμπαγεα τἰπλε8 80 
ΓΛΆΠΥ ΠΊΟΓΕ 48 ΠΟΥ δὲ: δῖ, ΤΥ ἰοτγά 
τῆς Κίηρ, γέ ἴΠῈῪ ποῖ 41] τὴν ἰογά β 
βεύνδηῖβ ἡ ὑνἢγ τπθη ἀοῖῇ ΤΥ ἰοιὰ γε - 

Ὀτοιρῆς οὐ ἱπῖο φσγοδῖοσῦ ργοπηϊηθηςθ, δηά 
δοῖλα τειπαγκαῦϊο τουςῃο5 οὗ 4 τηϊγδσι]οιι8 
Ομαγαοῖοσ, νι ἢ ἀγὸ ΠΟΙΟΥ͂ ἢδνν, θείης δρ- 

ηὐοά. ὍΠδ ΠιδίογΥ 15 ουἹ ἀθ ΠΥ ποῖ ἀγάνγῃ 
ΤΟΠΊ ϑαηῖθ), Ὀυῖ ἤοτ δουηὸ αἰἴ6 βαραγδῖε 
ἀοσιιηοπί, ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ σοηΓΕΙΏΡΟΓΑΓΥ δοςσοιηῖ 
οὗ 1ῃ6 οζοιγγεησὸ ἀγάννῃ ὉΡ ὉΥ δά. (868 
Ὀεϊονν, εἢ. Χχῖχ. 29.) 

1. ϑαίαπ. .. ῥγουοξεά Π)αυϊά 10 πμριδεγ 
Πγαρ)] Α58 ἴῃε ὈοΟκΒ5 οὗ ϑοτρίυγα ἀγὸ ἂγ- 
ΤΑΏμΟά ἴῃ ΟἿΓ γεγϑίοη, δαΐδῃ 15 ἤοσὸ ῸΓ [Π6 
ἢγϑι {{πγὲ ΟΥ̓ ἡάπιὸ ἰηϊτοαμπςρα ἴο 05. [π γϑδὶ 
ογάθσ οὗ τίπιὸ, ἀου 1655, [6 πιθηῖτίοη ἴῃ [ἢ 6 
Βοοκ οὗὨ [οὐ 8 ἴπ6 δαυ]οσῖ; τποιιρῇ, 85 ἴῃς 
τνοτγά τπεγὸ μᾶ5 ἴΠ6 δυο, [ἴ 15. 4 ἀδδεσιρίνο 
Θριτμεῖ -- “τὴς ΑἀνουβαγΥ " -- - γαῖμοῦ [ἤδη ἃ 
ῬΓΟΡΘΙ παπίθ. 80 ἴοο ἰη Ζεςῆ. 1. τ. [{ 15 
ΤΟΙΛΆΓΚΑΌΪῈ {παῖ ἴῃ [18 ρας δαΐδη Ἀρρθᾶγϑ, 
Ὠοῖΐ ΠΊΡΓΕΙΪΥ 845 ἃἢ “ ΔανΟΥΒΑΤΥ ὙΠῸ 566 Κ5 ἴο 
ἰηυγα πη ἔγοση ἱπουῖ, Ὀι 845 ἃ Ἵ ἘΠΊΡΙΟΓ 
40] 6 ἴο τυΐϊη ᾿ἰπὶ ΟῚ 5ιιρεοδίην 5ἰηξι} δοῖβ 
δηὰα {ποι ἢἴ5 ἔγοπι πη. [ἢ [Π15 ροϊηΐϊ οὗ 
Υἱονν, [6 χουθίοη πηιδάρ οὗ πὶ ἤοΓὸ 15 ἴῃ 6 
τηοϑῖ δαἀνδηςεά [ῃδὶ ννὸ ἤηὰ ἴη ἴπὸ ΟἹ] Ἴ οϑῖα- 
ταθηῖ. ϑοπε σοπηηθηϊδίογθ πη ἃ αἰ ΒΊ σα ΠΥ ἰὴ 
τοσοηο ης [6 σἰαϊοιηθηὶ οὗ ἙἸγοηιοῖο5. [παῖ 
“ δᾳίλη ργονοκοά αν ὰ ἴο αὐταθεῦ 15γᾷο]" 
νὰ τπαῖ οὗ Ξαπλιοὶ, τα “τὴς 1Ἁ,ογὰ πιονοά 
Πανὶ ἴο 540, Οο πυπθοῦ ἰ5γαθ] δηά [υάΔἢ ἢ 
(2 8. χχῖν. 1). Βιιῖ [ἴ 15 ϑεδγοεῖὶυ Ροβϑίθ]θ 
{παῖ δὴν οὔθ ννῆο 15 ἔδγα  ασ ἢ ἴπ6 ἴοδοἢ- 
ἴης οὗ δου ρίισο οἡ ἴπ6 δι δ]οοὶ οὗ τοπιρίαίίοη 
σα ἴδε] (15 αἰ ΒΊςΠν ἴο Ὅς βεσίοιι5. ΑἹ] 
τοιπηρίδΈοη ἰ5 ρογπη το Ὁγ Οοά. ΜΔ θη ὃν} 
δΡ᾽ΓΙ5 ἰεπηρὶ ι.5, {ΠΕ ἀο 50 ὈΥ͂ ΡεΓΠλ5ϑίοῃ. 
([ὁὉ 1. 12, 1.6; [υὰΚ| χχῆ. 21, 6.) [1 δαΐδη 
τπεγεΐοστε ργονοκεά αν ἴο ηὐπιδοσ (6 
Ῥεορὶς, Οοά δἹοννεὰ πὶ. Αηάὰ ψῇῃαὶ Οοά 
ΔΙ]Ιοννβ, ἢ ΠΠΊΔΥ ὕὲ 5αἰὰ ἴο ἀο. Ἴιι5, αἱἷ- 
που ἢ “πο πηδη 15 ἰειηρίοα οὗ Οσοά;," νὰ 
ῬΓΑΥ͂, ““ἰεδὰ 5 ποῖ ᾿ηῖο τεπιρίατοη. ἡ (Οη 
86 νῖενν [δῖ “ ϑαΐδη" πεζὰ 15 ἢοΐῖ ἃ ῬΓΟΡΟΓ 
Ὠᾶλπια, Ὀυϊ ΠΊΘΟΓΕΙΥ͂ Δη “ δάνεγθασγυ," 566 ποΐε 
Οὔ 2 5. χχῖν. 1.) 

3. Βιωΐ, »ν ἰογάὶ ἐῤὲ ἀἰηφ, αγὸ {δὲν πο αἱ] 
7 ἰογ: “εγυσαπί: 3) Ιῃ τῆς ρίας οὔ ἴπὸϑς 
νογάβ, να Βηά ἴῃ ϑαιηιοὶ, “ Αηά {παῖ ἴδ 
Εγὸ5 οὗ ΠΥ ἰοσγὰ [6 Κίηρ ΠΊΑΥ 5ε6 ἰἴ --ἃ 
τα οἢ ΤΔΟΓῸ Εἰ ρμαῖϊς δοηΐοηςς. Βογίῃεδα 

Ι, (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΙ. [ν. 2---. 

4υΐγα τἢ]5 τῆϊηρ ἡ ἢ Ψ}}] ἢς δὲ ἃ 
σδιβε οὗἉ ἴγεβϑρᾷβ88 ἴο [5Γδ6] καὶ 

4 Νενετγῖμεῖεββ τπὲ Κιηρβ 'νογὰ 
ΡΓανδεά δραίηβδτ οδὸ. Πετγεΐογε 
]οδΌ ἀδραγῖεά, δηὰ νψεηῖ τῆγουρποιξ 
4}} [5γδεὶ, ἀπὰ Ἵδηλς ἴο [εγιιϑα] θη). 

ς ΤΑπά Ϊοαῦ ρᾶνε τπὲ βυπὶ οὗ 
[6 πυπιρεγ οὗ τῆῈ ρεορὶς ὑπο [)4- 
νά, Απμά 4}} ἐλέγ ὁ ἰϑτδε] νψετε ἃ 
τῃουβαηπά τῃουβαπά 4πἀ λ4ηῃ Πυπάτγεά 

{π|ηΚ8 (παῖ Ο γοηΐοϊεβ παὰ οσὶρί δ} {π6 
5416 ἴοχί ἤεγὸ 85 ϑδπλεὶ ; δηά ἴπδί {ῃ6 ργὸ- 
'δϑηΐ Οἠθ ἰβ ἃ ςοη͵εεζιγαὶ σγοϑϊοσγαϊΐἨοη ὉΥ ἃ 
βοῖδε οὗ ἃ ἴοχῖ ψ ῃιοῖ μ6 ἔουηὰ 1]6ΡῚ 016. 

«υδδγ «υἱὴ] δὲ δέ αὶ εαμδε 9 'γβας: 1ο Τγαρ] 9] 
ὙΠΙ15 οἰδιιδα ἀθθθ ποΐ οὐςιγ ἴῃ ϑαγαιοὶ. [ἢ 
15. ῬΕΥΠαρΡ5 δά ἀδὰ Όγ {Π6Ὸ νυγζογ οἵ (ῃγοηῖςοὶοβ 
ἴο 5ῆονν ννῆδλί ννᾶ5 ἴῃ [0405 πιηᾶ: “Δ ἣν 
ὙἹ ποι, ΟΥ̓ πυιπιθογηρ ἴῃ 6 πὶ ἴῃ ἃ βριγις οὗ 
νΑΙΠ ΊΟΤΥ, γι (ἢ6 σὶϑ οὗ ργονοκιηρρ Οοὐ 8 
ννγαῖῃ δυαϊηβῖ [5γΓ80] }" 

4. υοαό. . . «ὐδηῦ ἐῤγομρδομὲ αἱ ]Σεγαεῖ ἀπά 
εαπις 10 “εγισαίενι.] Εοτ ἴΠ6 ογάδσγ ἴῃ ν ἢ 
(Π6 ὁθῆϑιιβ νὰ ἴαλκοη, δηὰ ἴῃ {ἰπὴ6 1 οσςυ- 
Ρἰοά (ηἰης πιοηῖῃβ δά ἔννεπῖν ἀαγ5), 566 
2 8. χχίν. 5ς-8. [[{ Ἀρρθδγβ ὈΟΪΏ ἔγοτῃ (185 
Ράβϑαρο δηά ἔτοῸπὶ 2 5. χχῖν, 8, [ῃλξ ἴπ6 «υδοΐξ 
ΠΟΙΠΙΓΥ νγ85 ἰγανογϑοά, δπὰ {πα ἴΠ6 σφη5ι8 
νγὰβ ῥγο ζοαὐϊν σοπιρίεῖθ. (8ε6 ποῖα οὗ 
γοΓβ56 6.) 

δ. Τδεγ ο7 1γαρὶ αὐενὸ α ἐδοισαπά ἰδοισαπάϊ, 
Φ᾽. Ασοογαϊηρ ἴο δαπλιεὶ [Π6 Ὠυπθογα 
ἵνετο-- 

Ἰεγδοὶ, . 8οο,οοο (ἰηεϊεδλά οὗ 1, Ἰθο, ΘΟ) 

7 δὴ . δοοιροοί ,,, ,),,» 470,000) 

Τοῖδὶ 1,2οο,οοΟ ( ,, ,, 1,570,000) 

Το τοοσῆςο ἴπ656 ἀϊβογοηςθα, ἃ Πᾷ5 Βοδῆ 
Βιιρροβῖθα, :. Ὑπαῖ [πὶ σΟρΊΪΑΓ ΔΓΠῚΥ οὗ 
288,οοο τηξδη (οἷ. ΧΧΥΙ. 1-15} 15 ἱποϊ ἀρὰ ἴῃ 
[5γδθ] ἤθγε, ὑγἢ}] 6 ὀχοϊυάεα ἔγοπι ἴΠ6 σοπὶ- 
Ρυϊαϊίοη ἴῃ δαπλεὶ; ἀηά 2. Καῖ ἃ ζογρδ οὗ 
30,οοο, ςοπηπηαηάφα ὈΥ “ τπ6 {Π|γῖγ " οἵ ςἢ. 
ΧΙ. 25, ἰ5 ἱποϊ ἀθὰ ἰὴ [πάλῃ Ὁ 6 νυγῖοῦ 
οἵ ϑαυλιεῖ, Ὀυΐ οττῖοα ὮΥ οὐἵγ διῖμοτ. Βοῖῃ 
5 ρΡοϑιτἰοη5 ᾶγθ, πονγονοῦ, ῬΌΓΟΙΥ ἀγΌ ΓΑΓΥ ; 
ΠΕΥ ἴήνοῖϊνο ἴπ6 ΔΏΟΤΔΔΙΥ ἴπαϊ φοἢ ψυγ τεῦ 15 
ΒρΡροβοά ἴῃ ὁπὲ οᾶ56 ἴο ἱπο]ιιάς δηά᾽ ἴῃ ἴῃς 
ΟἴΠΟΥ ἴο ὀχοϊιιάθ [ἢ 6 πλ} ΠΑΓΥ ; πὰ ἴῃς βεςοηά 
οὗ {ποτὰ ἰ5 Ὀαδσθὰ οἡ ἴννο δϑϑιπιρίίοης ηοῖ 
Βιρρογίθα ΌΥ ΔηΥ͂ ενϊάεηςε, νυἱΖ., ἴλδϊ “τῆς 
τιγῖν "Ὁ ν γα 41} “ σαρίαϊη5. οἵ τῃοιδδηάβ," 
πὰ {παῖ ἴΠῸΥ αηά ἴπειγ τπουβαπάὰβ. ψρογς αἱ] 
οὗ τῇς ττῖθε οὗ [άδῃ. [Ιἴ 5εὸπιθ ἔαγ Ὀεῖῖοῦ 
ἴο 8:1Ὀ00Ὀοδ56, νν] ἢ πιοβῖ γοσθηΐ σοτηπιοηϊαζογϑ, 
ἰπαὶ τῆς ὨυμλθοΓ5 ἰάνο, ἰῃ οὯδ ραϑϑᾶξὸ Οὐ πῶ 



νυ. 6---15.] 

τῃουβαηά τῇδ τῃδῖ ἄγεν ϑυνοτὰ : δηά 
]υάδλῃ τας ἔουγ πυπάγεα τῇγεαβοογα 
ΔΠὰ ἴεῃ τῃουβαπά πιεη τῆλ ἄγεν 
δυνογά. ᾿ 

6 Βυι ἴνεν!ὶ Δηά Βεη]αηπιὶη σοιηϊεά 
πε ποῖ ἃπιοηρ ἴπδπὶ: ογ ἴπε Κίηρ᾽ 5 
ννΟγὰ ννᾶ8 δοηχηδθϊε ἴο [οδῦ. 

γ ἸΑπάὰ Οοἀ ννᾶβ ἀϊβρίβδβδεά πῃ 
τα κηἐν τῆς τηΐηρ ; τῃεγείογε ἢς δπιοῖθ [5- 
ἐς ἐγες οὐ 
μὰς ζόκρ τϑεὶ. 
ὩΣ 8 Απὰ Πανίά κά ὑπῖο Οοά, 7] 
(αέαζ. ἤλνε βἰπηδά σαν, δδσδυβα 1 ἢᾶνα 
τ δῶν ἀοης. τη18. τῆϊηρ : δὺς πονν, 1 δὲε- 

86Ὲςἢ {πε6ρ, ἀο δινᾶὰὺ ἴῃς πα Υ οὗ 
ΤΥ βεγνδηῖ ; ἔογ 1 ἤᾶνε ἀοηβ νετῦῦ 
ἔσο] Ι5Ἀ]γ. 

ο Απά τῆε ΙῸ ΚΡ β8ρακε υἱπίο 
(δά, [αν ἀ᾿ 5 βεεγ, βαγίηρ, 

Ιο ὁ πά [τε}}] [αν ά, ϑβαγίῃρ, 
Ὁ εὺ. Τῆι5 541 τῆς ΓΙ οκΡ, 1 ἴοβεγ τῆες 
ὁκέ. ἴῆγες ἐλίησε; ΄οἤοοβε ἴπεθ οὐδ οὗ 

πεῖ, τηλὲ 1 ΠΊΔΥ ἀο ἐὲ υηἴο ἴπ66. 
11 δὸο (δά οδιιὲ ἴο [ϑαν!ά. δηά 

ΤΗΣ 58[4 ὑπο Πίπι, ΤΠ 541 της ΠΟΚΡ, 
ἐλεε. ΤΌ οοβε {πες 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΒ5. ΧΧΙῚ. 

12 ΕἸΤΠοΓ τῆτες γεδγβ᾽ ἐΔΠΊ1Π6 ; ΟΥ 
ἴγες τπορτῆβ τὸ δὲ ἀεδῖγογεα δεΐογα 
ΤΥ οεβ, ψῃΠς τῆδλῖ -ἣς βννογτά οὗ 
{Π1ὴ6 δηδπιῖθ5 ονογίακοῖῆ Ζ2᾽ες; ΟΥ̓ 
εἶδε τῆτες ἀδγβ ἴῃ68 βνογά οὗ τῆς 
ΠᾺΡ, ανεη τῆς Ῥαβίίεπος, ἰη τῆς 
ἰληά, δηὰ τῆε δηρεὶ οὔ τῆς ΓΟΚῸ 
ἀδϑιγογίηρ τὨτουρῆους 411 τῆ6 σοδϑῖβ 
οὗ βγαε]. Νοὸν τῇἢεγείογε δάνίβε τὴγ- 
561 ννῆδς ννογὰ 1 588}} Ὀγίηρ ἀρδίπ ἴο 
ἢϊπὶ τ δῖ 56 ηϊ Π16. 

12 Απὰ αν! ὰ 54ὰ υπῖο (ὐδά, 1 
Δ. ἴῃ ἃ ργεδῖ βίγαϊξ : [εἴ πὲ [81 ποὺν 
ἴηῖο τῆς Πλπά οὗ τῆς ΠΟΚῸ ; ἴου νεγΥ 
ἰργεᾶς γέ ἢϊ8 τηδϑίοῖεβ : δυῖ ἰδεῖ πγε ' ὁγ, 

"πῶ. 
ποῖ [8]] ἰηῖο τμε ἢδηὰ οὗ πιδη. 

14 ὅ δο τπεὲ ΓΟᾺΚΡ 5εηῖ ρεβϊθεπος 
προη [βγλεὶ : δηὰ ἴδεγε [6]] οὗ ἰβγδοὶ 
ΘΝ ΠΥ τΠοιυβαπα πηδη. 

Ις Αμάὰ (οἀ ει δὴ δηρεὶ πο 
Τεγυβαίεπὶ ἴο ἀδϑῖγου ἴ : δηά 2485 ἢὲε 
ννα5 ἀδϑιγογίῃρ, [ἢ 8 33. Ῥε ε]ά, απὰ 
ἢς τερεηϊεα ᾿ἰπι οὗ τῆς εν]], ἀπά 5αἱά 
ἴο τῆε δηρεὶ τῆλι ἀεβίσογεά, [τ ἰβ 
ἐπουρῇ, βἴαυ πον τη μληὰ, Απά 

ΟἴΠΕΓ (ΟΥ ΡοβϑιΪΥ ἴῃ δοίὮ), βυβεγεὰ οοτ- 
τυρὕοη. 

6. δωυὶ 1,ευὶ από Βεηαρ»ιὶπ σομπίοά δὲ ποῖ 
410» 1 εν», 70Γ ἐδε ἀἰηψ᾽. «υογά «υας αδοριῖη- 
αὐΐξ 1ο “οαὁ.}] Αοτραγε οἢ. ΧΙ. 24. ΤΣ 
οὐηβοίοη οὗ ἴπ6 [,ονε58 νου]ὰ δ6 ἃ ἤο!ονν- 
ἴῃς οὗ ἴπε ργοοθάθοϊ τγτεοοσγάδὰ ἱπ Νιιπι. 1. 
47-495. Ὑδα οπιβδίοη οὗ Βεϑη)απιη τηυϑῖ 
Ὀ6 «ϑοτίδοὰ ἴο ἃ ἀεϊοστηϊηδοη οἡ [6 
οὗ Ιοαὺ ἴο ἔγιικίγαῖς (Π6 ΚΙηρ᾽ 5 ἱηζεηίιοη, 
ὙΓΠΟΓΘΌΥ δα πηρῃϊ πορο ἴο ἀνοστί Οοά᾿ 5 νγδίῃ 
ἔτοπλ ἴδε ρεορὶς. [ἴ 18 οἰεαῦ ἔγσοπι ὑθῦθα 4 
τηκαῖ ἢ6 δά ρσοηὸ [Ὡγουρῇ ἴδε ν Ποὶς ἰδηά, δηὰ 
ἔγομπι ΥΈγβ6 5 ἴπαὶ ἢ6 ἢδὰ ἐογπλδιΥ πιδάθ ἴῃς 
τοΐυγη οὗ [Π6 σθηβυβ ἴο αν, 45 (που σῷ ἢ6 
δά σοπιρὶεἰοὰ [, ὙΠ οτ]βϑίοῃ οὗ δὴγ 81}11:- 
δίοη ἴο ἴπ656 ργοςδείϊηρβ οὗ [οδ ἴῃ ϑδπλιεὶ 8 
εουτίοιι8, δηἀ ηοΐ ΘΑΞΥ ἴο δοσοιιηῖ ἴοΓ. ῬΟΓΠΑΡΒ 
1οδ᾽5 ἁἀγιῆςε δὰ ποῖ δδδη αἰβοονεγοά δ ἴῃς 
Ὀπη6 ἤδη 2 84η). ΧΧῖν. νγ28 νυ το. 

7. Τρεγόΐογε δὲ “»ιοίε σγαεὶ.} ὙΠ656 νογά8 
ΔΙῸ 80 Δπίιοραϊίΐοη οὗὁἨ νεῖβθβ 14 δηά 15. 
ὙΠΕΥ τὰ ρῥ᾽αοοά δεγο, ἰηϊογγυρτηρ ἴῃς σουγδ6 
οὗ ἴη6 παγγαῖϊνθ, ἴο δῆονν ἴπαΐ [οδο᾽β ἀγί σα 
γγἃ8 ποῖ 5ιισςοβϑβῆι)--- αἀἰὰ ἠοῖ ἀνεγί Οοὐ β 
ψταῖῃ  ᾿ανίὰ ννᾶ8 ριυιηϑηοα οὸσ πὶ ηἴθῃ- 
ἔοη, διβουρῃ τπαΐ Ἰηϊεποη νγᾶ8 ποῖ ςουη- 
ΡῬἰοἴοϊγ οἀττὶεὰ ουἱ ΌὉΥ 5 δυδογάϊηδία. 

12. Τόγες γεαγι 7α»εὶπε.} [ἢ τΠ6 φαγδὶ]οὶ 
Ῥάββαξζξε οἵ ϑδπθὶ ψγὲ βηά “' “ευεη γελγϑ." 

ΤΎΠΟΙ ΧΧ., Ποννενοῦ, μανα “' γος ἢ ὄνθη ἰῃ 
τΠαῖ ρἷαςο ; δηα ἴδ σοστοϑροηάθηου οὗ “ (γος 
γοαγβ"" ἢ “τῆγοο τηοητἢ5 ἢ δηὰ “(ἢγεα 
ἀαγ5 " ἱηάϊοαῖο5. (παῖ ἴῃς σγοδάϊηρ “ἴγες ἢ 158 
[Π6 τίρῃΐ οὔθ. 

σπά {δὲ αηφοὶ ὁ ἐῤο 1ογά ἀεειγογίνισ, Φδ'..} 
ΤΠεβὸ νγογὰβ ἅγὰ ποῖ ἴῃ υοὶ, νρῃιςἢ ρΡυῖ8 
ΠῸ τπιτὰ αἰϊογηδίϊνα ὈΓΙΘΗ͂Υ : “ Οτ τπαῖ ἴΠ6Γ6 
Ὀ6 ἴἤγοο ἀαγϑ᾽ ρεϑϊθηςε ἴῃ ΤΥ ἰδηά." ὍΠΟΥ 
ῬΓΟΡατΟ ἴπ6 ΨΨΑΥ ἔῸΓ [6 Δῆρο]ὶς ἀρρθάσγαηςα 
οη ΜὭϊςΝ {πὸ Δυῖποσ 5 δϑουϊ ἴο ἸΔΥ͂ 50 τηιιςῇ 
Βῖγεβθ, δῃὰ ἃγὸ ρογῇδρδ ὑεβῖ γτεραγάβά 85 ἢ 5 
τῃοζουολ] ὀχρδηβίοη οὔ [Π 6 5ῃοσίογ δῃὰ 5] ΠΡ] ῈΓ 
ΡἤγαθῈ δου! νγ υϑεὰ Ὁ Οδά. 

16. Οοά “επὶ απ ἀπρεὶ ἱπῖο εογασαίρ»ι. 
Τηϑἴοδλά οὗ [ἢ]5 ννὸ αν ἢ ϑαπιιοὶ, “ Αηά ἤθη 
[Π6 δηροὶ κιγεϊοῃθά ουξ ἢἰ5 παπᾶ ὕροη δεσγιι- 
846 π)." [Ι{ ἢ45 Ὀδθη ργοροβεά ἴο γοϑΐογε (18 
ἴοχὲ ἴο ΑἙἢγοηϊεῖοβ ; Ὀυΐ, οἡ ἴῃς ψῃοΪς, [ἢ 
νοι] ρογῆαρβ 6 ῥγοίογαθ]ε ἴο 4ϑϑι πη] αἴθ ἴο 
1ῃ6 οχιϑίίης ἴοχὲ οὗ ΟΠ γοηῖς]θ8 ἴη6 ΓΟΥΓΟ- 
Βροηάϊηξ Ράϑϑᾶρὸ ἴῃ ϑαῆυεὶ. (δες Αὐἀάαϊιοηδὶ 
ποῖος δ [ῆ6 εἐπὰ οὗ τῆς Ἑσδαρῖοσγ.) 

α: ῥὲ αυας ἀεσ!γογίηφ. [ἴ ἢα5 Ὀδοη (που σῃξ 
ὉΥ βοῖπα ἰῃδΐ (ἢ6 ἀοβί γι οη νγ48 ΟΠ]Υ αδοιῖ 
ἴο δερίη 'π [ογυβαίοπι, πε “ (με 1 οτγὰ σὸ- 
Ῥεηϊοα :᾿Ὁ θυ {Π15᾽ ἜΧρΓεβϑίοη τη Κε65 ἴΐ οἶθαγ 
τηαϊ {πὸ νγοσὶκ οὗ ἀθδῖῃ νγᾶϑ ἰῇ ρσγόρτθββ. ΤΠῸ 
ΒΔΠ6 5 ἱπιρ] ἰοὰ ὈγΥ {π6 ννογάβ, “1Π6 δηϑοὶ 
(παὶ ἀεβίγονοά," Ὀοῖῃ εγε ἀπά αἶβο ἴῃ ϑαγλθεὶ 
(2 8. χχῖν. 16). 
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Ε΄ ἃ ϑλιῃ, 
24. τό. 
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᾿ ν, 
“σαμπαᾷ, 
»,8π| “4. Σ6 Απὰ Πανιὰ ᾿Πεὰ ἃρ δ ἐγεβ, 

[ἢε δηρεὶ οὗ της ΓΟΚΡ 5ϊοοά ὃγ τῇς 
τὨγεβῃιρῆοοΥ οὔ τγηδη τῆς [ερυβίτα. 

Δηἀ 5νν ἴῃς δηρεὶ οὗ τῇς [ΟΚΡ βίης 
δεῖννεθη ἴμα εἀπτῆ δηά τῆς ἤεᾶνεῃ, 
μανίην ἃ ἀγᾶννῃ ϑνγογαὰ ἴῃ ἢΐ5 Πδπά 
δῖγεϊοποά οικ ονεσῦ [εγυβαίθηι. ἼΠεη 
Πανὶ δῃὰ τὰς εἰάειβ οὐ {γαοί, τοῖο 
τυεγε οἸΪοτῃεά ἴῃ 8δοκοίοιῃ, [6}] ὑροη 
{Πεὶγ ἔλςα8. 

17 Απμά αν!ά 544 υηῖο Οοά, 2- 
1: ποῖ 1 ἐπαὶ ςοπχπιδηάδά τς ρεορὶε 
ἴο Ὀς πυπιδεῖεα ἡ ὄνεη 1 ἰτ ἰ5 τῃδὲ 
ἢανες βἰπηδὰ δηὰ ἄοπε ενὶ] ἱπάεεάα; 
δυῖ ἂς “ῶγ τῆεβε βῆβερ, νψγβαϊ πᾶνε 

ύπατ φ' τοανλσιυκππκονπακασι, υα, απηνττ-----.ϑ..ΨΦΨΚ.-.-......ὕθὕ0..Κὦ0ϑΧὍὅ0ὅὕ00(ὅ0.ὅ.0.Χ)ἀΛῪο τ τι χουν ο« κακα κινασιακαν και ηραυνπινααν τ κκηκαὴν ἀκιιιλαστα,, «πλαταμαμμαμανθειεραιακάνασςν στ, ἡξεσαεα. αν κορηκασῦμν την, Θεώαρν, 

Ονηαη. ΤῊΝ 15 οἠς οὗ βοηε βεύθῃ οἵ εἰβῆϊ 
ἔοττηβ νου τπ6 ἔογοίβη Ὡδπὶς οὗἉὨ (ἢ 8. [6- 
Ὀυδιῖο ννᾶβ Ἐἐχργοϑϑθά δῃλοηρ ἴδ [ονν8. 16 
ΕΆΓΙΟΥ 5ΡΟ Πρ ναγιοὰ Ὀοΐννεθε “Ἢ Ασαυπδὴ," 
“«ΑΥΔΏγΔ},," δηὰ “ Ἡδοσῃδῃ." (866 2 8. ΧΧΙ͂Υ. 
1ό, 18, 2ο, ἄς.) 

16. δαυϊά,΄. .. “αὖ ἐδὲ απρεὶ ΟΣ ἐῤὲ Σιογά 
“Ἰαπ4] δείπυεεπ δὲ ῥεαύεπ σπά ἰῤὲ εαγί δ, σε. 
Ηοτὸ ἃ ριοΐυγε οὗ αννμ! ρταπάθυγ ἴα κοβ {Π6 
Ρίδος οὗ [ῃε Ὀάγο βἰδϊεπηεηΐ οὗ 1ῃ6 δαγ ον ἢ15- 
ἴογίδη (2 8. χχίν. 17), 1παῖ “" Ῥϑαν ἃ δανν ἴῃς 
ΔΏρΕ]." [Ὁ π45 ὕδθη ἀγρυδὰ [παΐ (πε ραβϑβαρα 
ςοηίγαάϊςϊβ [πὸ ῥγθνίοιβ δίδιοπιθηΐ, (παῖ “ Π6 
δηρεὶ βίοοά ὁγ δὲ ἐδγειδιπροῆοον οὗ ΟΥδη δ 
(τ εγδο 1.5), δηά ᾿ἰηβιηυαίοά παῖ ἴπ6 ἀεί: }5 οὗ 
ἴπε ρῥἱσΐατε ἀγὸ ἀογῖνοά ἔγοπι ἴπῸ ἱπιαριηατ ἢ 
οὗ ἴῃ νυτῖογ, ν Πο γδβοα 15 ἴονς οὗἉ {π6 
Τ ΔΝ ]]ου8 ΟΥ̓ ἴπι15 ὀχραράϊης ἴπ6 5ἰγηρὶς 
ννογαϑ οὗ ἢῖ5 ργεάδθοθβδϑοσ, Βιιῖ [115 οἷθαγ [παῖ 
πὸ δῆροὶ ταὶ σῃϊ δίδηὰ “ ὈΥ," οὐ “ ἡδαγ,"᾽ τ}6 
ἘΠ ϑ η -βοου, δηὰ γεῖ “ δοίννοθη ἴῃς ϑασττῃ 
δηά 1Π6 ἤδανθη᾽.---ἰ, ἐξ. ἴὴ πὰ δἱἷγ, ἢ15 ἔδοεϊ ποῖ 
τουεσοϊνηρ ἴπ6Ὸ στουηά. Απὰά ἰΐξ 5. ἃ Ριιγα 
ΔϑβιΡΓΙΟΩ ἴο ϑιιρροβα (αὶ τἴπ6 τοῦ ν᾽ 28 
υἱπουΐ Δ ΠΟΤ ἔοσ ἢἰ5 ἀοβοσ ρου, Ηξετσε, 
85 Θἰβοννῆογο, ἣθ ῬΥΟΌΔΟΪΥ οχίγας(5 ἔτοπὶ (Π6 
δηςίοηΐς ἀοοσιτηδηῖϊβ δυο οἸΓΟυΠιδίδησοϑ 83 
μαιτποηΐϊδο ἢ 8 ξΘΏΘΓΑΙ ρἰδη. Α8 ἴῃ6 
δΔΏΓΓΠΥ οὗ {πὸ Τειλρὶς νγᾶ8 ἀπιοὴρ πε ΡΟΪηΓ5 
ὙΠΟΓΘΟῚ Πα νγᾶ8 πηοϑί δηχίοιιβ ἴο ἰδὺ δ γ658, 
6 κίνϑβ ἴῃ 0}} 4}} 1π6᾽ πιγδοιίϊίουβ οἸγοιπὶ- 
δἴίδηοοϑ αἴζοπάϊηρ [ἢ]15 ἢγϑὶ ἀδδιηδὕοη οὗἉ ννῆδί 
Ὀοςάπης ἴπε Τοπιρὶε 516 (2 (ἶγ. 11. 1) δ5 ἃ 
Ῥίαςς “ΒοΙΥ΄ ἴο ἴῃς 1, ογά. 

δαυϊά από ἐδὲ εἰάεγ! . .. εἰοϊ δεά ἐπὶ “ἀεἢ- 
εἶοιρ, χε} βου ἐῤεὶγ γαε.ἢ Αμαΐη ὲ πάνθ 
λεῖβ τεοογάδα δαάάϊοηδὶ ἴο ἴπ6 πδγταῖίνε οὗ 
δδπλθσί ; ὃ [ΠΟῪ ἀγὸ ἔδλοϊβ ἡδίισαὶ ἰη Ποτὴ- 
δεῖνθβ, «ηά ἰῇ ΠΑΓΙΠΟΗΥ ὙΠ {Παξ Παγταῖνο. 
Οη {πὸ Ὀιιγδθηρ υυῇ οὗ {Π6 ροβί ςηςο ἴ{ νγου]ὰ 
χε παίιιγαὶ (παὶ 1)ανὶὰ δηά τΠς ο] ἀ6γβ δῃοιυϊὰ 
Ῥυΐ οὐ δδοκοίοϊ (566 2 8. 111. 21: 1 Κὶ. χχί. 
271) 1 Κ. νἱὶ, 30, ἄς); δῃὰ οὔ ϑβεείηρ ἴπ6 

Ι. (ΗΚΟΝΙΓΙΕ5, ΧΧΙ. [ν. 1τ6--2ο. ᾿ 

(Πογ ἀοηεὶ ἰες τηϊπε πδλπά, 1 ῥγᾶὰΥ 
τες, Ὁ Ιοκῦ γ (ϑοά, δὲ οὔ πλε, 
Δηὰ οὐ ΠΙΥ ἐμιμεγ᾿Β ἤουβε; δυῖ ποῖ 
οὐ ΠΥ ῥΡθορίε, τπδῖ Π6Ὺ δῃουά ὃς 
Ρἰδρυεά. 

18 4ἼΒεη τῃε ἔδηρεὶ οἵ τῆς [σοΒῸ ἢ 5 δες 
ςοιηππηδηάεά (σὰ τὸ 84Υ ἴο ἰϑωαν!ά, ἡ 
ται [αν βμβουϊά ρὸ ὑρ, Δι)ὰ 56ἴ ᾧρ 1 οε, 
δ ΔἸταγ υπῖο τῆς [ΟΚῸ ἱπ τῆς τῆγεϑῃ- ἢ δα 
ἱηρῆοογ οὐ ὥτηδη τῆς Γοδιυβῖτε. ἐμβηέ 

᾿ οὶ σπαΐ 
Ι9 Απὰ Ἰλανι ἃ νεῆῦ ᾧρ δὲ δὲ ταῦ "λέ 

βαυγϊηρ οὐ (δά, ννϑίςῃ. ἢς 5ρακε ἰπ ἵμεη δε 
τῆς ῃδηγς οὗ τε ωοΚΌ. Ἡ ψηὶ ρροῆν 

20 ᾿Απά Οτγηδη τυγηεὰ θδςκ, δηὰ ποία Αὴμε 
ἀξ Τζενθν 

δᾶνν τὴς ΔηρῈ]; δηὰ ἢΐβ ἔὉ0Γ 5018 νγ] ἢ χεύνες, 

Δηροῖ ἴἴ ννουἹὰ Ὀ6 ησΐυγαϊὶ (παξ ἴπον 5ῃου]ά 
γὙ6 1} {ΠῚ ἔδοθβ. ᾿ (866 ἔχ. 11]. 6 : ε Κ, χῖχ. 13). 

18. Τεη ἐδε απρεὶ ο7 ἐδε 7,ογά εο»κπ»αηάεα 
Οαά.) ἴῃ πε οΥρίηδὶ ἰἃ 15. “δὴ 3ηγ6].ἢ 
6 βῃουϊὰ γδῖποῦ ἔγτοπι 5841η16] (2 8. χχὶν. 
18, 19) τὲ Οδά ννγὰβ αἰ νίποὶν σοΠΊΠλ15- 
βἰοποὰ ἴο σοπιηδηά αν ἴο θυ: δη Δἰ[ὩΓ 
οὐ ἴθ {Πγοϑ ϊη; -ἤοογ, Ὀυϊ ποῖ (Πδΐ ἴῃς σοτῃ- 
ΤΑΙ 55 Οἢ ννὰ5 βίνεη ἴο πὶ δγ απ απρφεὶ. 1 
᾽ὰ5 Ὀδοη οὐϑογνθά τῃδϊ ἴξ 18. οηἷν ἴῃ θοοῖδ οἴ 
ἃ ἰαῖοε ρεγιοά [Παἴ Δηᾳ6}5 ἀσὸ ὕσοιρῆϊ ἑογνναγὰ 
845 Ἰηϊουτη αἰ γῖο5. Ὀεΐινεθη Οοὐ δηά ἰἢε ῥγο- 
ῬΠοῖβ (Βογίμθαι). Ὑ15, ηο ἀοιιδῖ, 15 ἴγυὸ ; 
δηά [ἴ 15 σεγίδι ΠΥ πη} Κοὶν τ[Πδὶ [6 τγοοογάϑ, 
ἔἤτοσι νυν πιοἢ ἴη6 δυΐπον οἱ (Πγοηΐοῖοβ ἄγονν, 
δροκε οὗ Οδὰ 88 σγϑοοϊνίηρ 5 Κηον]εάξε οὗ 
Οοὐβ ν}}} ἔγοπι δῇ δῆρψεὶ. Ὅῆε τους ΤΏΔΥ 
δ6 τοραγάθαᾷ 45 σοπιίης ἔοπι τῆς ντοῦ οὗ 
ΟΠ γοηίοΐοβ ᾿ἰπηδο ἢ, ννῸ Ἔχργοϑϑοϑ ἴῃς ἔδςοϊ 
τοϊαῖοά ὉΥ ἢὶ8 δυτποῦ 65 ἴη πε ἰδηρυάᾶρο οὗ 
ἢ5 οὐ ἀδὺ (566 οδρεοίδιὶν Ζεςῇ. ἱ. 9, 14, 
19, 1ὶ. 3, ἵν. 10}Υ- 5, ζς.) ; ἰδηχζυᾶξο, ποννονοῦ, 
νΠοἢ ννὸ ἄγ Ὡοΐ ἴο το αγὰ 85 γῃείοσιοδὶ, δυξ 
85 5ΓἸΓ ΕΥ̓ ἴῃ δεοοοσάδηοςς ψἱτ γι ἢ, βίη 
ΔΏχεἶ5 ψεγῈ ἀου [1685 εππρίογεὰ 85 τπηράϊᾷ 
Ὀεΐνθοη Οοά δηὰ ἴδ ργορποῖβ 45 πιυςὶ ἴἢ 
[Π6 ἔτη6 οὗ αν 45 ἴῃ ἴῃαἱ οὗ Ζεςπαγίδῇ. 

20. 454 Ογπαη ἐμγπεά ὁσοξ ἀπά ταφὺ 1δὲ 
απο! Τῆς 0,ΧΧ.ἧὄ Δηά οποὸ Ηεῦτεν Μ5. 
μαννα “ Κίηρ " ἰηδίοδά οὗ “ δηρεὶ;" δυΐ 1}}}5 
οδηηοΐῖ Ὀ6 ες ἴτυς τϑδάϊηρ, βίης ΟΥ̓Δ η 8 
δεοίηρ πὸ Κίηνσ 8 (ἢ6 τηδλίη ροϊηϊ οὗ ἴπῸ ποχῖ 
γεγο. ἵνε πιυκί δοςερῖ ἴῃε ἰεχῖ 45 νγὰ ἤᾶνα 
ἰϊ, ἀηὰ υπάογϑίδηα παῖ Οσῆδη δηὰ ἢ ἴΌυΣ 
805 ΜΟΓΟ {ΠγΟδης ννῆοαϊ οἡ ἴπὸ τῆγχοδῆϊηρ- 
ἤοοτ, νι θη, Εἰ ΓΠΕΓ δος ἀΉΓ}}ν ΟΥ̓́ΣΓΟΠι 5ΟΠῚΘ- 
«1 ρ ΟΔΠηρ ἢ15 δἰζοπιίοη ἴΠδὲ Ψὰν, Οτηδη 
(υγποὰ τοιιηὰ ἴτοπι ἢ8 ννοσκ δηά ἂν ἴδ6 
ΔΏ56]. Ηἰ5 5005 πηιιδῖ αἰδὸ αν ἀοῃς 50, [ὉΓ 
ἴῃ {ΠΕΡ δἰαστὴ {πο διὰ {Πεπιϑεῖνοβ.Ό ὍΤΠῸ 
ν Πο]6 παγγαίίνο 15 δ οηδὶ ἴο [Π6 δοσουηῖ 
ἴῃ ϑαπιιοὶ ; [5 ραγίβ δῆς [οχεῖδοῦ ; δηά {ΠΕΓ6 
8 Ὧο δι ηοοηϊ σγουηάᾶ υγ δυδροςξίης ἰξ, 
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Υ͂. 21--20. 

ππὶ πιά τῃεπηθεῖνεβ.Ό. Νονν Οτηδῃ 
γνγ28 τ γοβῆϊηρ ννῃδδῖ. : 

21 Απὰ 85 )ανὶἀ Ἷλπιε ἴο Οτηδῃ, 
Οτηδη Ἰοοκεὰ δπὰ ε)νν ᾿ανίά, δηά 
ννεηῖ οὐξ οὗ τῆ6 τῆγεβηϊηρῆοογ, δηά 
δοννεά ΠΙπΊ5ε] τὸ 1)αν! ἃ νὰ Δὶς ἔλεος 
ἴο τῆς ρτουμπα. 

22 Το αν βοαἱά ἴο Οτγηδῃ, 
Τύταης πιὸ τῆς ρίδος οὗἁὨ εὐϊε τῆταβῃ- 
Ἱηρήοοτ, παῖ 1 πιᾶὺ διὰ ληῃ δἰταγ 
τῃογείη ὑπο τῆς [ΙῸΚῸ : δου 58Αἷῖ 
Βιληι ἴἴ πὶς ἔογ τῆς [}] ργίςε : τῇδῖ 
ἴῃς ρίδριια πὰὺ δ6 βιαγθὰ ἔοπι ἴδε 
Ρεορὶε. 

223 Απὰά Οτγηπδῃ αἰὰ υπῖο [ανίά, 
ΑΚε 1 τὸ ἴῆεε, δηά ἰεῖ πὶ ἰογά τῆε 
Κίῃρ ἀο ἐλῤαί τυλιεῖ 1: ροοά ἴῃ ἢϊ8 
ΕΥ̓́65: ἰο, 1 ρὶνε ἐδεε τῆς οχεὴ σέο ἴοσ 
Ὀυγηῖ οἴδεσγίηρβ, δηὰ τῆς τῆγεβῃίηρ, 1Π- 
ΒΙΓΙΠΊΘηἴ5 (ΟΓ ννοοά, δηὰ τῆς τνυδεδῖ 
ἔογ τῆς πιεδῖ οἔξεγίηρ ; [ ρὶνς ἴτ 4]]. 

24 Απά Κίηρ ᾿ανίά 5414 το Οτ- 
ὕλη, Νὰγ; δυῖ 1 νν}}} νετ]γ Ὀυγ ἰξ 
ἔογ τῆς (μ]] ργῖςς : ἔογ 1 ψ}}} ποῖ τᾶκε 
ἐλαὶ ννὨϊς ἢ 1. της ἔογ τῆς ΓΟΚΡ, Ποῖ 
οἴξεγ δυγηῖ οἴδεγίηρβ νυἱτπουζ σοβῖ. 

43. “πά 1δὲ «υδεαὶ γὸν 1 δὲ πιραί οὔεγὶηρ 
(ομρασο [,ον. 11. 1. ΓὨΙ5 οδι156 15 ηοΐῖ ἴῃ 
ϑδαημεὶ. 

25. ᾿αυϊδ σαυε. .. ὃν 1δὲ ῥίαςε σἷχ 
δωμάγεά “ῥεξεῖς 97 χοίΔ.1] [πὰ ϑαπιιοὶ νγὸ σεδά 
ταὶ “ Ὠ νὰ δας μὲ 1Π|Ὸ {Πγοβῃϊηρ-ἤοοΣ δηά 
πΠ6 οχϑῃ ἔογ ΠΑ͂Υ 8ῃεκεὶβ οὗ οἰϊνοσγ" (2 8. 
Χχῖν. 24). δδγίοι δἴζοιηρίβ αν Ὀθθη τηδὰθ 
0 ΤΟΓΟ ςΓΪο {Ππό65ὺ βἰδιοιπθηΐβ: [ἋΠ6 [ἰαἴοϑὶ 
Ὀείηρ, παῖ “(6 ρἱδοθ " δηὰ “86 {Πγοϑίης- 
ἤοοτ ἢ τε ἀϊβεγεπί, δηὰ (Παΐ σοηβοη ΠΕ 
ἴνο ἀϊδεγεης ἰγδηβαςιίοηϑ ἅγὸ τοοογάθα ὈΥ 
1η6 ὕνο τοῦθ. αν ὰ κανο ΕΠΔῪ 5ἤθκο]β οὗ 
δ οΣ ον {πὸ [ΠΓοσηηρ» -ἤοοσ δηὰ τΠ6 δίς, 
δἰχ Πιπάγεοα 5}6ἰκ6}8 οὐ ροϊά ἔοσ ἴπε ρῖδος 
ψΠἶ ἢ τῆς {Πγοσῃηρ- ἔἤοοτ 5ῖοοά. 
ἐκέστ Βυῖ (Π]5 18 βοαγοοῖν ϑαιϑέδεϊοιγ. 
ΟΙΠΟΥ ἩΓΙΟΥ ρῖνο5 (η6 ἰοαϑὲ ἢίηΐ οὗ ἴνο 

ἔτγδηβδοῖίοηβ.; δηά ἴξ 15 πιοϑὲ ἱτιργοῦδοϊς τῃαὶ 
ὄννο [Γδηβδοῖοη8 ἀἸἀ ἴΔΚε ρίασθ. Αρϑδίῃη, " (6 
ἢίδος " τηοηΠοηεα 45 ρυζοθαβοά ἴῃ γοῦβο 25 18 
“δε ρίδςε ο ἐδ ἐὀγειῤίνιφ οον " ΟΥ̓ ΥΟΥ͂ΒΕ 22, 
Ὠοῖ ΔΩΥ ἰάγροῦ ρἷδος ψΠιη ννηϊςῖ τς (ῃγοβῆ- 
ἰηρ-βοοσ σἴοοά. χοῦ Υ Πογθ, 458 οἰβοννἤογο 
Ἡ ἤοη ἃ αἰ ου Υ 15 οοηποοῖοά ν ἢ πυπηῦογβ, 
(ἢε ἴσγυς οχρίδηδίίοη 198 {πὶ ἴπογο ἢ858 Ὀδθη 
σοστυροη [ἢ ΟἿΘ ρῥΐδοθ οὐ 86 οἴποσ. [{ ἸΔΔΥ 
Ὀε ςοηπ᾽οςτυτεά παῖ ννὰὲ βῃοι)]ά τοδὰ “χ᾽ 
ἴῸΓ “᾿ δἰὶχ ῃυπαάτοα " ἤοζο, βἰῆςθ, δοοογάϊης ἴο 
δε ἰδίοσ [εννϑἢ βυϑίεμη), β’χ ροϊὰ 50:6 Κ6]5 ΨΈσ6 

Ι. ΠΗΚΟΝΙΟΙ,ΕΒ8. ΧΧΙ. 

ἃς 80 “αν! ἃ ρᾶνε ἴο Οτηδη ἔογ “ 3 ὅ3πι. 

τῆς ρίαςς 51Χ ἢυπάγαά 5Παϊκεὶς οὐ ροἱὰ 
ὃγ ννεϊρῆι. 

26 Αμπά αν ά δι: τἤεγε δὴ δϊαγ 
αηῖο τῆς Ι͂ΟΚΡ, ἂπά οβεγεὰά δυγπῖ 
Οἰεγίηρβ δηὰ ρεᾶςεὲ οἤεγίηρβ, δηὰ 
οΑ]1ε4 ὑροπ τπς ΙΟΚΌ ; ἂπὰ ἢε δη- 
δυγεγεὰ Ὠΐτη ἔγοπι ἤξάνεη Ὁγ ἤγε ὕροῃ 
[ἢ αἰταγ οἵ θυγης οἤεγίηρ. 

27 Απὰά τῆε ΙΟΚΡ σοπιπιαηάεά τῆς 
ΔΏΡῈ]; ἀπά ἢς ρυῖ ὕρ ἢἰ5 δνγογά Ἀσαΐη 
ἴηῖο τῆς 8ῃ6δίἢ τῃεγεοῦ. 

28 4 Αἱ τῆδλὲ τἴἰπιεὲ ννῆεη ᾿δνίά 
βᾶνν ἴπαι τῆς [ΚΡ διὰ δηβδννεγεα 
ἢπι ἱπ τῆε τῆγεβῃϊηρῆοον οὗ Οτ- 
πη τῆς εὈυῖῖε, τῆςπ ἢς ϑδογι πες 
Ποῖα. 

29 ογ τδε τἀδεγπδοῖε οὔ πε [οἈΡ, 
. πῃ ςἢ Μόοβεβ πηχδάς ἴῃ τῆς νυ] ἀεγη 655, 
Δηὰ τῆς αἰτὰγ οὗ τε δυγης οἤεγπρ, 
τυεγε ἂἵ τῆλι βεᾶϑοη ἴῃ ἴῃς ΠΙρῊ ρίαςς 
αἵ ἐσιδοοη. 

ἰξ ἴὸ δηᾳυΐϊγε οὗ οά: ἴογ ἢξ νγδβ 
αἰταϊά Ὀεσδυβε οὗ τῆς ϑινογά οὗ τῆς 
ληρεῖ οὗ τῇς [ΟΚΌ. 

ὨΕΑΙΪΥ δα υ8] 'π ναΐας ἴο ΗΑ͂Ὺ 5ίϊνοσ οπθβ. (ΕῸΓ 
ΔηΟΙΠΟΥ Ἔχρδηδίοῃ 566 Ποῖθ Οἢ 2 5. Χχίῖν. 24.) 

26. Ηε απφευογεαῖ δὲν γον» ῥεαύεη ὃν ἥγε. 
ἴπ 15 ἢοΐ 50 ΥΕΓΥ͂ 50 ΓΡΤ δίῃ (αὶ [15 ἕδεοϊ 15 
ποῖ πιεπίοηρα ὈΥ͂ ἴἢε δι ΠΥ οὗὨ ϑαπιαεὶ, βίηςς 
ἢϊ5 οὈ͵οςῖ 15 ἴο ρῖνε δὴ δοοοιηΐ οὗ ἴδε 5ἰη οὗ 
᾿Βνὰ, [86 Ρυπιβδηθηῖς νι ἢ [ἴ ργουόκεᾷ, 
δηά {πε εἰγοιπιδίδηοθϑ ὈΥ νυν] ςοἢ {Παΐ Ρη5ἢ- 
τηθηΐ νγὰ5 Ὀσου γῆς ἴο ἃ εἶοβε, ποῖ ἴο σοπηθοῖ 
{Πο56 ννοηάοτγξι] οἰγοιπιδίδηςε5 ἘΠ δον την 
ΓΙ ΟΣ πὶ ἴῃς Πισῖοσγ. ΥΠΠ ἴὴ6 ντιῖεσ οὗ 
ΟΠ γοπίοϊοβ ἴπ6 οᾶδο ἰ5 ἀϊβεγεηῖ, ΗεἊε νοιυ]ὰ 
ῬΤΟΌΔΟΌΪΥ δανα οπιτοὰ ἴπΠε ννῃο]ς Παγγαῖίνε, 
858 ἢ Π45 ἴπ6 5ἷη οἵ αν ἴῃ ἴπ6 πιδίϊοσ οὗ 
τ τιδῇ, Ὀιιξ ἔογ 118 σοῃηθοῖου νὴ] ἢ {πε ἤχίηρ 
οὔ [Π6 Ὑ ΘπΠΊρ͵6 5ἴθ, νυν ἢ ἢ ξοαβ οἢ ἴο σὸ- 
Ἰαῖο ἴῃ οἰ. χχ. Νον ἴξ νγὰ58 πο ἀοιιδῖ πιδιη}ῦ 
[ἢς ας (παῖ Οοά δηδννογεὰ πὶ ὉΥ ἤγε ἔγοπι 
Ποαυθῃ οὐ 118 δ᾽ ἴατ, ννῃιοἢ ἀστεττηϊηθά ΠὨανὶά, 
δηά ϑοϊοπιοῃ αἤεσγ πίπι, ἴο θυ} 4 ἴῃς Τοαρὶς 
οὐ ἴδε βροῖ 80 ςοῃδοογαίεα. 

48. Τδεη δὲ “σογίβεεά ἐδεγε.} 1... ““ ΤὮΣεη 
(ἔζοπι ἴπε {πιὸ οὗ τὴς 8}} οὗ ἤγε πὶ ἢδαυθῃ) 
᾿ανὶά πιδάο (15 15 γεβι δγ ρίας ἴοσ οδθγιης 
ΒΑ ΓΤΊΒςο.᾽ 

29. 1εὲ 1Ἰαδεγπαεῖε . .. «υα, αἱ Οἰδεομ. 
Οοιραγα οἢ. χΥυὶ. 39, 40, δηὰ 2 ΟἾντ. ἱ, 3-.5. 

80. δαυίά εομϊά ποὶ ρο δείογε “ἡ... ὃν 
δὲ «τὐΖ αὐ αἰά.}) ϑοῖῖα ἴᾶνς δβυρροϑεά ἰπδὲ 
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ὃς Κίη, , 
4. ςἢ. τό. 

.30 Βιι Βανί ά ςου]ά ποῖ ρὸ Ῥείογε 35... 0 ς 
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{Π6 ἴοττοῦ ψῃ ἢ Τλανιὰ πδὰ ξεϊξ αἵ {π6 οἱρῃξ 
οὗ ἴΠ6 ἀσϑβίγουιπε δηροὶ (νογδο 16) ῥσγοάιςεά 
ἃ θΟΩΣ]γ ᾿ΠΠΓΠΊ ΕΥ̓ ἡνΠ1οἢ πλιά ᾿ξ ΡΗΥ 51 4Π}ν ᾿πι- 
ροβϑβίῖς ἔοσ μἰπὶ ἴο κοὸ ἴο Οἴδθοη; δαϊ ργοθαδὶν 
ἸῸ πόσο [ἤδη ἃ τοταὶ ἱπιρεάίπηθηΐ 15 πιοδηῖ. 

ΤἼΘ ῥγοϑερῖ [οχίβ ἅΓῸ :-- 

ΠἈγοη.---οδυγνῦ ἼΝΟΟ ὈπῦΝΠ ΓΟ 
88π.---Ορυγ ἼΝΟΟΣ ΥἹ Πρ 
Ῥχσοθδῦϊγυ (Παϊ οὗὨ ϑαγμιϑὶ ννὰ5 ογι ΠΑ] ΪΥ 

ρῶν ἽΝ πηπν ΠΟ» 

ΓΟΒΗΠΑΡΤΕΚ ΧΧΙΠ. 

1 “αυϊώ, “»ν»εξποιυίπρ 126 ῥίατς 97) 1λὲ ἐερηβἕξ, 
2 ἐραγεὰ αδμμάα,ιες 0, 1ἀε ὀι  άμιρ ο7 “,. 
6 4{ὲ ἐρισέγ μμοίείά δοίοπεοι 4: Οοιδ» 2» ονείξές, 
απά Δῖς ἀμῖν ἐμ ὀ ἐξ ἀφ ἱνηβέ. τῇ “4,112 
γεὐαγρελ ἐλὲ γέμει ΙΟ0 ἀϑοίσέ ἔξ το. 

ΗῈΝ ανιά 5.14, Τ 15 ἐς τῆς 
ἤουβα οὗ ἐῆς [ΚΡ Οὐοά, διὰ 

(ἢ 15. ἐς τῆς. δἰτᾶγ οἔ τὴ8 Ὀυγης οἴξεγίηρ 
ἔογ [ϑ3γδεὶ. 

2 Αμπά [αν ἀ ςοπιπηαπάεά ἴο ρ4- 
{Πεγ τορεῖῃογ (δ βιγδηροιβ τῆδι τυσγέ 
ἰπ τς ἰδληὰ οὗ ἴἰβγδεὶ; δηὰά ἢς ϑεῖ 
ΠΛΆΒΟΠ5Β ἴο ἢδνν ψυγουρῆς βἴοῃμθϑ ἴο 
Ὀ1114 τῆς ἤοιβο οὗ Οοά. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ]. Τ 58 οπαρίοσγ, νης ἢ οου- 
δἰϑί8 ἘὨΈΓΕΙΥ οὗὁὨ ΠΕ πιδίϊεζ, μεὶρβ ἴο ἢ] ὉΡ 
16 γὰρ ψ διοἢ πδὰ δϑοη Ἰοῖ ὉγΥ 16 φδυϊοῦ 
δυΐποτβ δεΐννθθη 2 8. χχίν. δηά σ Κ.ὶ. 

1, ΤΙ: ἐς δε ῥοιωψε οὗ ἐδὲ Σογά Οοά. Ὅς 
ἀουθὶε πῖγας]6---ἰΠαῖ οὗ [6 δηροῖὶς ἄρρϑδγ- 
8Δης6 «πὰ [Πδῖ οὗ ἴΠ6 ἤγε ἔγοπι ἤφανθῆ.-- δά 
σοην!ηςρά ανὶὰ {πξ ΒΕΓ ἢς πδὰ ἔουηά [Π6 
ἀοδιηοαὰ οἰἴε οἵ ἴῃαΐ “ Ὠοιι56 ᾿ ψνἢ]ςἢ [ἃ Ππδά 
Ὀδοη το] Πἰπὶ τΠαἴ ἢ15 5οη 5ῃου]ά δυϊ]ὰ (τ Οἢγ. 
ΧΥΙ. 12, Δηά ἰηΐτγα, νγεῦβε το). Ηε {Πογοΐοσο 
ῬΟΌΙΟΥ ἀπηουηςοβ παῖ “ {Π|15 5 ἴῃς ἤου86 οὗ 
{πε 1 ογὰ Οοὐ "--ἢς 5ροῖ, ἡ. 6. ψ Πεγεοὴ ἴΠ6 
τ: 6 ἴο θὲ θυ. (Οοιηραστα 1 Οἶγ. 
1. 1.) ὃ 

2. Τ2ε “ἰγαησεγ:.} 1.6. ἴὴς 4116 η9---ἰῃ6 ποη- 
15γδο] τς Ρορυϊαϊίοη οὗ ἴῃς ἰαηὰ. ϑοῖης ᾿ἰρἢϊ 
8 Τχονῃ Οἡ {Π|8 ραβϑᾶρα ὈΥ̓͂ 2 ΟἾΓ. 11. 17, 
σγπογε νὰ πὰ ταὶ αν ἴοοὶς ἃ σθηβι}8 οὗ 
{π656 δἰῖθηβ, οὐνυϊουϑὶ ἢ ἴῃς ἀσβίχη οὗ 
οι ρἰογίης ἴμοτὰ ἴω ϑοϊοπηοῃ δἤογνγαγαβ ἐϊά, 
24 ΟἾγ. 11. 18} ἴηὴ ἑογοβά ἰδῦουγβ, 45 ἤθννοῦβ οὗ 
ψοοά δηά βίοηθ, ὑδάσγεσβ οὔ δυγίπθηβ, ἅζο. 
ὙΤὮς αἰθοονεῦῦ οὗ {Π6 ΡΓΟΡΟΙ 5ἰῖϊθς ἔοσ τς 
ΤΟΙΏΡΙΕ 566 18 ἴο ἤᾶΥθ βίνυθη ἃ ἔγεβῇ ἱπιροῖυ8 

Ι. (ΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΙ. ΧΧΙΠ. [ν. 1--Φ. 

Πανὶ, Κπονίηρ πὶ ὃν 5δοτίῆςς οὐ [ἢ)15 Δ|1ᾺΣ 
6 δὰ σφυβοά [ἢ6 δηρεὶ ἴο δῖαν ἢ15 "ιδηὰ, νυῶ8 
αἰγλιὰ ἴο ἰγαηϑίοσ ἢϊ5 οβουίηυ5 οἰϑοννῃογο, Ἰοδῖ 
ἴῃς Δῆροὶ 5ῃοι]α σεβιιπια ἢἰ5 ἴδϑι δηὰ ροϑβι- 
ἰθποθ αρδίη Ὀγθὰκ ουΐ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ νεῖβϑε 1:5. 

4“ εῃονδῇ δθηΐ δὴ δῆροϊ ἴο [θγυ 88] 6 πὶ." ὙΠΟ 
ἢγϑὶ Π οὗ ΠῚ" Βανίὴρ δάδα ννὰ5 ἴἌΚθὴ ἔοσ ἃ Ἵ. 

Νοῖθ {παῖ (6 5ιιθϑςυ!οη οὗ ὈΠΡΠ, 
“(οὐ " ἔοσ ΤῚΝ, “ [ μόονδῇῃ " 15 σοτηπίοη ἰῃ 
ΟΠ γοηΐςοϊθθ. (ὅθε δῦουβ, υέεσϑα 8, δηά ὈδΙονΨ, 
ὝΟΙΒΘ 17). 

24 Απὰά αν ρτεραγεά ἴγοπ ἰπ 
Αὐδιπάδηςοε ἔογ ἴπ6 π81}]5 ἔοσ ἴῃς ἀόοογβ 
οὗ τῇῆε ραῖθβ, ἀπά ἴογ τῆὴδ. 1ΟἸ ΠΏ σϑβ ; 
Δπὰ δύαϑα ἴθ δδϑιυμάληςς νυιιδμοιῖς 
ννεῖρῃῖ ; 

4 Αἰβο ςεάδγ ἴγεεβ ἱπ δϑυπάδηςε : 
ἔογ τῇ86 Ζιάοηϊαηῃϑ ἃπά ποὺ οὗ 
Ἴγτια δγουρῆς πιυσῇ σούαγ ννοοά ἴο 
Πανιά. 

ς Απά δανιά 5.114, “ ϑοϊοπηοῃ ΠῚῪ “ :Β. σον 
80ὴ “5 γουηρ ἀπά ταπηάεγ, δλπὰ τῆε 
Βοιβὲ ἐἠαὲ τς ἴο ὃε δυιάεαὰ ἰογ τῇς 
ΓΟΚΡ πιμεὲ ὧδ Ἔχοθαάϊηρ πιδιγηϊῆςα!, 
οἵ ἔλπιβ δηά οὗ ρίογυ τηγουσβους 8}} 
σουπῖπεβ: 1 νν}}} Ζ“ἠδγοζογε ον τπᾶκε 

ἴο ἴΠ6 ργεραγαί!οπβ ὑνῃϊ ἢ μὲ μδά ἰοπρ' Ὀεριῃ 
(οἰ. χν, α1} ἔον ἴπ6 γγεδλῖ ὑνοσκ νυ ]οἢ νγα8 
ἴο δὲ ἴῃε ξΙΟΥΥ οὗἉ Π[8 50η᾽5 ΓεΙξτι. 

8. Τὸν δε 7οἰπὶπρ..} 1.ε. ἴλ6 εἰγάεγβ, οὕ 
ΟΓΔΙΏΉΡ5--- Ρίοςο5 οὗ ἰσοῃ ἴο δὲ υϑεα ἰῃ ἸοϊΠΙηΖ 
Ὀ64Π1|8 ΟΥὉ σἴοποϑβ τορεῖδου. 

ὀγασ ἐπ αδωπάαηπες. 866 ἀθοῦύς, οἢ. ΧΥΠΪ. 8. 

4. Τδὲ Ζιί4ονία"» απά ἐδὸν ο7) Ἴγγε ὀγομρ δέ 
»ιμε τον «υοοὐ 1ο )αυἱά.) Ἡΐγαπι Δα ργὸ- 
Υἱουϑῖγ 8εηῖ αν σθάδγβ ῸΓ [15 ουδὲ (τ, 
Χῖν. 1). Νονν, οἰἵδοσ 6 τηδίς ἢϊπὶ ἔγοϑι 
Γοβοηΐβ οὗ πὸ βαπιὶὸ Κίηά, οὐ αν ὁϑῖδ- 
᾿ἰδῃοὰ 4 (γα ψ ἢ ΡΠ ηϊςία ἔογ τῇς ὈπΊθεΣ 

γνμποσοοῦ μ6 νγᾶ5 ἰῃ ποεὰ. ὍΤῆε πιοάδ ἴω ννῃϊοὶ 
1π6 {ἰοῦ νὰ σοηνεγεα 15 πηοηςοηεα ἴῃ 
2 (Ἶγ. κ᾿. τ6. Οπ ἴδε ῥγοσοεάθηου οὗ δίάοῃ 
ΟΥ̓ΟΥ Ἴ γτα ἴῃ γοϑρεςΐ οὗ ἴῃς ἀγίβ, 58εῈ ποῖθ οὔ 
1 Κι ν. 6. 

δ. γομης απά ἱεπάεγ. (Οοτήραγο οἷ. Χχῖχ, 
1,ᾶηά τ Κι... 7. ὙΠΟ οχαςῖ ἀργὸ οὗ δοϊοπηοῦ 
δἵ (15 {ἰπὶ6 15 υποογίδίη : δυζ ἴ σφηηοῖ πανδ 
Ὀόθη πιοτὸ (πη ὈΜΘηϊΥ-ΟΓ ΟΥ ἱνγοηϊγ-ἢτα, 
[1 ΠΊΔΥ πάνθ Ὀθθη 85 ᾿ἰτ|]ς 45 ἔουσίθοῃ οΥ ἤξο 
ἴδεη. . 



νυ. 6---4.] 

Ργεραγαϊίοη ἴὼσγ ἰξ. 8ὅὃο ἢ αν ἀ ρτε- 
ΡΑγεὰ δρυπάδῃπογ δείογς ἢΐ5 ἀβδίῃ. 

6 {Τεη ἢς «οΔ]]ς4 ἔοσγ δοϊοπιοη 
ἢϊ5 δοη, ἂδπὰ Ἴμαγρεὰ ἢϊπὶ ἴο δι} ἀ 
ΔΠη πουβϑε ἔογ ἴῃς ᾿οκΡ ΟὐΟἀἂ οἔ [5- 
γδεὶ. 

7 Αμά ανιά ϑεαἱά ἴο ϑοίοχηοῃ, 
ΜῪΥ 8οῃ, 45 [οσ πιε, ἰξ ννᾶβ ἱπ ΓᾺΥ 
τη) Δ ἴὸ δι! ὰ δὴ ἤουβδε ὑπο ἴδε 
Πλῖης οὗ της ΚΡ τὴν Οοά: 

8 Βιιῖ τῆς ψογὰ οὗ τε [ΚΡ σᾶπιε 

ν ν βλπι,. το πης, βαγίηρ, ἡ ἼΠου ἢαϑῖ 8μεά Ὀ]οοά 
ει. 28... Δδιυπαλητ)γ, δηἀ ἢδϑῖ πηδάε ρτεδᾶῖ ὑγΑΓ8: 

του 8ῃαϊς ποῖ δι] 4 δῃ Ποῖα πο 
ΓᾺΥ πᾶπιθ, δεσᾶιδε ἴποιι ἢδϑῖ 8ῃε4 
τυ οἢ Ὀ]οοά ἀροη τῆ δα ἰῇ ΠῚῪ 
βρῆς. 

9 Βεμοϊά, 4 βοὴ 83}4}} Ὀὲ Ὀογη ἴο 
(66, ννῆο 514}1] ὈῈ ἃ πιδὴ οὗ τεβῖ; 
πὰ 1 ψ1}} ρῖνε Ὠϊπὶ γεϑῖ ἔγοηλ 1} ἢ 18 
Ἔπαηλε8 τουπά ἁδοιϊζ: [ῸΓ ἢΪ5 ΠΔηΊ6 

ΤΙΒαὶ ν., 50}}} ὃς ᾿δοϊοπιοη, ἀπά 1 υν}}]} ρῖνε 
Ρεᾶσε δηά αιυϊεῖμοββ ὑπο ἰϑγαθὶ ἰηῃ 
ἢϊ5 ἀλγϑ. 

7. Π «ὐυαὲ ἐπ »γ νιμα 1ο δι] δ α΄ ῥοιμε. 
866 δῦουβ, οἷ. χυϊ. 1-4,) δη Τοπιρᾶγε 2 8. 
ΥἹἹ. 1- 5. 

8. 712ε «υογά 97 1δὲ Ζον εανιξ 0 γιὸ “αγίηρ, 
Τομ δα: “δεά ὀίοοά αὐωπάαν»}.}) ὌΠ τεΐοσ- 
δῆςθ ἤοῖα 18 οἰθασὶγ ποῖ ἴο ἴδ6 τηϑϑϑᾶρο οὗ 
Ναδῖμδη (οἷ. χνὶ!. 4-15), ΠΟ ἢ δϑϑρηεαά ὯῸ 
ετουηά ἔοτΣ ἴῃς ργοπί δ ἄοη Ἰα]ἀ οα Ὠανιά, δεῖ 
ἴο ϑοιῆθ οἴποσ οσσδϑίοη οὐ ψῇῆϊςῃ Οοά παά 
ἱηππηαϊοα ἴο Ὠἷπὶ, Ποῖ ΟὨΪΥ 15 ψ}}, ὈὰΣ τῆς 
ΤοΆβϑοὴ ἔογ ᾿ξ, ((οτηρατζε ὑεΐονν, οἢ. ΧΧΥΙ. 1.) 
Οη ἴδε Ὀ]οΟΟΩῪ οἰπαγαςῖοσ οὗ [αν 8 νναγϑ, 
8ὲ6 1 5. ΥἹἱῖϊ. 2, 5) Χ. 18, ΧΙ. 21: δῃὰ τ Κ. 
Χὶ. 16. 

9. . :οη5 :“ὁα]}] δὲ δογη 9 ἐῤες.)ὴ ἘδΙΠΟΓ 
“ ἃ 500 ἐδ Βοτὰ ἴο {Ππε6.᾽ ΤΠ ΡΓΟΡἬΘΟΥ ννγ238 
ἀπτυύλο ἴο Πανὶ αἤεσγ ϑοϊοιμοη᾿ β υἰγίϊ, ῃοΐ 

ΓΕ. 

δὲΐῇᾺΣ παρ δα] δὲ εαἰεά δοίονιοη. ϑοϊοπιοη 
Πδλδά ἵἴνγο Ὠδπιε8, ΥυἱζΖ., δϑοϊοπγοῦ, ““ροδοεξυ],᾽ 
δηὰ [εοὐϊάϊδῃ, ““ Βεϊονεὰ οὗ επονδῇ " (2 88πὶι. 
ΧΙ. 25). ὙΠῸ ἔΌΠΏΟΙ Ὠδπης ργευδ]θά, ὑγο- 
ΒΔΌΪΥ ου δοςοιιηῖ οὗ (ἢϊ5 ργορῇβθςουΥ, ννῃ!ςἢ 
αἰϊδοηῆθά ἴο (6 παπῖθ ἴδε ῥγοπιῖϑα οὗ ἃ 
Ὀ]εβϑίῃζ. 

] «υἱἱϊ γίνε ῥεαεφ.. .. ἱπ δὲς 4αγ..1ὺ ἘρΥ 
ἴδε ἐἸΒΙπηοηΐ οὗὨ [ἢ 5 ΡγΟΡΠΘΟΥ, 866 1 Κ. ἵν. 
20-21; Υ͂. 4. 

11. 7δὲ Ζογ δὲ «υἱὴδ ἔδεε απά βγουρεν ἐδοιι. 
1ἰτεγαιγ, “1ὰς 1 μοτὰ 5112}} ὃς ψἱ ἴῆδς, 4η 

Ι. (ΗἨΚΟΝΙΓΟΙΒ5. ΧΧΙΙ. 

10 Ηε 5841} θυ} ὰ δὴ ἤοιυιϑε ἔοσ ΠΥ 
ΠΆΠῚΘ ; ἀπά ἢς 5}4}1] δὲ πιν 5οῃ, δηά 
Ιτὐἱδ δε Ἦϊ5 ἔλῖμογ; ἀπά 1 ν}}] εϑῖδ- 
115}. τῆε τῆγοηςδ οὗ ἢἰβ Κίηράοπι ονεῦ 
ἴϑγδεὶ ἔογ ὄνοσ, 

11 Νόονν, ΠΙΥ 80η, ἴῃς [ΚΡ δὲ 
ἢ τῇδε; ἃἀπὰ ῥγοβροῦ ἴδου, δπὰ 
δ} 4 τῃ8 ἤουβα οὗ τῇς ΓΟΚΡ τὴγ 
(ὐοά, 45 Πα. Πδῖἢ 541 ἀ οὗ τῆς. 

12 Θηὶγ τῆς ΓΟΚῺ ρίνε τπεε ννίβ- 
ἀοπὶ δηὰ πηἀεγοιδπάϊηρ, διὰ ρίνε [ἢ ες 
σμάγρα σοποεγηϊησ Ιβγδαὶ, τῆδῖ ποι 
τηλγεϑῖ Κααρ ἴῃς αν οὗ τῆε [ΚΡ 
τγ Οοά. 

12 ΓΒΘη 5Π4]ῖ τῆου ργοβρετ, ἱἔτιβου 
ταΚεϑῖ Ὠεεά τὸ 16] τῆς βἴαϊιτοβ ἀπά 
Ἰυάρπιοηῖ5. νης ἢ τπ6 ΓΠΟᾺΡ σμαγρεά 
Μοβεβ8 νυν σοποδγηΐηρ [βγδαὶ: δ8 
ϑἴγοηρ, ἀπά οἵ ροοά ςουγᾶρε; ἀγεδά 
ποῖ, ποῦ δὲ αἰβπχαγεά. 

14 Νονν, Ὀεμοἱά, ἴῃ τγ ἴγουθ]ςε 1 ! ον, ἐὰ 
ἢανε ργεραγεὰ [ογ τῆς. βουβε οὗ τῇε ἀόνονην. 
ΙῸΚῸ δὴ διυπάγεά τῇἢουβαπὰ τα]θηῖβ 
οἵ ρο]ά, δπὰ ἃ τῇῃουβαηὰ τποιιβδηά 

ἴπου 5Π4] ργοβρεῖ." Βυῖ ἴῃς διζυγε ΤΊΔΥ͂ 
ἤαγα δῇ ἱπιρογδῖνε 56 Ώ56. 

15. 72ε ον χίυε ἐῤφε «υὐἱπάονι απα μη οἶδ᾽ - 
“απάης.] (Οὐοπίρασε 5. ἰΙχχὶϊ, τ; δηὰ ξῸΓ 
(πς ἐ]ΠΙπχεηΐ οὗ {πε ὑγάγεσ, 566 τ Κὶ. 11}. 12: 
2 (τ. 1. 12. 

18. Βε τἰγοηρ, 6.1 Ἰανὶὰ δά άγεβϑεβ 50- 
Ἰοσποη ἴῃ ἴΠ6 ΥνΘΙΥΥ βαῖὴθ ννοσγάβ δῖ ἃ βοπηθυνῃδῖ 
Ἰαῖογ ρεοὰ. ὅδ6ὲ ςἢ. ΧΧΥ. 2.56. Ηε δάορίϑ, 
85 ΘΧΔΟΙΪΥ δι ἰῃῈ ἴνο οὐσςαϑίοῃβ, ἴδ6 
ννογάβ οὗ Μοϑβδθβ ἴο ἴπῸ ἰ5γδο 65 ( θυῖ. Χχχχι. 
6) δῃὰ ἴο [οϑβδιι (10. νεσβὲ 7) 5ΏΟΓΕΥ Ὀδέογα 
ἢ]5 ἀοαῖῃῆ. Ψνογάβ ποῖ νεῦγ αἰβογθηΐ ννογα 
δἀάγοβϑοά ἴο τὰ ΌὈγῪ Οοἀ Πιπλβοὶ Γ 5ΠΟΓΕΥ͂ 
αῆοσγ Μοβϑεβ᾽ ἀθαδαῖῃ. (ες [οϑῇ. 1. ό, 7.) 

14. 1π »η7 ἰγομόΐε, (τ Αγ.) βουεγγ. ἢ Βοῖ- 
{ποὺ τοηάοσβ ὁ" ΟΥ̓ ΤῊΥ 5ίσγθηιιουβ ἰδδοιισ, 
δηά τοίεσϑ, ἰῇ σοηβστηδλίίοη οὗ ἢϊ5 τοπάθγιηξ, 
ἴο Οσεη. χχχὶ. 42. Βιιξ ἴπ6 ψοτγὰ εἊπιρὶογεὰ 
ΒΘΟΙΏ5, ἰη Ὀοίῃ ρίδςο65, ἴο 6 θοῖζον ἰγδηϑιδιθα 
Ὁγ “Δι! ςτοη "ἢ οὐ “ Ρονεγγ." [νὰ σϑίουϑ 
ἴο {πῆς πιδηϊξοϊὰ ἴγου]ε5 οἵ ἢ15 σοίβη, νῃιςῇ 
δά ργονεηϊεοά πῖπὶ ἔτοπιὶ δοσυπλυ δῖ! ΥΕΓΥ͂ 
τυ Οἢ ΤΥΘΑΒΌΓΕΟ. 

αη ὀμπάγεά ἐδοισαπά ἐαϊεπί: ο χοϊά, ὦ". 
[{ 5 πο ἀοιυδί ἴσιις [ῃαϊ ννε ἀο ηοϊ Κηον ἴῃ6 
γα οὗ τὴ6 Ηδοῦγονν ἴδίοπὶ δ 1ἢ}15 ρεοσιοά, 
δηὰ [1 15 {πογοίογο 51 ροϑβϑϑθ]ς [παῖ [656 
ὨυπΊ ΕΓ ΠΥ Ὀ6 ϑοιιπά. Βιιῖ ἴη ἴῃδλϊ ςᾶϑ6 νὰ 
Ὠιιδῖὲ ΘΌΡΡΟΘΕ δὴ Ἔποτηοι8 αἰῆεγεηος δὸ- 
ἔνθ [πε ργε- Βαδγ]οηίδη δηὰ ἴῃς ροϑὶ- Βαῦγ- 
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Ἀδ νεζ. 3. 

(Δ]οπῖβ οὗ εἶνοῦ ; δηά οἵ ὅγαθβ δηά 
ἴσο νους “ψείρῃῖς; ογ ἴτ ἰ5 (ἢ 
Δρυηάδηςε: τἰπῦεγ αἷδοὸ δηὰ ϑεἴοῃε 
ἢανε 1 ρτεραγεὰά ; δηὰ ἴῆου πιδγεβῖ 
Δαὰ τῇἢετγεῖο. 

Ις Μοζεονεῦ λεγε ἂγὸ Μοτκιηξη 
νἢ τῆς ἴῃ δδυπάδπος, ἤεννεῖβ δηά 
ἡ νογΚεῖβ οὗ βίο δηά τἰπιθεγ, δηὰ ]]} 
ΓΠΆΠΠΕΓ Οὗ σπηπίηρ ΠἸΕη [ῸΓ ΕνΕΓΥ͂ 
ΤΔΠΠΟΥ οὗ ννοτκ. 

16 Οἵ τῆς ρο]ά, τῆς 5:]νετγ, δηὰ τῆς 
Ὀγδϑβ, ἀηα {πὸ ἴσο, ζδδγέ 'ς πὸ πυπη- 
δετ. Ατῖίβε ἐλεγοΐογε, ἀπά 6 ἀοίηρ, 
ἀηά τῆς ΓΚ δὲ ἢ ἴῃ δα. 

17η ΓΤ [αν ἃ 4͵5ο Ἴσοπιπιαπάθα 8]] 
τε ῥγπςα8 οὗ ἴβγαοὶ ἴο ἢεὶρ δοϊοπιοη 
ἢ!5 80, :4γ15 7. 

18 75 ποῖ τῆς ΓΟΚΡ γουγ Οοὲ 
νι γου ἢ δηὰ παῖ ἢε πο ρίνβη 
Οὐ Γεδῖ Οἡ ἜνεγΥ δίάθ ἢ ἔογ ἢς ἤδῖῇ 

δίνεη ἴῃς ἱπηδθὶταηῖβ οὗ τῆς ἰαπά ἰηῖο 
ΠλΪη6 Παπὰ ; δηά ἴῃς ἰδηὰ ἰ5 βιδαπεά 
δείογε τῆς ἴοκρ, δηὰ Ὀείΐογε ἢϊ5 ρεο- 
ΡΪε. 

19 Νον βεῖ γουγ ἢεαγί ἀπά γὙοιιγ 
8οι}] ἴο βεεῖς τῆς ΓῸΚΡ γουγ ; 
ΑΥῖϑο τῃγείογε, δηά δι] 4 γε τῆς 88η6- 

Ι. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΓΈΕ5. ΧΧΙ. ΧΧΙΠΙ. [ν. 15--. 

τὐλῖγ οὗ τῆε ΠᾺΡ ΟΟά, το δηπρ τῆς 
ΑΚ οὗ τἢ6 σονεπαηῖ οὗ τηε ΓΟ, ἀπά 
τε ΠΟΙΥ νεββεὶβ οὐ (ὐοά, ἱπῖο τῆς 
ἤοιι86 τῇδ 15. ἴο ΡῈ δι] ἴο τῆς ἡληιδ 
οὔ τῆς ΚΡ. 

ΟΗΑΡΤῈΕ ΧΧΊΠ. 

1 δΦαυϊώ ἐπ ἀὲς οἱα ἀφρὸ "μαξαϊλ ϑοίομον ζΖίησ.ι 
2 724ὲ κπιρρηδδν απο αἰἐέγίῥιέίον ο7 ἐδε δ ευλε. 
ἡ 7246 μειριϊος οὗ ἐδς Οεγελονς. 12 716 
“οηι5 οΥὙ Αρἠσίά. 21 712 σογις 7 ς᾽ αγί. 
24 722: οὔεε οὐ ἠὲ 2ιευΐες:. 

Ο νῆδη ανιά ννὰς οἷά δηά {]} 
Ὁ) οὗἉ ἀαγ5, ἢε 7 πιλάβ δοϊοπιοη ἢ]5 7 ἐδ. ε8. ς. 
80Πη Κίηρ ονεῖῦ ἰϑγδεὶ. 

4 4 Αηά ἢε ρδίδεγεά τορεῖῆογ 41} 
τῆς ρῥγίηςεβ οὗ [βγδεὶ, νυ τῆς ργιεβϑῖβ 
Δηά τῆς ],εν!ε5, 

4 Νὸονν ἴῃς [ εν ῖτεβ σγεσα πυπιρεγοά 
ἔτοπι τῆς ἂρὸ οὗ τ ΙΓ γελῖβ ἀπά τρ- ὅ Νυωκ. Φ 

νναγὰ : δληά πε ῖγ ηυπηδεγ δγ τῇ ΟἿΣ ρο]]5. ᾿ 
Δη ΟΥ̓ τηλη, νγὰ5 ΠΥ δηὰ εἰρῃϊ 
τῃοιιβαηά. 

4 Οἵ νῆιϊςῇ, τννεπῖγ δηὰ ἴουγ τῆου" 
ἵ 1 ον, ἐρ 5Δη6α «0679 ἴϊο Ξεἴ ἑογννασά τῆς ννοσζ οὗ ἜΡΩΣ 

τῆς ΠοιιΞε οἵ ἴῃς ΠΟΚ; δπά εχ ἴπου- 
8Δη6 τυεγέ ο᾿εῖβ δηὰ [ἀρϑ : 

Ἰοπίδη ἰδἰθηΐβ---ϑιιςἢ ἃ αἰ ἔεγοησα 45 18 πιοϑῖ 
πη ργοῦαῦϊθ. Ἐεϊπιαῖεά δοοοσγάϊης ἴο πε 
ναὶιο οὗ ἴῃ6 ροϑβί- Βαυγϊοηΐδη Ηῦτγεν ἰαἱοηΐ, 
ἴπΠ6 γχοϊὰ ποθ βροκθὴ οὗ νουϊὰ δὲ ννοστῃ 
ηοσγα ἴΠΔη τοοο ΤΣ] οἢ5 οὗ ΟἿΓ Ροιιηἀϑ 5ἴοσ- 
Ἰης, ν ἢ}]6 [Π6 δἰϊνοῦ ννουϊὰ 6 ννοσῖῃ δῦονυς 
400 πλ} 108. Ασοιπιι δι! 8 ἴο δηγυτῃίηρ' 
Ἰκα [15 ἀπιοιηξς ἃγο, οὗ σουγβο, 4φυϊῖε ᾿Ἰῃςοῦ- 
σον Ὁ ππάου ἴῃ οαἰγουπιϑίδηςθβ, απὰ ψῈ 
τηυδῖ ἰπογείοσε οἰ ΠΟΥ ΒΌΡροδο ἴῃς ἰδ]εηΐβ οὗ 
Ἀν! 5 {ἰπ|ὸ ἴο πᾶνὸ Ὀθθῃ [{{|6 πλοσε ἴδῃ 
(Π6 υηάγοατἢ ρατί οὗ ἴῃς Ἰαΐογ ἰδἰθηΐβ, ΟΣ 
τορατὰ (ηε ὨυθεΓ5 οὗ [ἢ]58 γεῦβε 845 δι- 
τηεηϊεά «αἵ ᾿ἰοαϑδῖ ἃ μυπάσείο! ἃ Ὀγ σοττυρί!οη. 
ΟΥ̓ [πε ἵνο {πε ἰαϊῖοσ 158 σογίδιη]γ ἴῃ6 πλογα 
ΡΓοῦΔὉ]6 ϑιιρροϑβιίοη. . 

16. Ομππίηφ νιεπ] Οτ ἴδε ρῥγεραγαϊίοῃ οὔ 
ΒΚ Πεὰ νοσγκπιεη ταδᾶς ὉΥ Πᾶν, δεὲ  (ἢγ. 
ἷ1, 7. 

10. 72ε ῥοὶγ “σειεἶ: οΧΓ Οοά.} 1. ε. ἴῃε ρΡοῖ 
οὗ τλᾶηηᾷ, ἴδ μοϊάδθῃ σδηά]οϑίςκ, (ῆς δηυΐ- 
ἔοτβ δηᾷ 53η8- ἀ15Π65, [ἢ6 σΘΏ56γ5, ὅζο., νυ Ὡ]Οἢ 
Ὀεϊοηγχεάὰ ἴο ἴα οἹὰ ψοσβῆρ οὗ ἴδε δδεγ- 
ὨδοΪο6. 

ΓΚΗΑΡ. ΧΧΙΠ]. 1. δαυΐϊά . .. »ιαάε ϑοῖο- 
ῬΊΟΝ... ἀϊηφ Ἐσογ 1] ρατγίου δῖβ οὗ ἴΠ 6 
εἰγουτηδίδης68 σοηηροίοα ΜΠ (ἢ]15 ἐνθηΐ, 566 

ι Κίηρβ, οἢ. 1. ὙΠῸ διυῖποσ οὗ Οσῃγοηϊοῖοβ, 
ὙΠῸ ἀοθ5 ποῖ σθησογῃ Ὠἰπιβο ἢ τς ἀο- 
τοϑίῖς ὨΙϑιοΥΥ οὗ αν, παΐυγα! Υ οἴ 
εξ εἰγουτηδίδηοοβ, δηὰ ΤΟΤΕ δίαϊοβ ἴδ 

εἴ. 

2. εκ χαϊῥεγεά ἰοφεῖδεν αἱ ἐδ ῥγίπεγ.ἢ 
Ῥανὶά, ᾿.ς. πιλάθ ἢ15 πον ἀιτδηξοπιοηΐ οὗ ἴπὸ 
Ὶ,εν65 ἴῃ ἃ 50] 6 πη ΔΘΘΟΤΩΌΪΥ οὗ ἴΠ6 ὈΓΙΏΟΒΒ, 
(ὐοτηρασε εἶ. Χχν. 1. 

8. Τόε Τευΐει «ὐεγὸ πιριδεγο.] ὙὍὍὺὸ δα 
Οὗ ον! παά ποῖ θ6θη πυπηδογοά δἵ ἴῃς ρεηθγαὶ 
Οδη51:18 οὗ [6 Ῥεορὶθ γϑοςηῖ ἴακδη (οἷ. χχὶ. 
6); Ὀυῖ ἴῃ ργεραγαίίοη ἴθ0γ ἴπ6 ἀγγδηφοπιοηίβ 
ΠΟΥ οοηϊοεπιρ!αἴεά, ἃ 5ρϑςῖαῖ ςθῆβιι5 ννᾶ5 τηδὰδ 
οὗ {πΠ6 πὶ. 
ορι θεὸ ασὸ 9 ἐῤίγιγν.) ὙΠε ραϊζεγῃ οὗ 

{πΠ6 Μοβαὶς Ἵϑῆϑιι8 νυὰ5 ζοϊ οννθά, δηὰ ἴποϑό 
ΟὨΪ ννεσε σεσκοηθὰ ψνῆο δὰ αἰίαϊπεα (ἢς 
δε οὗ {πΠ|ΠὙ. 'δ'ε ΤΏΔΥ ἀββϑυπὴα παῖ {Π6 
οἴπου 1ιπιϊζ, τηοηϊ!οδὰ ἴῃ ἴπ6 Ῥοηϊαϊουςἢ 
(Νυπι. ἱν. 3, 23) ννᾶ8 850 οὐβεγνεί, δηά 
(ἢδἴ ποῆὸ ψεγα ςουηϊεά 80 ἐχοθθάςα ΠΗ͂Υ. 

4. Οἴει: αμά ἡμάρε..) ὙΠὲ εἐπιρὶ ογπιεηῖ 
οὗ ἃ ροστίοη οὗ ἴ)ὸ 1, νἴε8 85 Ἰοοδὶ ᾽υάξζοβ ΟΥ 
τηλρ ϑίγαϊοβ 15 πιοηϊοπηοὰ ἀρδαίη ἴῃ εἶ. 
29, ἃηά ἰῃ 2 ΟἾγ. χῖίχ. 8-|ιο. ὙΠὶ5 οἷοι 
τεβοιηίοὰ {Πὰϊ οὗ ἴῆς τιοάοτῃ Μαμοπιείδῃ 
ἐαάϊ!. 



Υ. 5---τϑ8. 

ς Μογεονεγ ἔουτ τῃουβαπά τυέγέ 
ῬογίεΓβ ; πὰ ουγ τποιιβαμὰ ργαλὶβεά 
ἴῃς ΓᾺΡ ψ ἢ τῆς ἰπδιγιπηθπῖβ ἢ ἢ 
Ι πηγάς, «αἰά Παυϊά, τὸ ῥτγαῖβε ἐδεγες- 
το}. 

Ἐκ. Ο6 Αμπὰά ἀϊλανιά ἀἰνίάεἀ τῇεπὶ ἱπῖο 
:, ἃς. ρΟΌΓΒ65. Ἀπιοηρ ἴῃ6 80η8 οὗ Γ,ενὶ, 
τσ δος παηιρίγ, Οογβμοη, Κοδδῖῃ, δμάὰ Με- 
ἃ 29.2.5. γα, 
ἸΌΝ; η 40Γ τε ᾿Ὁειβῃοηϊξεβ τυόγε, 
“εὩ. 6. "1, λλάλη., πὰ ΘΠ] ΠΊ6]. 
᾿ 8 ΤΠε 95οη9 οὗ ],δδλάδη ; ἴδε ςἢϊοῖ 
ξώπε, εν, τυας 76 1ε], ἀπά Ζεῖματα, δπά 7οεὶ, 
6.17. τῆτες. ; 

9 Τῆς 8οη8 οὗ δῃϊπγεῖ; ὅ85861ο- 
τ, ἀπά ΗδΖίεὶ, πὰ Ηδγδη, τῆγεα. 
ἼΔεβε τὐέγε ἴῃς ςἢίοεῦ οὗ τῆς ἔβίμεῖβ 
οἵ [,χλάλῃ. 

ΙΟ Απά τε 8οῃ8 οὗ δῃϊπιχεὶ τυεγέ, 
Προ 7Άμδῖ, "Ζίμα, ἀπά Τευβῃ, ἂδπὰ Βε- 
νεσς. ΓΔ. [Γ[Π686 ἰουγ τύόγό ἴῃ 805 οὗ 

ΘΠϊπηαί. 
1 εν. 11 Απά Ϊλῆδιῃ νν8 τῆς ςἢίεῖ, δηά 
τἀπὸ» ΖΙΖΔἢ τῆε βεσςοηά : διιξ [65 δηά 
ὀνεεε. Βεγδῃ μὰ ἤοΐ πιᾶῃγ 80ῃ8; ἴπεγε- 

Ι, ΟΠΚΟΝΙΟΙ(Ε5. ΧΧΙΠΙ. 253 
ἴογε {ΠῈῪ νεῖ ἰῇ οπα γεςΚοηίηρ, 
Δοςογαίΐηρ ἴο ἐλεῖγ αι ογ᾿β οιιβα. 

12 Α΄ ΈΒς 80η8 οὗ ΚοΠδὴ ; Αηλ- 
γᾶτα, ἴζῆᾶγ, Ἠξεθγοη, δηὰ [Π2Ζίεὶ, 
ἔουτ. 

12 ΓΒΕ 808 οὗ 4 Απηγαπη ; Αδτοη “ Ἐκ. 6. 
Ἀἀπὰ Μοβεβ: πὰ ὁΆδγοῃ νγὰβ 8ερα- ᾿ς 

ΗΑ .28.1 ταῖθα, τῆλ ἢθ 8δουϊά ΒΔ ΠΟΙ τῆς Ηεῦ. 5. 4. 
τηοϑὲ ΠΟΪΥ τῆΐϊηρβ, 6 δηά ἢΐβ 808 
ου ὄνϑῦ, ἴο θυγη ἰπσεηβα δεΐογε τα 
ΠΟΚΡ,, ἴο πιὶπίβτθγ ὑπῖο ἢΐπι, δηὰ ἴὸ 
Ὁ]685 1ῃ ἢ]8 ΠΔ4Π16 [ὉΓ ἐνεσ, 

14 “Νονν εὐπεέγηίησ Μοβεβ τῆς “" Ἐκ. ς. 
τΔηῃ οὐ (ὐοά, ᾿ΐ8 80η8 ψεγα παηχοά “ἢ 
οὔ τῆς τπδς οὗ [,ον!. 

15 4 Βε βοηβ οὔ Μοβεβ τυϑγε, (ψογ- 4 Εκ. τᾶ. 
βἤοπμ, δπά ΕἸ θΖετ.. ὰ 

16 ΟΥ̓ τδὲ βοηβ οὗ (ύέγββοηι, 8Πε- 
Ὀμε] τᾶς τῆς ςΠίεῖ, 

17 Απά τῇε 580η8 οὗ ΕἸΙεΖεγ τυεγε, “ «ἰι. τ6. 
“ Κεμδδίδη "τῆς ομίεῖ, Απαὰ ΕἸΐεζεγ (Ὁ, 
ἢλά ποηε οἴδεγ βϑοῆβ; δεῖ ἴῃς βοῃβ οἵ μά  ἔντέ, 
Β μΑδίΔἢ ἴνγεγε νΟΓῪ ΔΊΔΩ. ΠΠΕΡῚ 

18 ΟΥ τῃε ϑοηβ οὗ [Ζῇῆαγ, ϑεῖο- ἀὐχάψ 
λϊτῆ τῆς Γἢϊςοξ, μ““ 

-’----..-Ὁ--.--ς-ς-ς-ο»ο-Ο :;0γἘ;..»’ --  --“ἴἷἴἷἴἃςἝἢςἸἾἼ΄ ὃ ὁ ὁ“΄“ὦἝὦἝἪἝ ὁ .. 

δ. Ῥογίεγ".} 1.4. ΚΟΟροΥβ οὗ ἴθ ἀοοῦβ, 
οῖὴ ὈΥ ἀδΥ δηὰ πἰρηϊ. 58. οχιχίν. ἰ5 ἴῃς 
ςδδυηίΐ οὗ (6 ηρἢῃϊ βοπίγὶθβ. 

δὲ ἐπεί γνιθη!: αὐδίοῦ 1 »ιαάε, “αἋ Π.υοἰ4.} 
ΤΠα Βάγρβ, ρβαϊἴεσῖθϑ, δηὰ ογτηθα!5 υ5οὰ ἴῃ 
ἴΠ6 βοσνίςς οὗ [ΠῸ ἴοῖρ]ὶς ὑγόγο Κηον ἴῃ 
λίθον {Ππ|65 45 “" ἴ6 ἰπϑίγυπιθηῖβ οὗ Πανὶ "ἢ 
(2 ΟἾγ. χχίχ. λό; Νεῆ. χὶϑβ. 36), σῇο ρτγο- 
ΔΌΪΥ πιδάθ ςογίδιῃ ἱπιργονοιηθηῖβ ἰῃ {ποπὶ 
ὙΓΠῚΟΠῚ σδυδεά ἢπὶ ἴο Ὀ6 τορδγάθα 45 δὴ 
ἰηνθηῖοσ οὗ τηιιϑὶςα] ἰῃβιγυπηοηϊβ (Απ|. νἱ. 5). 

7. ΟΥ ἐῤὲ Οεγεροπίεε «ὐεγε Ζιασάα».} 
“ 1 ,λλάδῃ " 15 σαἰ θὰ ““[,θη1 ἰπ ςἢ. νἱ. 17, 
δηὰ (ἢ]15 ἔοστῃ 15 ἴπ6 οπὸ ιιϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 Ῥεηΐδ- 
ἴουςἢ (ἔχ. νἱ. 17: Νυπι. 1}. 18). 

9. 72ε :οη5ς οὔ δρίνιοὶ ἢ Νοῖ ἴῃς “ 5}1πηοὶ ̓ 
ΟΥ̓ γεῦβα 7, διιῖ Δδηοῖδοσ, 4 ἀδβοοηάδηϊξ οϑ 
Ι,λδάδλῃ. (ομηραγα νοῦβ 10. 

δὲ εδίεζοζιδε γαί δεν: ὁ 1,παάαη».} 1.4. “τῆς 
Ῥαϊγίασοῃδὶ οἢϊοῖβ οὗ ἰπ6 ἤουδβο οὗ [,δδάδη." 

10. Ζίπα.] ΟΥ “Ζιίχαν," ἃ5 ἴῃ ἴδ ποχί 
ψοῖβο. ΝΕΙΓΠΟΥ ὨΔΙῚΘ ΟςΟιΓ5 οἰϑονγῆογο, 

18, “«γοη «υα- “εβαγαίς4.1 ΑἌτοη δηά ἢΐ8 
ἀεβοεηάδηϊβ ΜΈΓΕ βϑεραγαϊεά ΟἿ ἴο δε ργίεϑίβ, 
δηὰ λι15 ἴῃ. Αδγοηϊθϑα ἅἀσγὸ ποῖ ἰηοϊ θὰ ἴῃ 
ἴδε 38,0οο 1 οτἱῖε8, ((οπηραγα ὑϑγϑα 14.) 

ο διγη ἱποαε. ᾿ς 1ο »ηρὶσίο . .. μά 
ἐς ὀΐε..)] ΤΙ νβ 15 δυο ἰπιεηάθα 88 δὴ 

ερυπηογαϊίοη οὗ ἴπε οπίοῦ ξυηοϊοηβ οὗ 186 
ῬΥΙεβῖβ : τποϑὲ οὐ {ΠῸῖγ Ἥγάϊπαγγ ἀυτ65 ννου]ά 
σοτῆε υηάετ ἴῃς Πελὰ οἴ “ πιϊηϊδίογίης." Οἡ 
ἴῃς ἀι|ε5 οὗ οβεγίπρ ἰπσθῆβε, απὰ δ]οββίηρ, 
866 ἔχ. χχχ.' 7, 8, αηὰ Νιπι. νἱ. 23- 27. 

14. Μο.ε:, ἐδὲ »ιαπ ο} Οοά. ΤῊΪ5 ποπουγ- 
ΔῸΪΘ ΔρΡρΟΙ ΔΙ ΟΩ 15 ρίνεῃ ἴο Μοβεδβ ἤνϑ {ἰπγθ8 
ἴῃ ἴδε ψῃο]ς οὗ δογίρίυσε : οῆςὸ ἴῃ ἴῃς Ῥϑηῃ- 
[δίευςἢ (Β εὐξ, χχχὶϊ!. 1), οηςο ἰπ [οϑῆμᾶ (χίν. 
6), ἔννῖςθ ἴῃ ΟΠγοηίο!θβ (ἢεγα δηά ἰῃ 2 (ἢγ. 
ΧΧχ, τό), δηά οἤςὲ ἰπ Εἴζγᾷ ([ϊϊ. 2). 11 ἰ8 
4150 8ϑϑίσηθὰ (ἢγίςα ἴο ᾿ανίὰ (2 (ἢν. νῇἱ. 
14; Νοῆ. ΧΙ. 24; 36), δῃὰ οῆςὸ ἴο ἴῃο τορῆσι 
ΘΠοηδίαἢ (1 Κ. χὶϊ. 22). “Μδη οὐ σρά» 
ν που τἢ6 Δτίοο, 15 ςοπιπιοη. 

ῥὶς τομς «ὐδγε πανιά 9 ἐῤὲ ἐγίδε οὗ πῊ} 
ΤΠ 80ῃ5 οὔ Μοβθβϑ, ἱ. 2. ὉΠ|ΪΚ6ὸ ἔδοβθ ὁ 
Αδτγοῇ (8566 ποῖβ οἢ ψΈῦβα 13), γεγο σοοκοηρὰ 
ἀπλοηρ ἴΠ6 ΟΥΪΏΔΓΥ [,αν]ῖ68. 

16. Τδὲε “ον. ὁ ο:ε:.} Οοπιρατα Ἐχ. χυϊ. 
3, 4. 

16. δόεόμο. Οδ]]εὰ ἴῃ οἷ. χχίν. 2ο, Υ͂ ἃ 
5 ῃτ σἤδηρα πῃ ἴπΠ6 ογάοσ οὗ τῆὸ Ἰεξΐοσβ, 
“580 4ε]," δῖ ἴῃ ςἢ. χχνΐ. 24 ἀραίη “5}6- 
06}. (Τηε νος) ϑδζίοη, ποννεῦθυ, 18 Ὄυθῆ 
ἴΠεγα βοιηθνῃαῖ αἰ βεγοηῖ.) 

17. Κεῤαῤίαῤ, ἐδε δίς (τλᾶτ.) δὲ “νι 
πα νὰ εἰ. ν. 7, 12, ἄς, ὙἼῆδ βγβί-θοση ἰ9. 
Τα θα {πὸ “ μεδαὰ " οὐ “ ομΐεῖ" οὗὨἨ μ6 ἔλπεὶγ 



τς ἢτϑοῖ, Απιδγδῆ τς βεσοηά, λΠ4- 
Ζὶε] τῆε τῆϊγά, δπά 7εκαπιεδπὶ ἴῃς 
ἔουτῇ. 

20 ΟΥ̓ {ἢ 83οηβ οἵ [7}2ΖΖἱεὶ ; Μ|ίςδὴ 
τἢς Ατγβῖ, δαπὰ [εβϑίδῃ τῆς βεσοηά. 

21 4 Τῆε 3οη5 οἵ Μεγαγὶ ; Μδῃϊ", 

Ι,͵ ΓΗ ΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΠΙ. 

19 ΟΥ̓ τε 5οηβ οὐ Ηδβθγοη ; 7εγίδῃ Ὁ 

[ν. 19-31. 

26 Απά «4ἴςο υὑπίο τῆς [,ανιῖα8 ; 
ΠΟΥ 5}4}1] ΠῸ γιογέ ΟΔΥΓΥ ἴῇς τΑθδεγ- 
ΠλΟΪε, ΠΟΓ ΔΗΥ͂ ν6556]5 οὗ ἴτ ἰογ τῆς 
βεγνίος τῃεγεοῖ, 

27 ογ ὃγ τῆε ἰχϑὲ ννογάβ οἔ Πλαν! ἃ 
[ες [,ενίτεβ τὐόγέ ᾿πυμηθεγεά ἔγοπη 
ἔννΘΠΤΥ γαδῖβ οἷά δπά ἂδονε: 

ΤῊΣ. 
»εὗφν". 

28 Βερσδιβε ἴτμεῖγ οςε «τὐας τὸ ᾿Βἔον. 
. Ρ 5:8» 

νναῖῖ οὐ ἴῃς 80η5 οὗ Δάγοῃ ἔογ ἴδε τσ νγᾶς 
βογνίςε οὗ τῆε Βοιιβε οὗ τῆς [ΟΆΡ, ἰπ ἀκα ων 
ἴῃς σοιτγῖβ, ἀπά ἰπ τῆς σμαπηθετγβ, δηὰ με ρας αἢ 
ἴῃ πε ρυπγίηρ οὗἁ 4}1 ΒοΙγ τῇϊηρϑ, 
Δηά τῃε6 ννοῦκ οὐ τῆς ϑ8εγνὶςς οὗ τῇε 
ἤοιυβο οἵ (ὐοά, 

29 Βοῖῇ ἰού τῆς 5ῃεννογεδά, δπά 
ἔογ ἔτῆε ἥπε ἤουγ (ογ πιδαῖ οἤετγίηρ, ἡ ἴαν. 6. 
πὰ ἔογ τῆε υπϊδανεποά ολΐκεβ., Δηὰ εν. 9. 29, 
γ ἐλαὶ τυλίολ ἰς ῥαῤεά ἱπ τε ἢ“ 
ἔραη, ἂπά ἴογ τπατ ψῃς ἢ ἰ5 [πεά, ἐν, “ἴα 

απὰ Μιυβῆ.. ὍΤ2ῃε 8οὴ8 οὗ Μδῆιϊὶι, 
ΕἸΘΑΖαγ, δηά Καὶ ἰΞἢ. 

22 Απὰ ΕἸελζαγ ἀϊεά. ἀπά ἢδά πο 
Ο 80η8, δυῖ ἀδιρῃίεγθ: πὰ τῆεῖγ 'δγε- 

τἤγεη τῆε 8οὴ5 οὗ Καὶ Ἰβἢ τοοῖ ἐμεηι. 
22 Τῆς 8οῃ8 οὕ Μιιβῆϊ; ΜδηΙ;, 

αηὰ ΒἙάεστγ, δπὰ Γεγεπιοζῆ, τῆγεα. 
24 4 ἼΠΠεβε τυέγό ἴῃς 5οῃ8 οὔ 7 [ἐνὶ 

αἴογ τῆς ποις οὗ τπεὶγ ἔτ. ; δυέπ 
τῆς ΠἢϊςΕ οὗ τῆς ἔδῖθογβ, 45 ΤΠΘΥ ννεγα 
σουηῖοά ΌΥ πυῃΊδοΥ οὗ Πδπ165 ΟΥ̓ {ΠΕ}Γ 
ΡΟ]]8, τῆδλι ἀϊά τῆς ννοσκ ἔογ πε 8εζ- 

7 Νυπι. 
ΣΟ, 24. 

ἃ Νυη,. Σ. 
3. 

τοτ, αμπα 
ἀε “τυεί- 
ἑφσία ἐκ 
φνΝ:2- 
τ ἃς. 

νἱὶς6 οὗ τῆε Ποιιβε οἔὗ τῆς Ιοκ, ΠοῸπη 
[ῃ6 ἀρ οὗ διννεῃπῖυ γϑαῖβ ἀπά ὑρ- 
νγαγά. 

ὡς Εοτ αν ἀ 84]4, Τῆς [ΚΡ 
(ὐσοά οὗὨ [βαλε] δῇ ρίνεῃ γεϑῖ υπῖο 
5. ρθορΐςθ, ἰτῆλξ τΠῈΥ πιὰν ἄννα}} ἰηῃ 
]εγυβαίειι ἴογ ἐνεγ: 

ψιϊπουΐ ΔΩΥ͂ τοίεγθηςς ἴο ἢ18 πανίηρ, οσ ποῖ 
Βανΐηρ, Ὀγοῖῃοῦβ. 

21. ΤΡε “οη. οὗ εγαγι.) ΜΝ Ὲ ςΟΙΏΠΊΟΠΙΥ͂ 
ἤρα οὗ ἵννο βοῆβ οὗ Μογασγὶ, ἀπά πὸ πιοζὸ 
(δες Νυχπι. 111, 1λἀο; 1 (ἢγ. νἱ. 19); διυῖ ἃ 

 ποῖϊςο ἴῃ (ἢ. ΧΧΙΥ. (γ γ56 26) 56 618 ἴο δ5ϑσῃ 
Ἦϊπὶ ἃ τπ|τὰ 5δοη, [4 214. ΤῊϊ5 [44Ζίδῃ δὰ 
ἴπγοο ἔδσλ"]!θ5 οὗ ἀδδοοηάληϊβ : δηὰ ἴδπιι5 [ῃ6 
Ὠοιι565 οὗ ἴπΠ6 Μογαγιῖοβ ἴῃ ἴπ6 {πο οὗ Πανὶ α 
δθοπὶ ἴο ἤάᾶνο Ὀδδη βονθη, 116 {Ππο56 οὗ ἴΠῸ 
ΟοΥϑῃοηϊζοβ δηὰ ΚοΟὔδΠΙ65 ΓΟ Ὡϊη6 φαςῇ, 
(ϑεε δϑονυθβ, γϑῦβεβ 7- 20). 

22. Τρεὶγ ὀγοίδγεη . .. Ἰοοῖ ἐ δεν. [1 δ. 
{πΠ6 ἀδιιρῃϊετθ οὗ ΕἸθαζασ ψνοσε ἴθ ἴο νυ δ 
ὉγΥ {Πεῖγ Κιηάγεά, ὈοΙοηρίης ἴο ἴπ86 ἈΠ οὗ 
ΚΊΞη, 25 ἴῃε [,μὺν ἀϊγεςϊεά. (Νυπι. χχχυῖ. 6.) 

24. Ῥνγονι δὲ ἄφε 9 ἐπυεηΐγ γεαγ..ἢ ὍΠα 
Ι,ονἴο5 αὰ ΠΙΠοσγῖο ηοΐ δηΐογοά ὕροη ἴΠΕΙΓ 
ΤΡ ΪΑΓ ἔπ ΠοῖΟΠ5 01] 1Π6 ἀσὸ οὗἩ {ΠΣ (566 
ψοῖβα 2). (ὑεσίδίη Πρ ηῖογ ἀυ65 τ τ ΟΥ̓ ἴῃ 6 
[νν ἱπιροβθά οἡ ἴπεπ δ ννοηίγεθδνο (Νυμπι. 
ψ}1}. 24}; δυῖ 1[ἴ νγὰ8 ποῖ ὕπ8}] ΠΟῪ ψψεγε ἔνα 
Τὴ οἰάεγ {παῖ {ΠΟΥ Ὀδοαπὴθ ἰἰδῦ]ς ἴο ἴδε 
Ὁ}} βετνῖος οὗ ἴπε βϑδῃοΐυασΥ. [νι Ἄρρθαγβ 
ΠΟΥ ἴο ἢανα πιδάθς ἃ σἤδηψθ. ΒΥ ἢ18 “Ἰαϑῖ 
στ ογ 5 (γεγθ86 27) ἴπ6 {{π|6 ἔογ ἴΠ 1 ον 65 ἴο 
δηΐοῦ οὐ ἴπ6 ὅ1}} ἀϊ165 οὗ {ΠῸῚΓ οἶος ννᾶ8 
δανδηςθα ἔγοσῃ {ΠΙΓῪ ἴο ἔννθηῖγ. ὙὨ15 σἤδηρα 
νγ28 Ὀλϑεὰ ὕροὴ ἴπε ᾿ρῃΐεν σπαγδοῖοσ οὗ (ΠῸ 

Δηὰ (οσ 4]] πιᾶπηοῦ οὗ πγδᾶϑιτο δηὰ 
81ΖΕ ; 

20 Απὰ ἴο 5ϊλπ4 δνδγΥ πιογηϊηρ ἴο 
τΠΔηΚ δηά ρῥγαῖβε τὴε [οκ, δηά ᾿κε- 
56 δῖ ὄσνθῇ ; 

21 ΑΠπα ἴο οἔξεγ 811] θυτηῖ βδογι ἔςεβ8 
υαηῖο τ[ῃ6 ΓΟΚῸ ἴῃ τὴς βαδθδῖῃβ, ἴῃ τῆς 

ἰλθουτβ ἱπηροβδοά οἡ ἴποπὶ πον ἴπαὶ ἴπ6 τὶς 
Πδὰ ςδαϑϑθά ἴο ὃ6 οσδιτιοὰ ἔτοπι ρίδοθ ἴο ρἷαςδ 
δηὰ οδίαϊηεα 4 ρειπθαποπέ ΔΙ ΔΊ Οη (νοΓθα 
26). Το Ἰ οὗ ἀρ σοπίϊηιοὰ ἰῃ δῇογ 
{ἰπ|ὲ5 πεσε αν Παὰ ἤχοά 11. (δες ΒΖΓ. 
1. 8.) 

Ω7. Τε ἰα“1 «νον: οΓἹ δαυϊ.} ΒΥ ἴδ6 
“Ἶαοῖ ννοσγάβ οὔ Πανὶ " βοπὶθ υἱπάογεοϊδηά 
ἃ ιἰδίοτιοαὶ ννοσκ οὐ (6 Ἰδοῦ ρασγί οἵ ἢ 18 
τοίη, ἀγαάννῃ ὉΡ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ὈΥ Οδὰ οσ. Ναῖμδῃ 
(ςοτραγε ἢ. ΧΧΥΙ]. 24, δΔηα ΧχΙχ. 29). ΟΙΠΟΣ5 
ΒΌΡΡΟΞε [Παΐ δε Ἰεῖϊ Ὀεμιηά ἢϊπὶ ἃ ννοσκ ςοη- 
ἰδιηιηρ αϊγεσοη5 ἴογ ἴῃς ϑοστίος οὗ {86 
ΒΔΠΟΓΌΠΔΓΥ. 

28. Τόε ῥωγίίης 97 αἰ! ῥοὶν ἐδίηφ.ἢ 1.6. 
{πε Κοορίηρ οἰθδὴ ἴῃ βασγεὰ ν6556]5 ἀηά οἵπογ 
Ποὶγ τη ρ5. 

29. ΤΡε ἥπε ἥομγ, 49 ..1 ὙΠΟ πιδίογια 8 ἔὺ 
41} [ῃ6 “ποῦ Κιηάϑ οὗ τηοαῖ- οογίηρδ ἀγὸ ἤετα 
Δἰμἀρὰ ἴο (ςοτηραγε [,6Υ. 11. 1, 4, 5, δῃά 7). 

,)ῶν αἱ νιαπηδν ΟΥ γιεασωγό αμά “ἱξε) Τὸ 
βιιρογιηἰθηὰ ἴπΠ6 πιοδϑυσίης οὗ ἴπΠ6 ἤἥπε βοιγ, 
Ὑη6, οΟἱἱ, ἄς., υδοὰ ἴῃ οἤεγίηρβ, {πὸ 4υ84ῃ- 
{π|65 δηά ργοροσγίιοηβ οὗ ννῆϊς ἢ ννεγε οἴξῃ 
ἤχοὰ Ὀγ {πΠ6 [ν᾿ (8εὲ ἔχ. χχίχ. 40, χχχ.' 
11, 24; (ογ΄. γἱ. 1ο, ΧΧΙΙ. 11; Νυπ). χν. 
4-1ο, ἄς.) 

81. 4:4 ἰο οὔεν αἱ] διιγπὶ «“ἀὐγίβοες ὠπῖθ 



4 ἴκεν. το. 
Σ. 

δ Νυη). 3. 

Ζ .(. οἱ. 

ν. 32--.ςο.] 

Πενν πιοοηβ, ἀπά οη τῇς 8εῖ [δδϑῖβ, ὉΥ͂ 
πυπηδετ, δοσογάϊηρ ἴο τῆς οτάεγ σοπι- 
πιλη δα πηῖο τῆ δηλ, σοπτιη 4} }Υ θεΐογα 
τε ΓΟ: 

22 Αμπά τῇδι τῇςΥ 5ῃουϊά Καερ τῃ6 
σδάᾶγρε οὐ τε ταραγηδοὶς οὗ τῇς ςοη- 
στερλτίοη, δηὰ τῆς σῆῦρε οὗ τῆς Ποὶγ 
ῥίαεε, ἀπὰ τῇε σἤαγρε οὗ τῆς βοηβ οὗ 
Αδγοη τιεὶγ Ὀγεΐῆγθη, ἴῃ τῆε βαγνίςα 
οἵ τῆς Βουβε οἴ τῆς ΟΚ Ὁ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΝ. 
Ὶ 78: ἀν ϊείσης 7 ἐδε τοης οΥ Ασγορ ὃν ἰοέ ἐρεο 
,ρμν «πα πύον ογάδγε. 20 714 Ασἠαίλέἑες, 
27 α»αἱ (λε εγαγίες αὐ υεωεαί ὃν ἐρέ. 

ΟΥ εὐξ:ς γε τὴς ἀϊνϑοη5 οὗ 
τῆς 50η5 οἵ Αδοθῃ. Τα 80ῃ8 

οὗ Αδγοη; Νδάδῦ, δηά Αδίῆυ, ΕἸςὰ- 
ΖΑ, δηὰ [τπδπιᾶγ. 

2 Βυι ἘΝαάδλθ δηὰ Αδιδι ἀιϊεοά 
-----..--.--.--......ς.ς.... --»«“--ἴῦ --πονα «ὦ ὦ 

ἐδὲ 1ογ 4.7 ὙΒουρῃ πὲ 1,ονϊ68 ἡγοσο ποῖ 
αἰϊοννεὰ ὈΥ τποπηβοὶνοϑ ἴο ΟΥ̓ 5δοτσιῆςο, γεῖ 
ΠΕῸΙῸ ΕΓ ΤΔΩΥ Γεδρεςῖβ ἰῇ ψΠςἢ [πὲ 
δϑϑιϑιεὰ [6 ργίθϑῖβ ἤδη βδοσῆςο νν85 οὔἶδσε 
(ϑες 1 ΟἾγ. χχίχ. 34; ΧΧΧΥ. 11, 12.) 

δὲ «εἰ ΟῚ Τῆς Ῥαδββϑονογ, ρα οὗ 
Ῥεηϊεςοβῖ, δηὰ ἔξαδσὶ οὗ Τ᾽ αδεγηδοὶθβ. (866 
1,6ν. ΧΧΙΙ]. ς, τό, 34.) 

ὁγ περιδεγσ ἢ ὙΠῸ οχαςῖ πα θοῦ οὗ βοῇ 
κιηά οὗ «ςαἴι]Ὲὲ ἴο Ὀε οεγεά δ ἴπε νδγῖου 8 
[εϑιίναϊβ ννὰ5 ἤχοάἀ Ὀγ ἴπῸ 1ἃ,νν (Ν πὶ. ΧΧΡΙΙ. 
9, 11, 19, 27, ΧΧΙΧ. 2, 8, 11). ὙΠΟ 1, ονῖ685 
ΕΓΕῈ ἴο 566 ἴπαῖ τΠ6 τίρῃΐϊ ὨυμθΟΓ ννλ8 
οῇεγεά. 

86. Τραΐ δὲν “δομία ἀδορ δὲ εδαγχε οΥ ἐδε 
ἑαδεγπαείε, 6.) ὍΤῊς ἀκῖ65 οὗἁ {π6 1, ον]ῖ68 
ὍΓΟ ΠΏΔΙΥ 5ιιπηπιθὰ ὰρ 'ἰπ ννογά8 ἴάκοη ν ἢ 
ΒΟΔΓΟΟΪ 4 οὔδηρε ἴτοη Νῶυπι. ΧΥΙ. 3-6, 
ΤΠΟΥ 'νοσε ἴο ἴάσὸ [6 σἤαγρο οὗ [ἢ ἴδδοτγ- 
Ὠλοϊο, [Π6 σἤαγρε οὗ [Π6 ΠΟΙΥ Ρίαςθ, ΟΓ 54ης- 
ἴυδγν, ἀπά ἴῆε ἀπ οὗ δἴϊεπάδηςθ οἡ ἴῃεὶγ. 
Ὀτεῖῆγοη, ἴπΠ6 ῥγεδῖβ ΟΥ̓ “ 80η8 οὗ Αδγοη. 
ΤΠΙ5 Ῥοϑϑαῦθ (νΟΓ568 28 ἴο 32) μίνοβ [Π6 
Τηοσῖ σοπιρίεῖο δοσουηΐ ἴο δὲ ἰοιπὰ ἴῃ 
δετιρίυγε οὗ ἴπ6ὸ παῖυτο οὗ ἴῃ [1 ον τς] 
οὔδος. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΝ. 1. νοευ δε:ε ἀγὸ δε ἀυϊ- 
“ἰο, 6.7 ΤῊΣ εΠρο6 δΙΙοὰ τῷ ὈΥ οΟὖζγ 
(γδηϑίαίοσβ νἱἢϊ (Π6 ννογὰ8 “ἋΠ656 δγθ,᾿" 5 
θεβῖ βιιρρ εα ἔτοπὶ γοῦβο 6 οὗ ἴδε ρὑσγϑοθαϊηῃρ 
Ἑ“παρῖοσ. ὙΠὸ δυῖποσ ἢδὰ ἴποτε βίαϊοά, πὶ 
“10 {Π6 5οῇ8 οὗ [μεν] νὰ δϑϑιρηθά ἴΠΟΙΣ 
σου Γ565." Ης πον δαά5: “Το [ἢδ6 830ῃ8 οὗ 
Αάζοὴ αἷ8ο [αν ἃ δϑϑϊρηθα] {Πεὶγ σου γϑ68. 
ΤὨΕ 5οῃ5 οὗ Αάσοη [γεγο] Ναάδῃ, ἄς. 

Ι. ΟΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΧΙΠΙΠ. ΧΧΙΝ. 

δείοτε τῃεὶγ ἰδίῃ ογ, ἀπά ἢδά πο ςἢ!]]- 
ἄγε : τῇεγείογε Ε]εαΖαγ δπὰ [τῆ ΠΊΔΓ 
εχεουῖεὰ τῃς ρῥγιεβιβ οὔῖςε. 

2 Απὰ [αν ἀ ἀϊδιγδυςεὰ {ἢεπὶ, 
δοῖὴ Ζαάοκ οὗ τῆε 8οπ5 οὗ Εἰεαζατγ, 
ἀηὰ ΑΠΙπιεϊ ες ἢ οὗ τὰ βοηβ οὗ [τῆΔ- 
ΠγΔΤ, Δοσογαΐπρ' ἴο ΤΠΕΙΓ ΟΠ α8 1ῃ {Π ΕἸΓ 
βεγνίςα. 

4 Απαὰ τἢεῖε ψνεγε πῆογε σἤϊθ θη. 
ἔουπά οὗ τῆς βοηβ οἵ ΕἸελζαγ (ἤδη οὗ 
ἴῆς 50η8 οὗ [{ππιᾶῦ; δηά Ζὴημ5 νγεῦα 
ἴΠοΥ ἀϊνιἀεά. Απιοηρ τῆς 5οη8 οὗ 
ΕἸΘΑαΖαῦ ἐλεγε τὐεγε 5ἰχῖθεη ςἢϊεῖ πηεη 
οὗ τῆς δοιιδαὲ οὗ ἐλεγ ἔλτογβ, ἀδπὰ 
εἰρῃς δπιοὴρ ἴδε 5οὴ8 οὐ [{Πλπ|ὰγ 
Δοοογάϊηρ ἴο τῇ6 ἤουδα οἵ τἢεὶγ 
[Δ οτ8. 

ς Τῆυβ Ψεῖα {πεν ἀϊν! ἀοἀ ὃὈγ Ιοῖ, 
οὔθ 8οτῖ ψν ἢ Δποῖδογ; ἴογ ἴῃ6 ρο- 
ναγΠού8 Οὔ [ἢ 5 ποτΌΔΓΥ, ΔΠᾺ ρον ΟΥΠΟΥΒ 

2. Ναδαὸ από “δέῤμ ἀϊεά, 45ς.1 8566 1,ον, 
ΧΙ,2. Τμαῖ Ναάδρ δηά Αδίδιι αἀἰοα ἘΠ ἃ- 
658 15 πιθητοηδά ἴῃ Ν πι. 11]. 4. 

3. “4π4 Παυϊά ἀξ εγιδιηεά ἐδεέηι, δοί Ζαδοξ, 
ὦ ..1 Ἀδίδεγ, "Απά Ὀανιὰ ἀϊδιτθυϊοα [Πεπὶ, 
δὰ Ζεαύοκ:" 2.2. Ζαάοκ δηὰ ΑΠΙπιοϊθςὶ 
(Αι Δῖμαγ) ϑϑϊϑιεα αν ἰη ἀγανηρ ἃ 
[Π6 ῬγΙΘΘΕΥ σουγϑοθ. 80 ἴπθ “ῥγίηςςθβ οὗ ἴΠ6 
Ποϑὲ " 4ϑϑιϑίεαἀ Ὦϊπιὶ ἴῃ τπαακίης ἴπε αἰν] 5] ἢ 8 
οὗ {πε δίηρογβ (οἷ. χχν. 1). 

᾿ῥἐνιείεερ. ἘἈίδον, “ ΑὈἰδίμδγ." 866 ποῖα 
οη ςἶἷι. χτΙ. 16. 

4. Μονε είς »ιϑη.} 1.6. “Ὑλοτα ρδι ΓΙ ἀγ ἢ δὶ 
᾿ιοδά58 οὗ ἔπι} 168.᾽ 

απ ἐδιῳ αὐεγὸ ἐῤεέγ ἡ υϊάδεά,. «Ὅ»οησ ἐδ “οηι, 
ὦ. Βαΐμπον, “διὰ ΠῸΥ ἀϊνίάθὰ [μ6π᾿, 
8Βο ἴδδαῖ [ὉΣ [86 ῬΘΙΣΙΔΙΟΝΔ)Ι οδίοζο οὗ 
πὸ ΒΟη8δ οὗ ΕΊΘΘΣΔΣ ΠΟΤΘ ΨΟ͵ΤΟ δἰχίθοα 
[ἀϊνἱοῖο! δ), δὰ ζοσ [80 ΡῬδίσίδσο 
οδίοΐο οὗ [0 808 οὗ ΤΔΙΣΔΔΣ οἱ δῦ." 

5. Τῥω: «ὑεγε ἐδέγ ἀϊυϊδεά ὧγ οἱ, οπδ τογέ 
«υἱὲ αποίδεγ.Ἷ 1,1 γα], “ Απά {ΠΟΥ ἀϊνιἀοὰ 
{πλ6πὶ ὈΥ ἰοῖ, ἴε56 ψιὰ ἴΠο56." ὙΠαΐ ἰ5, 
“4ἢρ αϑϑϊσητηοηΐ οὗ [πεῖν Ἥσάογ ἴῃ [ἢ6 σοῦ Γ568 
νγ5 τηδάς ὈΥ ἰοῖ ἴο {πὸ ἔτη} 165 θο]οηρίηρ ἴο 
ΕἸΘΑΖΑσ, δηὰ ἴο 1ῃ6 ἔδτ}] 165 θεοηρίης ἴο {{π8- 
ΤῊΑΣ 64114}}γ." 

,)ῶγν ες χουεέγπογι, 45 ἘἈδίποῦ, “ ΖῸΣ 
ἼΠΟΣΟΘ δὰ 665 ὉΣΐ8 0605 οὗ [Ὠ09 δ8δ850- 
ΤΌΔΥΥ δυὰ »χΐηοοῦ οὗ Θοὰ Ὀοίδ Διο κα 
4: ὁ δ088 οὗ ΕΙΘΔΕΩΣ δοὰ διθοηρ [890 
ΒΟη8 οὗ ΓΒ ΔΏΔΣ,) Βοῖἢ ἤοιι565 ἢδλά ἔιγ- 
πϑποα δι ηοΠοΠδγῖο5. οὗ ἴπ6 Πιρῃεϑβι οἶα55, δηὰ 
{πογοΐοσε πὸ ῥγοίογοηςσθ νγὰβ8 ΟῚ ρίνθη ἴο 
ΕἰἴδοΣ οὐοσ ἴπε ΟἴΠΟΓ. 

255 



256 τϑ 

97 1ἢ:ε ἀοιιεε οἵ (σοά, νχετγε οὗ τῆς 80ῃ8 οὗ 
Ἰεαζᾶσγ, δῃὰ οἵ τῆς 5οῃϑβ οὗ [{διλδγ. 
6 Απὰά δηεπιαδίδλὴ {πε βοὴ οὕ Νε- 

τἤδηςε] τῃς 5ογῖρα, ομό οὗ τε [νενίτεβ. 
ψν τοῖς τῆςπι δείογε τῆς Κίπρ, πὰ τῆς 
ΡΓΐησ68, ἀπά Ζδάοκ᾽ τῆς ργίεβῖ, δηὰ 
ΑΜ πιο] θςἢ τῆς 8οη οὗ Αδιδῖμαϊ, δηά 
ὀεύξογε τε ςπίθξ οὐ τὴς ἐβῃεῖβ οὐ πε 

᾿}ῖεῦ.,.,. μεβῖβ δπὰ [1 ανίτεβ : οὴς ἵργποιραὶ 
ἐλ γαίλεν. Ἀουϑε ἢ 9] 4 Ὀείηρ ταίκεη ἔογ ΕἸβαζΖδγ, 

Δηὰ ομό τάκεη ἰοσγ [{Πδηηᾶγ. 
γη Νον ἴδε ἤγθῖ ἰοῦ σᾶτηθ ἔογι ἴο 

]εδβοίάγιθ, τῆς βεςοπὰ το εἀλίδῃ, 
8 Τῆς τηϊγά το Ηδτγίπι, ἴῃς ἔουσῃ 

ἴο ϑεογίπι, 
9 Τῆε ΠπᾺ το Μαὶςῃι δῆ, τῆς βιίχτῃ 

το Μημδαπηιίη, 
ΙΟο ΤΏὮς 8ενεηῖῃ το Ἡλικοζ, τῇς 

ΠΣ εἰρῃτῃ τὸ ΑΒι)λἢ, 
αι Τα πίμτὰ ἴο [εβῃῆυδῃ, τῆς 

τεητἢ ἴο δῃεςδηίϊδῆ, 
12 Τῆς εἰενεπτῆ τὸ ΕἸ Δ5}10., τῆς 

ἘΝῚ Κ τὸ [ακίηι, 
13 Τῆς τἈϊγῖθοητῃ το Ηυρρδῇ, τῃς 

[ουγίεθπῖῃ ἴο [εϑῃμεδοδῦ, 
14 ΤΒε βἤξεεπιῃ το Βιίραῃ, τῆς 

βιχίθεητῃ ἴο [πλπΊΕῈῚ, 

Θ. φγοίε ἐῤενι δεοόγε ἐδε ἀίησι) 1. ε. 
(ἐ ψγτοῖΐο ἀονγῃ {ΠῸῚΓ Πδπιθ68 48 ἢ ἰοΐϑ ΨΟΓΟ 
ἄγαννῃ ἔοσγίὶ." 

“δὶ»ιείρορ ἐδο “οπ οὶ δία δανύ ἡ ΔΑ ντοῦς 
τοδάϊηρ. [ἴ 5ῃοι]ὰ δὲ “ ΔὈΪΔῖμασ, [ἢς δοη οὗ 
ΑἸ ποθ ἢ (866 ποῖς οἱ νεσβὲ 1.) 

οπς ῥγίπείρα! ῥοισεῤοίά ὀείηφ ἰαξέη 70: 
Ἐϊεακα», ἀπά ομό ἐαάεη 79 Ἰέδανιαγ.) ΤῊ]5 
18 ΡΓΟΘΔΟΌΪΥ τῃ6 τίς δθῆϑε ; δυῖ ἰἴ ΓΟΑΙ ΓΕΒ 
Δῃ οτπμοηάδίίοη οὗ [6 ργόβεης Ηροτον ἰοχί, 
νυ ἢ 15 πη! ητο Πρ] 016. (8εςε Ααἀάϊιοηδὶ ηοῖς 
αἴ ἴ{η6 οηὰ οὗ ἴΠ6 σῃαρῖοτγ.) ᾿ 

19. Τῤεο «ὑϑγὸ ἐῤε ογἀογὶηρι ὁ ἐδερη ἐπ ἐῤεὶν 
“εγαυΐος ἐο ἐογηθ ἐπίο ἐδο δοιε οΥ ἐδε ον, 49. 
ΤἼΘ τηθδη!ηΐ ἰ8, [παῖ “ (Π]15 ννᾶ5 ἴ6 πιι πηγαὶ 
ογάοσ ἤχϑὰ ἴογ ΤΠΘΙΓ τη] ϑἴθ για] αἴζοηάδηςς ἸΏ 
ἴπο πουδὲ οὗ ἴδ 1,οτά ---δὴ αἴϊοηάδηςο ννῃ] ἢ 
45 ΔΙΟΓ [Π6 ΤΊΔΏΠΟΣΥ ἀεϊειτηϊηοαά ἔογ {πεῖὰ 
ΕΥ̓ {πεὶγ ἔογοδίμοσ Αάγοη, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ- 
δῖΓ στ] ἢ 5 ννἢϊοἢ ἢδ χοσοινοα τοπὶ Οοά." 

20. δὲ γεὲ ὁ ἐῤὲ “οης οὐ" Σου ἢ ὌΠ 
οὐδ᾽εςὶ οὗ {Ππ|ἰ8 ϑεοοηά δηυπιογαίίοη οὗ ἴῃ 
1 ον] ς] ἔλπι 65 (σοτῆραγε Το. ΧΧὶ. 7-23) 
ΒΟΟΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἴπ6 ἐἀσοίμηδίοη οὗἩ ἴπδ6 δεσά: οὗ 
ἴΠ6 ἔα πλ}}165 ἴῃ 1) αν 8 τ[τὴ6. ὙΠδ ΟΠ 55: οἢ 
οὗ τῆς Οεγβῃοηϊοβ 15 ουγίου 5, ἀπά οδη οἠ]ν 
Ὀ6 δοοοιηϊοα ἔογ ΕΥ̓͂ βιιρροβίης ἴπαὶ {Π6 
Διο ἀϊὰ ἠοῖ ἤηά ΔηΥ͂ 'δοοουηΐὶ οὗ [Πεὶν 

Ι. Γ(ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΙΝ. ἰν. 6---23. 

Ις ΤἼες βενεηΐεεητῃ ἴο ἩεζΖίγ, τὰς 
οἰρἢτθθπτῆ τὸ Αρῆἤβ68, 

1Ι6 Ἴδε πἰπεῖδεπῃ ἴο Ῥειῃδηϊδῇῆ, 
{πε τυνεπίεῖῃ τὸ [εμεζεζεὶ, 

17 Τῆε ομὲ πὰ τυνεητιεῖῃ το 
]σμίη, τῆς ἴνοὸ δἂπᾶὰ τυγεητίεῖῃ ἴο 
ὕδμ!, 

1Ι8 Τὴε τῆτες δηά τνεητεῖῃ ἴο 
Πεϊαϊδῃ, τῆς ἔουγ δηά τυγεητίεῖῃ τὸ 
Μααδζιδῇ. 

Ι9 ἼΠεβ6 τυέγε τῆς ογάσγίηρβ οὗἁ 
τῆεπὶ ἴῃ {πεῖ βεγνίος ἴο σοπλα ἰηῖο 
τῆς ἤουβε οὗ τῆς ΓΙ ΟΚΡ, δοσογαϊπρ ἴο 
τεῦ πιᾶηηεῦ, ὑπάεγ Αδγοη τῃεὶγ [2 - 
{πεῖν 45 ἴπε ᾿οκ (ὐοά οὗ Ιβγδεὶ μδά 
ςοπιπγχδηάεα Πίηι. 

20 ὅ᾽ Απά τἢς τεϑῖ οὗ τῇς 5οῃβ οὗ 
εν τὐεγε ἐλσε: ΟΥ̓ τῆε βοῃβ5 οὔ 
Απλγᾶπὶ; δῃιυδαεϊ: οὗ ἐῆθ 8οῃ8 οὗ 
δῆυδδεὶ ; [εμάεϊδῆ. 

21 (ὑοπςογηίηρ ἘκΠαδιδῆ : οὗ τῇς 
80η8 οὗἨὁ ΚΕεμδριαῆ, τῆς ἢγθῖ τᾶς 
159ῃϊ1Δἢ. 

22 ΟΥ̓ τε [Ζβαγίϊθϑ ; ϑῃδϊοπιοῖῇ : 
οὔ τῃ6 8οη8 οὗ ϑῃεϊοπιοῖῃ ; ζμαῖῃ. 

23 Απά τῆε 50η8 ογ΄" Ηεύγοι ; ]ε- "' «Ὁ. (, 
ΓΔ 106 ἤγεί, Αὐηδγδῃ τῃ6 βθςοπα, ἃ τό. φι. 

Ποδάς. ἴῃ [5 διιῖῃοσι 65. ΤΠ δάάϊτίοη ἴο 
16 Μογαγιίεβ (νεῦϑεβ 26, 27) 15 αἶϑὸ σι σίου. 
[τ Ὀτίηρβ ἴπη6 πιθοῦ οὗὨἨ ἁ ὠἔδηλ}} 165 ἃΡ ἴο 
[ννοηῖγ --υε, ΜΓ ὨΙςἢ 15 οης τῆογε [ἤδη νίῈ βδῃουϊά 
ἢανε ὄχρεοοῖϊεά. Βεγίμϑθδιι ργοροϑβθβ ἴο οπιῖξ 
16 “ΜΔἘΕΠ οὗἨ νόγϑθ 30, ἰῇ ΟΥΘΥ ἴο τδῖα 
186 ὨυΠΊ ΕΓ ἔν ηγ- Ὁ Γ. 

οὔ δε “οὔ: 9 Ἄγιγα»ι, ϑδμόαο ] “ 5ἢι:046] 
8 Ἔν ἸἀθπΕΥ Ἰἀθητςα] νν ἢ (πὸ “506 δ6]" οὗ 
εἢ. ΧΧΊΙ. τό, δηά ςἢ. ΧχΥ. 24. ΒΥ ἴδ6 ᾿ΔἴοΓ 
οὗ ἴπε68ὲ ἴννο ραϑϑᾶρθβ ἴ ννουά βθεῖῃ {πα ἢ6 
νΑ8 ΠΟΠΙΕΙΠΡΟΓΑΥ ΜΠ αν. ΔΩ ἢς 
νγὰ5 ποῖ τοραγάθα 845 [6 ποδλὰ οὗ ἢὶ8 ἤοιιδδ 
ἄοδθ5 ποῖ ἄρρθασ. Ῥθγῆαρβ ᾿ξ ννὰϑ ηοῖ {[1}} ἢ! 
ἀδδῖῃ τπαῖ ἢΪ8 ϑοὴ [ες ἀεϊδῃ (ποῖ Εἰβονν πε ΓΕ 
ΤΑΘΠΠΟΩ64) διςσοεάεδα ἢίηι. 

21. (οποεγπὶης Ἀεῤαῤία ὁ.) ἘἈαῖθοσ, “οὗ 
Ἀ παδίαῃ." ΟἿ Βῖ5 ἀεβοεηΐ, 5ε6ὲ δουε, ςΒ. 
ΧΧΙΙ. 17. 

22. ΟΥ̓ 1ῤὲ Ιπδανίϊε:, ϑδείανιο! δ. ΟΑ]]εὰ 
“δ ῃοϊογλ ἢ " ἰπ οἰ. ΧΧΙΪ. 18--ὰαὶ ἀἰϊβογοηῖ 
ῬΟΥΒΟΩ ἴγοτῃ ἴπ6 Ατηγδηυ το 56] οσἢ οὗὨ οἢ. 
ΧΧΥΪ. 25, 26. Ηδ ννᾶβ ργοθδὶΥ ποῖ ἃ σοη- 
[ΕΠΠΡΟΓΔΤῪ οὗ Ἰλανϊἀ, 48 ἴπ6 ἢεοδὰ οὗὨ ἴδῃς 
ἔδυ ν ἴῃ ΠΑν 8 {Ππ|6 νγαβ8 [ῃδίῃ. 

28. “μά ἐδὲ :οπ4 ὁ) Ἡδόγοη, εγία ἐδ 
3 Νοεῖθογ “ ΗἩδρσγοῦ " ἢοσ “ἴῃς ἢγβι " ἱῶ 



ν, 14--1.ἢ 

7απαξῖεὶ τῆς {Π1|τά, εκαπιεαπὶ πε 
ἔουττῃ. 

24 Οὗ τε 8οη3 οὗ ὈΖΖὶεϊ ; Μ|ςμδῃ: 
οἵ τῆς 5οη8 οἵ Μιςῆδὴ ; ϑῃδηη. 

Ἂς Τῆς Ὀγοῖμεσ οὐ Μιίςομδῃ τὺσς 
155] : οὗ δε 8οὸπ8 οὗ [55Δἢ : 
Ζες δτδἢ. 

26 ΤΊ 53οη8 οὗ Μεγδγὶ τυεγε Μδἢ] 
απά Μιβῆϊ: ἴῃς 8οῃη8 οὐ ΪδδζΖίδῃ ; 
Βεπο. 

27 ὕ Τε 530η8 οὔ Μεγαγὶ Ὀγ 42- 
Ζιλὴ ; Βεῆο, δπὰ δῇῆῇογδιι,, δηὰ Ζδς- 
συγ, 4πα [Ὀτὶ. - 

28 ΟΥ̓ ΜΗ] εαηις ἘΠελΖατ, ννῆο 
᾿λὰ πο 80,8. 

ἴουηὰ ἴῃ ἴπο ργοβεηὶ ΗἩ ῦτγεν ἰοχί  Ὀδυΐϊ {ΠΟῪ 
δδεπὴ ἴο ἤαῦθ ὕδθ ΣΡ ΠΥ 8000 ]16ἀ ΟΥ̓ ΟἿΓ 
τιδηϑίαϊογβ τοι οἷ. χχὶϊ. τς. ὙΠ ἔοιγ 
ῬΕΓΘΟἢ5 Ὠαιηθά ἈρρΘαΓ ἴο ἤδνο θεθη ςοηΐοπι- 

ΓΑΤΙο5 οὐ αν, ἴπ6 ποιάβ οὗ ἴπη6ὸ Ηοῦγσγοη- 
1ἴ6 ΠοΟι1565 ἴῃ 18 {ἰτη6. ((οπρασε Ἂἢ. χχυῖΐ. 31.) 

44. Οὗ δὲ τους ὁ7 ὕκεϊεί, Μίεδα}. ΕΔ] θὰ 
“ΜἩΠ]ςοδὴ " 1ῃ οἢ, ΧΧΙΙ. 20, μου ἢ ἴῆογο ἰς η0 
γατγίαί!οη οὗ βρ6 . πη ἴῃ ἴδ οτρίηαὶ. ΝΕΙΠΟΓ 
ἢδ᾽ ΠΟΓ 5514 (560 γϑῦβδο 25) Ἀρρϑδῖβ ἴο ἢδνα 
Ὀδθη δὴ δεῖιιδὶ δοὴ οὗ [2216]. (866 ἔχ, νἱ. 
22.) 

25. 1:5δια}. Οα]]οά ““ [654 ἴῃ ςἢ. χχίϊ,, 
40, που ρὴ (ἢ6 Ηοῦγονν 15 [6 88ηλ6 848 Ποσό. 

46. Τόεξ :02 ΟΓ᾽ αακτίαῤ, Βεπο.}ὺ ΤΠΟ 
τόσα ΒΘΏΟ ἤδγα 18 Ποῖ σϑϑ] ]Υ ἃ ἢΔπη6. [{ ἰ5 
ἴπΠ6 Ηοῦτονν ἴῸΣ “Βὲδ βου," δῃὰ 15 ἴο δὸ 
αἰϊδοπεὰ ἴο [8 :)ἰδλῆ. ΤὍῆς τηρθαπίηρ οὗ [ἢ6 
τνΠ016 ραβϑαρὸ (ΤΕΓΒῈ5 26, 10) 5665 ἴο 6 
ἴΠδλῖ ΤΠΕΓΟ ννεσὲ ἴἤγοο Ὀσγαηςῆο5 οὗ ἴῃ6 Μογαγ- 
.165---ἰῇ6 Βοηϊ- Μ4Π}}, ([ῃὴ6 Βοηϊ- Μυβῃϊ, δπά 
1ῃς6 Βεηϊ- [44214}---οὗἩἨἁ ννῆοπι τΠ6 ἢγϑβῖ ξογπγθὰ ἃ 
ΤΑΙ ΠΓ ουδὲ ἴῃ [αν 5 {ἰπ|6, ν]Ζ. ἴῃ 6 Βοηϊ- 
Νιβῆ, τοῖν ἢεδὰ δείηρ [Θγαῃπιθοὶ, νυν ἢ] φδςἢ 
ηἔ τῃε Οἴου Ὀγδῆςδε8 σοπιργιϑοὰ [ἤγοθ ἔλπη]- 

Ι. ΓΗΚΟΝΙΟΠΕ5. ΧΧΙΝ. 

290 (Οὐοηςεγηΐηρ, Κι ἰ58ἢ : τε βοὴ οἵ 
ΚΊΞἢ οὐας Τεγδῃπιεεὶ. 

420 ΤῈ ϑ8οηβ8 [30 οὔ Μιιβῆϊ; 
Μδἢ], δπὰ Ἑάδθγ, δπά - γί πιοῖῃ. 
ΎἼΠεβε τῦέγέ ἴῃῇε 8οηβ8 οὗ τῆς [,6- 
νῖε8 ἃίοσγ τἢὰ δἤοιθε οὗ {τΠοὶγ 
[ΔΒ εγβ. 

41 ὝΠεβ56 ᾿ΠἸκονυῖδα ςαϑὲ Ἰοῖβ ονεγ 
ἀραηβῖ τποῖὶγ Ὀτγοῖῆγαεη τῆς 808 οὗ 
Αδήοπ ἰῃ τῆς ργεβεηςς οὗ ᾿ανιὰ τῆς 
Κίηρ, ἀπά Ζδαοκ, δπὰ ΑΒ ιπιεϊ ες, 
Δηὰ τῆς οἢιεῖ οἵ τῆς δῖμειβ οὗ τὴς 
ΡΙαβῖ5 ἀπα [, ον τε8, ἐνεη ἴδ ρτγίποϊ- 
ῬΑ] ἔλιεῦβ ονὲσ δρδίηϑε {ΠΕῚΓ γὙουηρεγ 
Ὀγετῆσεη. 

1165, [ἑὴς ποδάβ οὗ ψῇῃοἢ τγογθ, γοϑροςοίνοϊυ, 
ἴῃ Βανι 5 πιο, ϑβοἤδπι, Ζαοςιγ, [Ὁτὶ, δηὰ 
ΜῊ, Εάθγ, [Ἔσο ((οπιρᾶγε ηοΐθ οὔ 
ΥΘγ56 20.) 

27. Βεηο, απά ϑ8ῥοδα»ι. Βθῆο, “ ἢ5 βοῃ," 
8 ἀξαῖῃ ἴο δὲ αἰϊδοῃθὰ ἴο [4αζίδῃ, δηὰ ("6 
Ἑςοριιαῖϊνο΄ θεΐοσε “" 5μόομαπι" 5 ἴο δ6 οδῃ- 
ςο] 16. Τυδηβὶαῖο, “ Δηὰ {πὸ βοη5 οὗ Μοσγασὶ 
ΌΥ [Δαλίδῃ πὲ δοὰ [ψ910] δόμα δηά 
Ζᾳοςσυτγ, δῃμὰ [0τ].᾽ 

29. Οοπεεγπίηρ Καδ.1 ἘδΙποΥ “97 ΚὶφἈ." 
[1 15 ἱπηρ] δὰ, του ρἢ ποῖ 5ιδιεά, {παῖ Καὶ 5ἢ 
νν 48, {ἴκὸ ΕἸ] θδΖᾶσ, ἃ ϑοὴ οὗ ΜδΆ!ῖ, 

31. 72ε ῥγίπεῖρα! γαίδεγ: ουεν ἀφαΐησ! ἐδεῖν 
7ουησεγ ὀγείδγεπ.) 1 ἸΈΕΓΑΥ, “τῆς οἰ ον Ποιιθ6 
Ἔα 08} 7 ἢ 15 γουηρογ Ὀγοῖποσ." Τηδῖ 
15, κ4}} {86 1, ον το] Βουδθ8 δημππιογαϊοὰ 
ἄγεν ἰοῖβ ἴῃ {πεῖὶγ σουγϑεβ ΟἹ Θ40.4] ἴθιτη8, 
[Πς 6]άδγ ἔλπι}}168 μανίην πὸ δάναπίαρε οὐδῦ 
ἔπε γουηρεῦ οὔθ5.) Α5 ἴπεῖὲ γεγα ἔννεηΐγ- 
ἔοι σοιΓϑε58 οὗ (ἢ ῥγίεϑδῖβ, 90 γγὸ πγιιδῖ 51:1}0- 
Ροβο {παῖ ἴποσο νοῦ ἔυνεηιγ-ἴοι οὗ 16 
[,εντῖ65, (που ρὴ [6 ὨυπΊθοΣ οὗ πὸ ἔπι} 65 45 
δίνεη ἴῃ {πε τοχί ((ἢ. χΧΙΪ, 7-23, χχίν, 2ο- 30) 
15 ἱννεηίγ-υε. 

᾿ΑὈΘΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οη γοῖβα 6. 

ΤἼΘ ῥγεβθηΐ ἰοχί 15 49 ἕο ]ονν8 :--- 

ς ἼΘΙ ΝΘ 1πὲξ ἸΠῚῚ ΡΝ ΝΟ ΤΠ ὝΠΟ ἼΝΈΡΟΣ 
ἩΓΠΙΟΝ 15. ΠΠΟΓΑΙΥ “ οης ἔλίΠογ᾽5 ποιιϑα δοίης 
ἔκοη ἔοσ ΕἸθδζΖαγ, δηὰ αζεη ἐαέεη ἴον {{Ππᾶπιδτ, 

ϑονεγαὶ οπηεη δ(οἢ 5 πᾶνὸ θθθη ρσοροβϑά, δυῖ 
[ἢ 5ἰπιρ]εδὲ 8 (παΐ οὗ (ὐσεβοηῖιβ, ψθὸ ψουϊά 
τεδὰ πη ἽΠις (ἐ. 5. “ἠδ ἴδκεϑη ᾽) Θαυ Δ ]}}γ ἰδ 
Ὀοῖ εἶλιι5658. 

νοι 11 
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γεῖ. 17. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥ. 
ῖ 7164 πενιδερ απαΔ οὔῆεας ο7) ἐδε σἰμισέγς. 8 

7 4εἰν αἐνίνονε ὁ» οί ἵἱμίο 7067 απώ ᾿πυέηίν 
γα 7. 

ΟΚΕΟΝΕᾺΚ αν δπά τὲ 
ςλρίδ!π8 οὗ τῆς ἢοβῖ βεραγαῖεὰ 

ἴο ἴῃς 8δγνίςς οὗ τῆς βοηβ οἵ Αϑαρῆ, 
δηά οὗ Ηεπιδη, ἀπά οὐ ᾿εάυτηπη, νν μὸ 
δηου]ά ρῥγορἤῆεθυ ψ ἢ δᾶγρθ. ἢ 
ΡΞΑἰτογῖθβ, ἀπά νυν σγπιραΐβ: ἀπά 
τε πιπιθεγ οὗ τῆς ννογκίλεη δοςοτά- 
ἰἴῃρ; ἴο {Π6]γ βαῦνίςα νγᾶϑ8 : 

2 ΟΥ̓ τε 50πη8 οἔ Αϑαρῇ; ΖδςἼουτ, 
πὰ Ι΄βερῆ, δηὰ Νειχῆδηΐϊδῃ, δπά 

ΙΑϑαγεϊδῆ, τῆς δοη8 οὔ Αβᾶρῇ υπάεγ 
τς παπάς οὔ Αϑβαρῇ, ννῆϊοῆ ρτγο- 
ΡΠεβιεά ἴδοςσογάϊηρ ἴο ἴπ8 ογάδθγ οὗ 
τς Κίηρ. 

42 ΟΥἱἨ Ϊ]εάἀυτῆυη : τῆς 8οη8 οὗ Ϊ|ε- 
ἀυτῆυη ; (ὐεάλ᾽ιαῃ, δηθὰ ἰΖετὶ, δά 
7 6ϑηδίδῃ, Ηδβμδθίδῃ, ἀπὰ Μδιιπίδῃ, 
ἐοῖχ, ὑπάεγ τῆε Ὠδπάς οὗ τῆεῖγ ἔδῖπεῦ 
]εάυζῆαη, ννῆο ρῥγορῃδϑιθά ἢ ἃ 

Ι. ΠἨΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΥ. [ν. 1--. 

Βᾶγρ, ἴο ρίνε τῆδηκβ ἂπά ἴο ργαῖβε 
τε ΓΟΚΌ. 

4 ΟΥ̓ Ηεπιδη: ἴῃς βοηβ οἵ Ηεπηδη ; 
Βυκκίαι, Μαιιαπίδῃ, 1 Ὁ Ζ2Ζίεϊ, ᾽586- ἰΟΥ 
διι6], ἀπά Τεπ πιο, Ηδπδηίδῃ, Η8- 18.᾽ 
πληὶ, ἘΠΙΑτμαι, (Οάάλϊτί, ἀπά Κο- ἐῶ, 

“Ἧω.ἭἭἬ 
ΨΈΤΓ. 

εεῖ, 

τηδιη τ] -ΕΖεῖ, [οβἢ ε Καβῆδῃ, ΜΔ] ΚΗ], νετ. :ο. 
Ηοτῆϊγ, απά Μαμαζίοιῃ : 

ς ΑΙΙ τῆεβε τονε τῆς 8οπ8 οὗ Ηε- 
τλη ἴδδ ΚΙηρ᾿ 5 5866Γ ἴῃ ἴἢ6 ἱννογάς οὔ ! Ος. 

Αμπά Οοὰ πὸ (ὐοά, το [πἶπ αρ τῆς Βογη. 
σᾶνα ἴο Ηδπιδη ἰουγίεεη 808 δπά 
τἢγδα ἀλυρ] τε. 

6 ΑἹ] τῆδθϑε τὐεγε τπάογ τῆς ἢδηάς 
οἵ τῆεῖγ ἔδῖμογ ἔοσγ βοὴρ 15 τῆς ουδὲ 
οἴ τῆς [οΚς νν "ἢ σγπλθα 8, ρβαϊτεγίεϑ, 
ΔΠὰ Πᾶγρβ, ογ ἴῃῆε βείνίςα οὗ (δε 

ῖ ἱ τῊ-ςδ. Βουβδε οὗ (ὐά, ἰδεοσογάϊηρ ἴο τῆς ΓΉΡΩΣ 
Κιπρ᾿β ογάογ. τὸ Αβαρῇ, [εἀυτῆαμ, 
απὰ Ηεπιλη. 

7 δο ἴδε ηὐυπηθεῦ οὗ τπεῖῃ, ἢ 
Πεῖγ Ὀγεῖῆγεη τῆαῖ ννεγε ᾿πϑῖγυςιεά 
ἴῃ τῇς βοηρβ οὗ τῆς [Ιοκῦ, εὐέπ 4]]} 

ΠΗΑΡ. ΧΧΝ, 1. Τόε εαῤίαϊ!ης ο δὲ δοσ!. 
Ἀδίπογ, 189 Ῥυΐποοβ,"- -ἴῃε 5απὶῈ ρΟΥΘΟἢ8 

ο Δ μρ δὲ ῥογη.} ϑοῖὴθδ ἴδκο (ἢ]5 ΠΠῚΟΓΑΙ ΠΥ, 
δηά σοηϑιογ {Πα Η ἐπιδῃ δηά ἢϊ5 80ὸη85 ρἰανοὰ 

ὙΠῸ ἃΓ6 τπθητοηοά ἴῃ οἷ. ΧΧΙΙ. 2 δηὰ χχίν. 6. " οἡ ἴῃ ἤοσῃ ἴῃ πὸ πγιιδῖ αὶ] δουν 65. Ὀυΐϊ {ΠΟΙ 

ποραγαϊτά 19 ἐδε “ἐγαος οΥΓἹ δὲ “οηπ οὗ 
“:αρῥ, δε... «υδο «ῥομία ῥγοῤρΦειγ.) ἘΔΊΠΟΥ, 
“ αἰνὰ θὰ 7Τ0Υ [86 δοσνίοθ [88 8018 Οὗ 
ΛΕΑΡΉ, ἄς,, γ8ο Ῥσορβοϑβὶθὰ. ΒΥ Ργορῆο- 
ΒΥ ἰ;ρ 15 Ῥγοῦ Ὁ πηοαηΐ ΡυὉ]}ς τεοιϊτδίϊοη οὗ 
1Πς βασγθὰ βογνίοθβ. (866 ὑοῦβα 3.) 

2. ὕπμαεν ἐδο ῥαπάς φῇ ““αρῥ, δ᾽ ..7 “Γαΐ 15 
ἴο 540, “ὑπάογ τῆς αἰϊγοσίίοη οὗ Ἀ.5.ρ)1"-- 
ἵν ῆο ΠΙΠΊ56 1 “ Ργορβεβιθά,᾿ οὐ ρεγογπηοα {πὸ 
ΒΔΟΓΘα 5ουνσθθ, “ΠΥ Ἃἢ6 αἰϊγοστίοη οὗ 
(6 Κιηρ." ὙὉὍΠ6 5ᾶπι6 ρῆγαβθ 15 ιιϑϑὰ [ἢ οι ἢ 
οἶδι1565. 

3. 81... ΟἿ]γν ἤν παπΊθ8 ἤν Ὀδθη ρίνϑῃ ; 
δηά πὸ πιθοῦ οὗ ἴπΠ6 παπιθβ ἴὴ ἴΠ6 ΘΠΕΓΟ 
Ἰιδῖ (νεῦβθϑ 2-4} 15 δυῖ ἵννεητγ -ἰἤγοο, ννἤογθαϑ 
1 5ῃοι!ὰ Ὀ6 τννοηϊγ-ἴουγ, δσοογάϊηρ ἴο ἴπ6 
δοςοιηΐ ρίνθη οὗ [πε Ἰοῖβ (γϑῦβοβ 8-11). νῈ 
πιυδῖ {ΠΟΓΟΙΌΥΘ ΘΌΡΡΙΥ ἃ παᾶπὶὸ ἤογο, ψν ἢ] οἢ 
δῃοι]ὰ πὸ ἀοιδί Ὀὸ ““ 5ῃι1π|οῖ,᾽ ΤΌΤ νϑῦβο 17. 
(Τε “ΑἸἰοχαηάγ. ϑορίπαριης ᾿ ἰηϑεσίθ (ἢ15 
Ὠάηο Ὀεΐννοοη, [ὁσπμδιδὴ δηὰ Η δϑμαῦ!4}.) 

5. Περιαπ, δὲ ἀἰηρ. “6 Γ ἐπὶ ἰδὲ αυογας ο 
Οοά.] Αδαρ πα5 ἴπὸὶ {π|6 οὗἁ “1Π6 566 γ᾽ ἴὴ 
2 Οἶγ. χχίχ. 30, δπὰ ἰθοάιυζηη τ[η6 ὉΠπ|6 οὗ 
ἢ Κιηρ᾽5 56 γ᾽ Ϊἢὴ 2 ΟἿ γ, Χχχύ. 15, 50 {παῖ 
(1 ἰ8 ποῖ ἱπϊοπάρα ἤθγὸ ἴο ἀϊϑι σι δ Η6- 
τα ἂῦονς ἢϊ5 Ὀγοΐῆσγοη. ΑἹ] ἴῆγος ννοι]ά 
δθόῖὴ ἴο πᾶνε ὕδθη τοραγάδα 45 ροβϑϑϑϑίηρ {ἴῃ 6 
ΡΓορδείῖοδὶ διῇ. 

15 0 ΟἴΠΟΙ ϑυϊάεηςε [παῖ ἴῃ. ΠΟΙ νγὰ5 50 
ἐπιρίογθά. Οθβοηῖυϑ κιιρσροϑῖβ {παῖ ἴΠ6 ρῆγαβθ 
ΠΊΔΥ ἤανε ἔπε πηεαπίηρ οὗ “ργαϊβίηρ Οοά," 
ννΠιοἢ 5εοη5 ἀοιιδῖξι!. ογθαρβ ἴῃς πιοβῖ 
ΡῬγοδαῦϊε Θχρδηδίίοη 5 ἴπαϊ ᾿ἴ Πὰ5 Ὀθεη 
{Γαηϑίογγοαά ἔγοπὶ {πὸ ποχῖ αεἶδιιθθ, ννθογο (88 
ΠοΓγο) τ ΣΟ] ον θα τπὸ νγοτά “ Οοα;," πῇ 186 
δδηϑβὸ ἴῃπαϊ “ ΟΟοά, ἴο οχαὶῖ Η πηδη 5 ἤογῃ (ΟΥ, 
ἰπογθαβο ἢΐ5 ἀϊρη γ), ρανὸ πὶ ἔουσίθθη 5005 
δηά ἴῆγος ἀλιρῃζογϑ." 

Θ. “ερογάϊηρ 1ο ἐδὲ ἀίηφ': ογάφγ 19 ““αρ2, 
ΦὉ 4] ἽΠεὸ Ηδῦτγονν ΜῈ] ποῖ ὕθαγ 118 
ΚΓΔηβἰδίίοη, δίποθ πεσε ἰδ Π0 ργεροβί[οη 
ρεΐοτε “Αϑβδαρῆ." Ὅ86ὲ ννογάϑ, 25 ἴμεν βἴαπά, 
σδη ΟἿΪγ πιο ἴπαῖ ἴΠ6 5 ΓΒ ννογο “ππὰοε 
180 ἀϊτοοίΐου οὗ [86 Ἰεἰπα, οὗὁ Αϑδρᾷ, 
οὗ Ϊεάιπυη, δηά οὗ Ηεπλδη." 

7. δ ἐῤεὶν ὀγείζγοη ἢ ὙΠαῖ 15, "πῆ 
οἵἴπεῦβ οὗ ἴπ6 {τῖρε οὔ [,6ν]. Εδοῦ βοὴ οὗ 
Αϑαρῇ, [οἀιίῆαη, απ Ηεπιλη, ννὰ5 αἵ πὸ 
Πελὰ οὔδ δαηά οὗἉἨ ἴννεῖνθ 5.16 πλιιϑὶς 58, 
ἐοηπίστηρ ραγΥ οὗ 8. ΟΥ̓ 50ῃ5, ραν οὗ 
Ι,ονῖο5 Ὀοϊοηρίης ἴο ΟἾΠΟΙ ἔλιη]165. (δ66 
γΟΓ565 9-11.) ΤΠ 24 θαηά-Ἰολήστγϑ, ἰοσοῖθποῦ 
νὴ (Πμοῖς θαηάβ, ἤοσττηοὰ ἃ Ὀυάγ οὗ 288 

ΙΒΟΏΒ (24 Χ12 - 1288). Βεϑιἀὸβ ἴπεβθ, νὰ 
θὴρ οὗ {ποτὰ δοίης ἀθονθ 3700 5ἰηρογβ, γῆ 
νέο ργοῦδῦὶν αἀϊνιάθά, κὰ τς ἰγαϊηθα τηι!- 
5 ςΔη5, ἰῆῖϊο 24. σοιιῦϑοβ, ννιϊοΐ πλισῖ Παᾶνδ 
ςοῃίαϊηρα ἀδουξ 1ς 5 εαςῇ. (8ὲεὲ οἢ. χχιΐ, 5.) 

ἊΣ 
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ἴηλὶ ψγεγεὲ συπηΐηρ, ννᾶἃ8 ἴνγο ἢυη- 
ἀγεά ἐουγβοογα ἀπά εἰρῆϊ. 

8  Απά τπὲγ ςαϑὲ ἰοῖβ, νναγά 
Δρδιηϑῖ τυαγα, 45 νγ6}} τῆ 8112]}} 45 τῆς 
στοδῖ, [6 τοᾶοθεγ 48 ἴῃς βοθοἶδγ. 

9 Νον τῆς ἤτϑὲ ἰοῖ σᾶπις ἔοσπῃ 
ίου Αϑαρῇ ἴο [οβερὴ : τῆς βεςοπά το 
(εάλ] ἢ, ννῃο νυτῇ 5 Ὀγοῖῆγαη δπά 
80Π5 τῦέ7 ἔνψεῖνε : 

Ιο Τῆς τπϊγά το Ζαςςσιτγ, ἦε, ἢὶ5 
8015, Δηἀ ἢϊ8 Ὀγεϊῆγεη, τυέγέ ἔνγεῖνε : 

11 Τῆς ἰουχῇ ἴο [Ζτὶ, ἡ, Ἀ]5 8018, 
Δηά ἢϊς Ὀγεΐῆγαη, τὐέγό ἴνγεϊνε: 

12 Τῆς ΜΗ τὸ Νειῆδηΐδῃ, ἦξ, 
ἢϊ5 80η8, ἂηά ἢ18 Ὀγεῖῆγεη, τὐέγέ 
ἔνεῖνε: 

12 ΤῊς 5ἰχῖῃ το Βυκκίδῃ, ἀξ, ἩΪ8 
80η38, Δηἀ ἢ]5 Ὀτεῖῆγεη, τὐεγς ἔννεῖνε : 

14 ἼΠε ϑβϑενοητῃ ἴο εβῃδγοίδῃ, 
ἦε, Ἠΐβ '8οη8, 4πά4 ἢὶβ Ὀγεζῆγεμ, τυδγδ 
ὕνεϊνε: 

ιῖς Τῆς εἰρῆτῃ το [εβμαίδῃ, δ, ἢ 18 
80η8, Δ4η4 ἢ]8 Ὀξετήνον, τυὑεγε ὕμψεῖνε: 

Ι6 ΤὭς πἰπῖὴ ἴο Μαιιδηίδῃ, ἀε. 
ἢϊ5 50η8, 4) ἢί8 Ὀτγεΐῆγεη, τυέγέ 
ἔνεῖνε: 

17 Τῆς τεητ ἴο ϑῃϊπιεῖ, Λε. ἢ 8 
808. Δπὰ ἢιἷβ8 Ὀγεῖῆγεη, τυεγέ ἴννεῖνε : 

1ι8 πε εἰενεηῖῃ τὸ ΑζΖατγεοὶ, ἐδ, 
Ἦϊ8 80η8, δἀηὰ ἢϊ8 ὑγεΐῆγεη, τυέγέ 
ἔνεϊνε: 

Ι9 ΤὮςε τε ἢ τὸ Ηδοπαδδίδῃ, ἀε, 
ἢϊ5 80η8, Δπά ἢ 5 Ὀγεῖῆγεη, τυόγέ 
ἔνεῖνε: 

20 Τῆς τῆϊγίεθητῃ ἴο δῃιιδ4ε6], ἦς, 
ἢ]5 80η8, δηά ἢϊβ Ὀγεΐμγεη, τυέγέ 
ἴννεϊΐνε: 

21 ΤῊς ἐουτίεεπτῃ τὸ Μαιτῃ δῆ, 
ἦδ, 8 80Π8, πα ἢΪ58 Ὀγεῖῆγθη, τυέγέ 
ἔνεῖϊνε: 

22 ΤἼηε πίεεπτῃ ἴο [ετγεηλοίῇ, ἢ, 
ἢὮ185 80η80 ἀπά ἢὶ5 Ὀσγεΐῆγεη, τυ 
ἔννεῖνε: 

22 ΤΠα 5ἰχίεεπτῃ τὸ Ηδπδηΐδῇ, 
ἦε, [18 80η8, δπὰ ἢϊ5 Ὀγεῖῆγαη, τυδγό 
τνεῖνε: , 
, 24 ΤΠ[ε β8δνεηζεεηίῃ ἴο ο9ηδ6- 
Καβῆδῃ, ἦέ, ἢϊ8 808, Δη4 ἢ8 Ὁγδ- 
τἤγεη, τὐεγε ἴνγεῖνε: 

ὡς Τῆς εἰρῃίθεπῖῃ ἴο Βδπδηὶ, 
ἦε, 8 50η8, δηά ἢϊ5 Ὀγεῖῆγεῃ, τὐέγέ 
τνεῖνε: 

26 Τῆε πἰπείθεητῃ τὸ Μα]]οτπὶ, 
ἦε, ἮΪ8 80η8, δηὰ ἢ15 δγεῖῆγεη, τοῤγέ 
ἔννεῖνε : 

27 ΤΏς Ὀγεπίεῖῃ τὸ ΕἸ Δι δῆ, 
ἦε, Ἦϊ5 80Π8, Δηἀ ἢϊ58 Ὀγεῖδγθη, τὐέγέ 
ἔννεῖϊνε: 

28 Τπε οὴς ἂπά τυνερτίοῖ ἴο 
Ηοιῆϊγ, ἀξ, 8 80η8, δπὰ ἢϊ58 ὃὉτα- 
τἤγεη, τὐέγε ἴνγεῖνε : 

29 ἽΠπΠ6 ἴνο δπά ἐννεπίεῖῃ ἴο 
(ΟἸάάΑ]εῖ, ἀέ, ἈΪ5 50η8, Δπ4 ἢΐ8 δγα- 
τἤγεη, τυόγό τγεῖνε : 

20 ἼΠε τῆτες δηά τνγεπιεῖ ἴο 
ΜΜαβαζίοιῃ, λὲ. ἢ 8 8βοηβ, δπά ἢϊ5 ὃγε- 
τγεη, τὐεγε τννεῖνε: 

21 ἼΠῈ ἰουγ δπηά {ννεητίεῖῃ ἴο 
Ἑοπιδηητ- ζεῖ, ἦδ, Ὦϊ8. 50η8, δά ἢ]5 
Ὀγεῖῃγοη, τυέγέ τνγεῖνε. 

ΓΗΑΡΤῈΒΝ ΧΧΥΙ. 
1 71: “ἰνίείοης ο77 ἐδ ῥογίεγς. 132 722 ρσαΐϊω 

ατεῖσπεΐ ὧν) Ι. 20 714ὲ Ζευΐμες ἐἀαί λαά 
εἦαγσέ οΥΓ {ἠέ ἱγέασμγ. 29 Ο,ῶἌαὝΤἝτγ: αμά 
7μάσα. ΠΕ 

᾿ τ, δ᾽ 

ΟΝΟΕΕΝΙΝΟ τἢ6 ἀϊνίβίοηϑβ ἐρνίαλ, 
οὗ τῆς ροτῖετβ : ΟΥ̓ τῆς Κοτ- το, ὅδε 

Ἦϊῖο9 τυὰάς ᾿ΜεβΠοΙοηλαἢ τῆ βοη οὗ σεαῤᾷ, ..6..37. 
Κογε, οἔ τῆς 8οη8 οὗ ᾿Αϑβαρῇ. ἅ 9. το. 

8. “4: “υε]} δὲ “"παἱ] ας δὲ σγεα!. (Ομ ραγα 
«ἢ. χχῖν. 31, δὴ πη. [Ιΐ{ ἰ5 δνυϊάθηξ ἔτοπὶ [ἢ 6 
ΤΟΒῚΪ  τπαῖ ἴπε Ἰοῖ ννὰ8 ποῖ δρρὶ θὰ 1η6ϊ5- 
στ δου ἴο 4}} ἴπε τννεηῖγ -ἰΟἸΓ σουΓδ68, 
Βυῖ ννὰβ8 ΟἿΪΥ υϑδεὰ ἴο 56[τ{|6 νυ ἢ σΟυγθο 
οὗ Αβαρῇ, ψῃϊοἢ οὗ Τεάἀιππαπη, ἀπά ννῃὶςἢ οὗ 
ἨἩδετλαῃ, 5Ποι 4 οὐ οδοῇ οσςαβίοῃ θὸ ἴακοῆ. 
Αϑαρῇ νὰβϑ γρίνοη {πΠῸ ργοοθάθησθ οΟΥ̓Θσ ἢΪ8 
Ὀγεϊῆγθη, απὰ ἢἰ8 ἔοιιΓ σου Γϑ65 ᾿ν γα δϑδίρηθα 
ἴῃς ἢγβί, απὰ ἋπῸὴ δας αἰζογηαῖε. ρίδςα. 
͵7εαἀυϊζδιιη ἴοοϊκ τὰπκ ποχῖ, δηὰ τσοςεϊνεα 
Αἰϊεγηαῖὶς ρίδοθϑ, ἢγϑοι σῇ Αϑαρῃ, δηὰά ἴἤεη 
νι Ησλαπ, ἀπ} ἢὶθ σοῦγϑοθ ὑΌσο 6χ- 
βαδυδῖεά. ΑΠῈΕΓ [Π15 41} [86 ἰαΐοσ ρίαςθβ ξ]] 

ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΥ ἴοὸ Ηδηδη, γῆοβθθ σοι Γθ68 σΟἢ- 
(ἴηι ψπουΐ Ἰηϊογταυρίοη ἔτοπι [ὴ6 τς ἴο 
[Π6 λφῖῃ. ΤὌΠ15 βοῃοῖηθ ἔογ ἴῃ6 ἀρροτοπίης 
οὗ ἴῃς σου γ865 ἀιιοηρ ἴπ6 ἴῆγοο ἔΆΠ}}165, πλιισῖ 
ἢανε Ὀέθῃ ἃ στηδίϊου οὗἉ ἔοστηδὶ διγαπροπΊθηϊζ, 
νμαῖ (Πε Ἰοΐῖ ἀφεϊάεα ννὰβ 5 Πρ] Υ, οἡ θοῦ 
οςοδϑίοῃ, ψῃϊος σοιγϑα οὗ ἴπῸ ἔπ} γ, νν ο56 
ἴαγη 1ἴ ννα5, 5σῃοι)]ά ἢ]} τῆς ρίαςο. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΝΙ. 1. Τ2ε ῥογίεγ.. Οὐ τΠ6 
ἰτιροτίδηςο οὗ [(ἢ158 οῇῖςε, 5ε6 οἷ. ἰχ. 17-279 
δηά ςἢ. ΧΧΙΙ. ς. 

Μειδείονια δ. Οαοὰ ““ 5μεϊεπιίδῃ ἢ ἰα 
; 82 



26ο 

! ΤΉδι ἰς, 
Οτςιά- 
εἰἶοπι, ἃ5 
ςἢ. 13. 14. 

2 Απά τε 8ὸοπ5 οὔ Μεςβεϊεπδῃ 
εὐόγε. ΖεςΒγδῃ τῆς ἤτγβεδογη, [εἀϊδε] 
[ἢ βΞοσοηά, Ζεβαάιλῃ τῆς τμϊγά, [Δ1}- 
Ὠ16] τῆς ἐουτίῇ, 

4 ΕἸαπὶ τῆς δέῃ, Πεμομδηδη τῇδ 
βίχιῃ, ΕἸΙο πδὶ {πε βενθητῃ. 

4 Μοτεονεῦ τε 8οῃ8 οἔ Οβεά- 
εἄοπιὶ τυέγε, διῃῃεπικαίαῃ τῇς βγβίθογη, 
76 ῃοζαῦδά τῆς βεςοηά, [οδῇ τῆς τηϊγά, 
Δηά ὅδοαγ τῆς ἐουγῃ, δηὰ Νείμδηθεὶ 
τῆς Β6Π, 

ς Απιΐεὶ τῆς 5ιχίῃ, ἰββασῃδγ τῇς 
βενεητῃ, ει τπλὶ τῆς εἰρῆτῃ: (ογ 
(Οὐοὰ δ] ε55εἀ "ηΐηι. 

6 Αἰβο απῖο δῃςπιδιδῇ ἢ15 βοὴ ὑγῈ γε 
80η5 ὕογη, τῆδῖ γυ]εὰ τῆγουρποιυς τῆς 
ἤουβε οὗ τῆεῖγ ἔδιῃεῦ: ἰοῦ 6 Ὺ τοέγέ 
πλρἢὙ πιεη οὗ ναϊουτ. 

7 Τα 8οηβ οὗ δῃεπιδίδῃ ; ΟἸΒηὶ, 
δηὰ Ἐδρῆδεὶ, δπὰ Οδεά, ΕἸζαθδά, 
ννῆοθς Ὀγεῖῆγεη τεῦ δῖγοηρ, πη6ῃ, 
ΕἸΊΠα, δά δεπιδοῃίδῇ. 

8 ΑἸ! τπ686 οὗ τε 8οη8 οὔ Οδεά- 
εἄοπι: {πεΥ ἀπά τῇ δ]γ 808 δηά τῇοὶγ 
Ὀγοτῆγεη, δῦϊε πιεὴ ἔογ βἴγεηρτῃ ἔογ 
186 8δγνίος, τὐέγό τῆγεδβδοογα δηά ἔνγο 
οὗ Οδεά-εἀοιῃ. 

ὙΟΥΒ6 14, ἀπα ρῥγοῦδὈ]Υ Αἰ ἀφ ἴο ἴῃ οἷ. ἰχ. 
19 ὉΠ6ΟΓ ἴΠ6 παπὶὸ οὗἉ “ 5}4]}{|.ἢ 

“4:αὐὉὸόὸὃ'..͵ Νοῖ πὸ ““Αϑαρῇ " οὗ δε 
Ῥγθοθαάϊηρ ομαρίοσ, ψγνη0 ννὰβ ἃ (ὐογβῃοηϊῖα 
(οἢ. νἱ. 39-41}), ΠΟΓρα5. πὸ ΚΟΓΝΙΟ5. ΕΓΟ 
ἈΝΟΠαῖμοβ, Ὀς ῥγοῦαΟΙΥ ἴΠῸ δαπιὸ ρούβοη 
8ἃ5 ἴπ6ὸ “ΑὈΙαβαρἢ "ἢ οὗ Εχ. νἱ. 24, δηά ἴῃε 
ἘΠ ΙΑσαρῇ οὗ τ ΟἾνγ. υἱ. 17 δῃηὰ 1Χχ. 19, ῈῸ ννᾶ5 
Δῃ δεῖυδ]) 5οη, οὗ Κοσδῇ. 

4. Οεά-εο»,..ὺ ΟὐὈεἀ-οἄοπὶ μβδὰ Ὀδθη ἃ 
“ροχίάτ᾽" ΟΥ ἀοογ-Κοοροῦ ἔγοπὶ ἴΠ6 ἴἰπλ6ὸ οὗ 
ἴπθ6 ὈγιηρίηΣ ὉΡ οὗ {πε ἂὔκ ἰηΐο [6γιιβα θη 
(ἢ. χν. 24, ΧΥΪ. 18). 

δ. ἔὸν Οοά δίς: :εὦ ῥί»ι. (Οοπίρασο οἰ. 
Χχν. 5. 

ἡ. Εἰκαδαηά, «υδοῖε ὀγοίδγεη αὐέγο “ΊΓΟἧ 
γιό, Ὁ) ἘαῖθοΥ, “ ΕἸ δαθαά, πὰ ἢ15 
Ὀγεϊῆτγθη, ταὶ ΠΥ πιόη οὗ νδίοιισ, ΕΠ δηά 
ϑοιδο 8 ῃ. ΤΤὸῸ οδίδλιη ἴἢ85 56 ῆ586, τνὸ 
Ταυϑῖ ἰηδοσῖ ἃ σαΐ ςοηλιηςίνο Ὀδέοτγο “ ἢ]5 
Ὀγεϊῃσοη, ψΠ] ἢ δθοπλβ ἴο ἢανὸ ἀγορροά οι. 

10. Ηο.αΡ. Ἡοβαὴ ννὰ5 ἀοοσ-Κόθροῦ οὗ 
(Π6 ἀκ, τοροῖμποσ ἢ ΟὈδά-οάοπι, ἔγοση [ἢ ς6 
ἔπιε οὗ [15 ἰΓδηϑίοσ ἴο [θυ υϑαίεσι. (ὅ66 οἢ. 
ΧΥΪ. 18.) 

12. ἥνιοηρ ἰῤωφ, δ. ὙΤΠ8. γεῦθο 15 
οὔδοιτγςε, διυῖὶ [15 ῥγοραῦὶς τηρδηΐην 15 ἴῃς 

Ι. (ΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΥΙ. [ν. 2---τό. 

9 Απηά Μεββεϊεηνδῃ ἢδά 5οη5 δηά 
Ὀγεῖῆγεη, βῖγοπηρ πιεη, εἰρῃῖεεη. 

Ιο ΑἾβο Ηοϑβδῇ, οὗ τῆς Ἵομ]άγαη οὗ 
Μεχγαγὶ, δά 8οῃβ; ϑδιίπηγὶ τς οπίεξ, 
(ἔογ ἐλομρὴ ἢε νγᾶβ ποῖ τῇῆε βγβίθογη, 
γεῖ ἢ!5 ἔτι Πεσ πιδάς ἢϊπιὶ τῆς ΠσΠίεξ;) 

11 ΗΙΝΚιΔἢ τς βεςοομά, ΤΘθδ δῇ 
τῆς τῆϊγα, Ζεςμαγίδῃ τῆς ἰοαυγίῇ : 4|] 
[6 50η5 δπηάα Ὀγεΐῆγεη οὐ Ἡοβδῇ τυέγέ 
τὨϊγεεη. 

12 Απιοηρ 686 τυέγε ἴῃ6 ἀϊν 5! 05 
οὗἩ τῆς6. ροτῖογβ, εύδη ἀιποηρ τῆς ΓΠΠιεΐ 
πλθη, ἠσυΐη νγναγὰβ ομε δραϊηϑῖ δη- 
Οἴδοτγ, ἴο πλιπἰβῖεσ ἰῃ τῆς Ποιιβς οὗ τῆς 
[ΟΚΡ. 

12 Γ᾽ Απά τῆεγ ςἀϑι ]Ἰοῖβ, ᾽25 ννεὶ] 'ΟΥ 

ἴῃ 6 5114}} 45 ἴῆε ρτεδῖ, δοσογαϊῃρ ἴο μἀε ἐπεαά 

ΘΕ 

σ᾽ 

ας 79» ἐάφ τπε δουιβε οὗ τῆδὶγ ἔδίμεγβ, ἔοσγῦ δ ΓΥ͂ ὥρα 
ρᾶῖα. 

14 Απάὰ τῆς ἰοῖ εαϑινγαγά [61] ἴὸ 
᾿ΘΒεΙεπλδῃ. ΤΉ ἔοὸγ Ζεςμδγίδῇ ἢ 185 " ζαποὰ 
80η, Δ νγί56 σου 86] ]ογ, ΠΕ Ὺ οδϑῖ ἰοῖδ ; κεῖτά 

Υν Δηα 5 ἰΙοξ σδπλε ουἱξ᾽πογίηννδγα, 
ὶἸς Τὸ Οδεά-εάοπι ϑβοιτηναγά ; 

Δηά ἴο 8 80η8 ἴῃς Ποιιϑς οὗ ΓΑβϑυρ- 

16 Τὸ ϑδυρρίηι Δπηά Ἡοκδὴ ἐδ ἰοί 

ξο] ον: κὙὍΟ ἴποβε αἰϊνιϑίοηβ οὗ τῆς 
Ῥοσίεσβ, ὑγίῃοῖραὶ τῇθπ, [νγγθ δϑβϑϑιρηθα) 
6 νναῖςῃοβ, ἱοροῖθῃοσ στῇ {πε ῚΓ Ὀγοϊῆτοη, 
ἴῸΓ βοσυῖϊοα ἴῃ ἴῃθ ἤοιδα οὗ ἴπ6 1 οτά :" 
1.ε. ἴπε “Τοῦ πηθη " δηιπγογαῖοα ἰῃ γϑῦβοβ 
1-ΤΙ, δπαὰ διποιιητηρ ἴο ΠῸ ποῦ ἴῃδη 91, 
Κορ (6 σαῖς δηά νναγὰ οὗ ἴῃς δοιιβο, 
(οροῖθοῦ ἢ 4 ἔΓΠΟΙ ὨυΠΑ ΘΓ οὗ {ΠεῚΓῚ 
Ὀγεῖπγεη (4οοο ἃγὸ τιοπιϊοηθά ἰπῃ οἷ. χχιϊ. 
5}, Ψγῆο 4555 ἴἤοτα ἔγοπι τἰπιὸ ἴο ἔϊπηθ. 

138, Τόὲεγ εαπὶ ἰοἱ..}ἢ δῃοϊθπλδῃ, ἢΪ8. 500 
Ζοοδεγίαῦ, Οδοά-οάοση, δὴὰ ΗἩοβδῇ, οδϑεῖ 
ἰοῖβ ἔογ {6 ἔοιιγ ραῖοβ, ννῆϊοἢ 6}}] ἴο {ποιὰ 
ἴὴ ἴῃ ογάευ γοϊαῖεα (νεγβοβ 14-16). 

156. ΤΡρε δοινε οΥἱ “πωῤῥί»ι.) 1{,ΛΌΘΓΑΙΙΥ, “τς 
Ὠου56 οὗ ςοἸ]οσΠΟη5." (πραγ Νοῇ. χιὶ. 
δ, ΠΟΥ Οὐόδβοηϊ5 [γδηβίδίοϑ, “ ἴῃ6 βδἴοσγο- 
σμαπίῦοῦα οὗ {ΠῸ ραῖδ5." Α{τρᾶϑιγο-ἤοιϊθ6 
οὗ βυπηὸ ΚΙηά οσ οἴδεσ 15 ῬὑγοῦδοὶΥ ἱπίοηάεά. 

16. Το ϑῤεῤῥίνι απ Ηοαὁ. ΑἹ] τεςἊεξ 
ΠοΙηπηθηΐϊαδζοῦβ βοοῖῃ ἴο δὲ ἀρτοθὰ {παῖ ἴῃ6 
ννοσγά8 “τὸ δῃμπρρίπι" οὐρῃϊ ἴο δ6 Ἑσδηςο θά, 
τῇς ἡλὴθ Πανίην Αυίβοη ἔγοπι δὴ δος ἀοηϊφὶ 
γεροϊπίοη οὗ ἴπε ργοσθάϊηρ ννοτά, “ Αβιιρρίπι." 
Κεορά, "Απὰ ἴο ἤοδδὰ ἴῃς ἰοΐ σάπηθ ἔοσι ἢ 
γεσῖνναγά." 

ἐδε γαίς ϑῥαἠεεῤεῖ δ) Τ[ΤΛογΑ γ. “πὸ 
ξαῖς ο7᾽ γοϊεοβίον "--ἴμε ραῖε, 2.4. ἴσου ἢ 

(. 

᾽ 
ἐγ. σ. 

ΤῊΞ:Θ. 
β ζαίλφει 

ΡΙ ΠῚ. ἐσπξε. 
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εαγις ἡογίλ νγεβινατά, ἢ τῆς ρα 21 «ΑἹ εομπεογμίηρ [6 β8οη8 οὗ 
δμ 4] ες μεῖῃ, ΒΥ τῆς σαυβενναυ οὗ τὴς "Παλλάδ ; τῆε β80οηὴ8 οὗ τῇῆε Οετ- ον, 

ὅτε ι ἵἱηρ ἀ ἀραϊηϑβῖ νγαγά. 5ῃοηίτε 1, Δδάδη, ομίεξ ἔβέμεῖβ, δυοη ζ ἐλὴ ΟΡ Κη. το. 5. ΒΟΙΠΕ ὌΡ, γγὰΓ Ξ Ἥ ; ' δ 6. Σ7. 

4 0μγ 9. {7 Ἐαβινατά τυέγό 8δἰὶχ [,ενίτεβ, οὗ [,δδάδῃ τῆς (πεγβῃοηΐζε, τυόγὸ " [6- 1 οτ, 
τῇ πογινναγά ἔουΓ ἃ ἀΔγ, ϑουτηνγαγά ἔουγ ἢΙεΪ!. φρο ν 

ἃ ἄλν, δῃᾶὰ τονναγά Αϑυρρίπι ἴνγο σπίὶἡ 22 Τῆε 580η8 οὗ ςἢ ε]! ; Ζετηδηι, 
ἴννο. ᾿ δηά οεἱ ἢἷ5 Ὀγοῖμοτ, τυλίεὐ τυῖγε ονοῦ 

18 Αἰ Ραῦδασγ ννεβίνναγά, ἔοιιγ δὲ τῆς ἰγοάϑιγαβ οὗ [6 ἤοιβε6 οὗ τῆς 
ἴῆς σαιβειναγ, ἀπά τννο αἵ Ρδγθαγ.. ΓΟκ. 

19 ΤΠεβε γέ ἴῃς ἀϊν ϑίοπβ οὗ τΣ 6Ὸ 22 Οὗ τῆς Απιγαπιίῖεβ, σηπά τῆς 
ΡυΓγίεῖβ διῃοηρ ἴΠε 80η5 οὗ Κοτε, δηά [1Ζῃδγίτεβ, τη6 ΗεὈγοηϊτεβ, ἀπά τῆς 
δῖποηρ ἴῃ6 50η5 οὗ Μεγδῃ. ὈζΖΖίεΪ τα : 

20 ἦ Απά οὗ τὰς [,ενϊτε5, ΑΒ] 4ἢ 24 Απά δῆεραεὶ τῆς βοὴ οὗ σσοῖ- 
τυᾶς ονεῖ τῆς {τϑᾶϑιιγεβ οὗ τῆς ἤουβδεὲ 5δοιῃ, ἴῃς βοη οὗ Μῴοϑβεβ, τας γμῖὶεγ οὗ 

᾿Ηε.. οὗ ()οά, ἀπά ονετ τῆς τγεδϑυγεβ οὐ τῆς τε τΓεᾶϑαγεβ. 
ἀρ. ᾿ἀεάϊςαῖεα τὨΐηρβ. 25 Απά ἢῖ5 δγείῆγεη Ὁγ ΕΠΙΈΖετ ; 

νδιοἢ οτο “ ἤγουν οὐἱ" ἴῆ6 βινθορίηρβ οὗ 
(πὸ ἴοπιρίο, [6 45}65, {π6 οἵα! οὗ ἴῃς νἱοϊπ|5, 
δηά {Π6 Ι|ἱκ6. 

δε ἐαισφαυαγ οὔ δε σοίηρ μῤ.1 ΤῊΘ “' δοσεηῖ 
ψ Ὡς ἢ ϑοϊοπλοη πιδᾶθ ΟΥ̓ ΑΥ οὗ ἴπε Τγτο- 
Ῥαυπὶ ν4]|1Υ ἤοσμ ἢΠ5 Οὐ ραΐᾶσθ ἴο ἴδε 
υυοδίοσηῃ ψν.4}} οὗ ἴπὸ τοπιρίθ. (866 ποῖθ οὔ 
1 Κα. χ. ς.) 

«υαγά αφαϊπσὲ «υαγά. ΟΥ᾽ ““νναϊςἢ ορροϑῖῖθ 
ἴο νναῖς ἢ." Ηοϑβδῃ πὰ ἴῃ οὔαῦρο Ὀοῖῃ {πε 
τοϑίογῃ ραῖο οὗ ἴΠ6 ἴορὶο, δηὰ αἰϑὸ ἴπὸ σαῖθ 
ΘΠ ΔΙ] δομοῖῃ, νῃο ἢῇ ννᾶ5 ἴθ ἴῃς οὐοσ νναἱ], 
ορροβίῖθ. Ηεπος ἢ ἢδά ἴο Κδὸρ ἴννο νναΐοδεϑ, 
ΟἿΘ ΟΥ̓ΘῚ ἀραϊησῖ ἴΠε ΟἴΠΟΥ. 

17. Τοτυαγά “πμῤῥί»ε ἑαυο απά 1«υο.1] [ΐ 
15 ςοη͵οςτιγοαά τπαῖ τῆς “ 5ἴογε-ἤοιι56 ἡ ἴῃ 
ηυσβίίοη (5866 ποῖθ οὔ Υὕὔδῖβο 15) ῃδάὰ ἴνο 
ἄοοτβ, ἴο δᾶςἢβ: οὗ νυιϊο ἴννο Ρογίογβ ψγογὸ 
Δρροϊηϊοα, 

18. 4: Ῥαγδαγ. ἴῃ Ἰδαῖος Ηδθῦτγεν, (Πα 
ςορηδῖε ννογά “ῬΑΓνΑΓ "ἢ Π]6Δη5 “διιδυγὺ :" Ὀυζ 
1Π|8 σδη ϑοδγοϑὶυ ὕες ἴπε ὄχᾶαςῖ τηοδηϊησ οὗ 
Ῥαγθαγ πόσο. “Ῥαγθαγ" τηιϑῖ ἀδϑιρηαῖο ἤοτῸ 
{πὸ δρᾶοθ δεοΐνσεεη ἴπῸ ννοβίοιτι νν4}} οὗ {π6 
το ρὶς δι] ἀρ δηὰ τς νν4}} οὗ ἴπ6 οουτῖ, 
ψΠιςἢ ννοιἹὰ θὲ ἃ βδογῖ οὔ “Ὑργϑείηςϊ " οσ᾽ 
Ρυτ θυ " οὗὁὨ (ἢ6 ἴσπιρ]θ. (866 ποῖθ οὔ 2 
Κ. χχϊ, 11.) Ηργε ννοῦο ἴννο ραῖθβ, δῖ οπθ 
οὗ νηϊοῖ ἴννγο κυδγάς ννογο 5ἰσϊιοηδὰ - ννἢ}}6 
αἵ ἴπ6 οἰδεῖ, σα] ἀ 8584] σποῖῃ, νῃοἢ γάνο 
Ὅροη ἴπῸ οσδυδβανναῦ, ποῦ ννόγὸ ἔουγ. [ἴ 
18. ποῖ Ή 840 ]6 {πᾶῖ ἴῃ 1Π|8 τνῆοὶο δοσοιηΐ, [6 
Τεπρὶα 15 δροκθη οὗ 85 ἱΓ ἰΐ ννεσὸ οχίϑεπρ, 
 Ποη ᾿ἴ ννὰ8 ποῖ 245 γεῖ δι}. ΨΜνὰ πηιβῖ 
ΒΌΡΡΟΞε (Πδἱ αν! ἃ ξογπιοά {16 ννῃο]6 ρἷδι οὗ 
Π6 Τεπιρίς, ἀπά ἤχοὰ τῇς βἰδίϊοπβ δηὰ ηιπ|- 
δετβ οὗἁ (6 ρογίεσβ, (πουφἢ ἰἃ ψ48 Ἰοῆ ἔοσ 
ϑΟΪοπιοη ἴο ΟΑΓΓΥ ἢ 15 ἰπϑῖΓιις(Ιοη5 οι, 

10. Τδειε αγε δὲ ἀνυϊίοησ ὁ ἐδ ῥογέεγ.. 
ΤΠετα ἰ5 ἃ αἰ Πσ ΠΥ ἴῃ Παιπτποηϊβίηρ ἴδ 
ΔΟσΟΙΏΣ οὗ [Π6 Ρογΐοῦβ ἤθε ρίνθη, ᾿ΠΙςῆ 

τη4Κε5 ἴΠ6Πὶ ΟὨ]Υ͂ ἔνθ ηΥ- ΠΟ ἴθ Πυ ΘΓ δἵ 
ΔΩΥ οης ἴϊπι6, ἢ 1Π|6 πἰδίοιηοηϊ οὗ ςἢ. ΧΧΙΙ. 
ς, ἴῃαξ (ἢ6 ἀν ννὰ5 ἀἰβοπαγροὰ ὈΥ 4οοο 
ῬΟγβοῦβ. Ῥογῆδρϑ ννὲ ᾶἃσὸ ἴο πἱηἀογοίδηὰ [Πα 
οὔ (ἢ πἰηοίγ- γος εὐὶφ ρογίογβ ἤθγα βροκθῃ 
οὗ (νεῦβεβ 8, 9, ἃηὰ 11) ἴννθηϊγτ-ουὙ ψΈΓῈ 
ΑἰνναΥγ8 ΟἹ σιδγά «. οἵἥεεγι, νν 16 οὗ (ἢ6 
ΤΟΠΊΔΙΠΙΏρ; 2390ο, ἃ ςογίδιη ργορογίίοη ΨΈΓΟ 
ΘΟ ἢ ἀδγΥ οὐ αι 25 {ΠΕ6ῚΓ δυθογαϊηαλῖθ5. 

20. “ῥ᾽ αΡ.1Ὶ Τῆῖ5 τοδάϊπρ 15 ἀοιιία]. 
ΤΟ ΧΧ. πιὰ, ἰπϑίθαα οὗ 1ἴ8ο). χϑεγϑέρι, 
“Ποῖ Ὀγοῖθγοη," ΠΙΟΝ 5 Ὀγοίθσγα]6, ΤΟΣ 
ἐβρεοῖα}]Υ ἃ5 ἴθεγε 15 ΠῸ οἴδεγ πηθηϊοη οὗ 
{Π|5 ΑΒ] αἢ. Ὑγδηϑαῖο (ἢ]5 νοσβα δηΐ [6 ποχῖ 
- Απά (ἢς 1 ονῖ65, Ἐμοΐσ ὈσΘίσΘΩ, 80 
ὝΕΟΙΘ ΟΥΟΓ (ἢ6 ἰγϑάβιγοθ οὗ ἴπ6 ἤοιδε οὗ 
Οοὰ δηὰ οὐδοῦ πὸ ἴγϑαβϑυτοβ οὗ {πὸ ἀοαάϊςαῖοα 
ΓΠίηρ8, οτῸ [89 ΖΟ]Ἰ]ΟΥΣΒΩ: ἴῃ6 50ῃ5 οὗ 
Ι,Δλάδλῃ, ἄς. 

21. Τῥ7ὲ :οπ4 ὁ δὲ Οεγεδοηῖς Ζασάαη, 
ὧ"..1 Ἀδίδογ, " Θοσθμβοιὐῖοθδ ΒΡΣΌῸΣΒ ΤΣΟΙΩ 
ΤΙ αδὰδη, ρμδίσζί το! δὶ ομὲοῖβ οὗἤὨἨὨ {89 
Βουδο οὗ Ιδδαάδῃ {89 Θοσδῃοιΐΐο." 

22. Τὲε “05. οΓ ὕυεῤίεἰ!; Ζείῤανι σπά «οεἶ.} 
ἴῃ οἰ. χχΙ. 8, Ζεῖίμαπι δηά [οεἱ ψεγε τεργε- 
δοηϊοα 45 Ὀγοΐμογϑ οὗ [Ἐἢ]6]1 (ΟΣ [6 }}16]). [{ 
18 διιϑδρεςϊοά [Πῃδῖ {ΠόΓὰ 15 ϑοπῖδ σογγυρίίοη ἢ 
ἴΠ6 ρῬγεέϑοηϊ ραϑϑᾶβθ. ΒῪ ἴψο ΝΕΥΥ βῆ 
σἤδηροβ ἴπε δθηῆϑε νου ΤΌ 45 ἴοϊϊοννΒ :-- 
“ [6816], δηὰ [ἢ6 80η5 οὗ [6ἢ]ε], δηὰ Ζειμαπι, 
δηῃὰ [06] ἢ15 Ὀγοῖμογ." (ὅδὲὲε δαάϊ τομαὶ ποῖα 
αἵ {π6 οῃὰ οὗ [π6 σδμαρῖοσγ.) 

43. ΟΥΓἹ ἐδε “»ιγα»"..ἢ]Ϊ Ατηοὴρ ἴποβ6 
Ο ννΟΓΟ ΟΥΟΥ ἴη6 ἴγδάβιγεβ ἡ γο σοσγίδίῃ 
Ατηγληλῖο65, [2 Παγιῖ68, ὄζος. 

44. δῤεόμε!] ΟΥ “ δυθαεὶ᾽ (15 ἴῃ οἷ. 
ΧΧΙΥ. 20). 

25. “4 δὶς δεεέδγεη, (ο..7 ΤῊΣ “ Ὀγεζἤγοἢ " 
οὗἹἨ δδοδιιοὶ, ἂγὸ ἢἰ5 Κιπάγοα οὗ ἴπ6 ἔφθην οὗ 
ΕἸΙΟΟΓ, Οουβῆοη 5 Ὀγοῖποσ, νἱΖ., Ἀθμδυϊδῇ, 
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Ἐκ δθίδῃ [5 βδοη. δηά 7Ἂ}βῃδί δῇ ἢ 8 
80η, ἀπά ογᾶπι 8 βοῇ, δηά ΖΙςΟὮΓ 
ἢ5 δοη, δ ἀ δῃφίοημτῃ ἢ18 850η. 

26 ΔΝ Ιςἢ δΠΒοΙοσμ ἢ δπά ἢΪ5 ὕτε- 
τἤγεῃ τὐόγὲ ονεῖ 4}1} τῆς τγεάβιγεβ οὗ 
{πε ἀεάίςατεά τπΐηρβ, νος Πανιά 
τῆς Κίπρ, πὰ τῆς οἢιεῦ ἔδίμετγβ, τῇς 
ςλρίδίπ8 ονεγ τῃοιυιβαηάθ δπὰ ἢιυη- 
ἀτγοάβ, δηά τῆε ςαρίαίπθ οὗ τῇς ἢοβῖ, 
Πδὰ ἀεαϊςαῖεά, 

ἐπ. 27 Ταῖς οὗ τμε 8ρο}]5 ννοῃ ἰπ θαῖ- 
δας τ1658 αἸά {Πδγ ἀεαϊςαῖα ἴο πχαϊηϊδίη τῆ8 
"αὶ ἐῤνεδε. Πρ ιι56 οὗ τὴ ΓΟΚ. 

τς 25 Απὰ 8} τῇδε ϑαπιιεὶ τΠ6 βεοτ, 
Αια 84] {πε 8οη οὗ Κ βῆ, δηά Αὐπεγ 
τε 5οη οὗ Νεῖ, δηά [οδῦ τῇς βοη οὗ 
Ζετυΐϊδῃ, Πμδ4 ἀεάϊςαῖεά ; ἀπά ννῇοβο- 
ενεῦ δά ἀεάϊςδιοα ἀπ ἐδίπρ, 11 τας 
ππάεγ τῆς Παπά οἵ δηῃείοιμί τη, ἀπά οὗ 
ἢϊ5 Ὀγεῖῆγεη, 

29 4 ΟΥ̓́ τε ἸΖματγίτεβ, (μπεηδηϊδῃ 
Δηά 5 8580η8 τύέγέ ἔογ τῆς οιυκνναγά 
θυβ᾽Πη 6585 ονεσ ἰϑγδεὶ, ἔοσ οἴσει δπά 
Ἰυάρ65. 

]εϑμδίδῃ, ἄς. [ Πᾶ8 Ὀδθθὴ βιιρροβδεά ὈΥ 
δοῖιθ παι 1ἢ}]5 γδῦβθ βῖνθϑθ ἃ σΟΠΓΙΠΙΙΟΙΙ5 
ἘΟΠΘΔΙΟΡΎ, 8} 6]οσλτη θεῖς ἴπα ἕουσί ἢ ἀε- 
δοοπάδηϊ οἵ Κδῃδθίδῆ. Α5, μοννονοῦ, Κθἢδ- 
ὈΙΔΠ 5 50η, [6 ϑῃδίδῃ, ἢ85 Ὀθθη δἰ γθοδαῦ σοργα- 
δοηϊθαά 245 σοπίοθπηροΟΥΑΥ ἢ Πλανια (Χχίν. 
21), ἰξ βθεὴϑ ὨΘΟΟΒΘΑΙῪ ἰὼ τοσαγά ογδῃι, 
Ζιοηγί, αηὰ δῃοϊοπη ἢ, 45, {κὸ [οβϑῃδιαῆ, 5005 
οὗ ἈΘΒΑΡΙΔἢ (νποϑα 50ὴ5 ἃγὸ ϑαἱὰ ἴο ἤἢδνὲ 
ὈΘΕΏ ““ ΥΕΓΥ͂ ΤΠΔΠΥ,᾿" οἢ. ΧΧΙΪ. 1.7) γαῖποῦ ἴἤδη 
85 ΓΕΒΡΕΟΓΨΟΙΥ Π15 ρσγαηάβοῃ, ρτοδίῖ σγαπάβοῃ, 
δηὰ »τοδί- ρτοαδλῖ ρστδηάβοηῃ, 

28. 4] ἐῤαὶ ϑαριμοὶ 4δῸ “ἘἢὮὉΓ . ... ῥαά 
Δεμιεαϊε4.1 Με Ἰεαγῃ ἔστοση {15 υθῦθα {μαῖ 
(πὸ ἴοιιπάδιοηβ οὗ ἃ βδοσγεά ἰγϑαβυσυ πδά 
Ὀδεδη ἰδ! 85 ἴὩγ θαοκ 85 ἴπ6 {ἰπ|6ὸ οὗ ϑαπλοὶ, 
θη [Π6 ἰ5γαθ 5 θερϑη ἴο σϑσουοσ ἔτοπὶ 
{ΠΕΣ ἰαϑί δοσνϊυἀθ. ϑυςῇ ἃ ἰγδαϑι τ δδά 
Ὀέθη οὔτ Ὀοΐογο δϑίδ ἰϑηθά, νἱζΖ., ὑηά 9 Γ 
ἀλλ: ([οϑῇ. νἱ. 24); δῖ ἴἴ ἀρροασβ ἴο 
αὐ Ὀδδῆ δοοὴ οχῃδαυβίοα, δηὰ ννὸ ἤρασ 

ΠΟΙ Ωρ οὗ 1 ὑηάογ ΔΩΥ οὗ ἴῃς ἰδίοσ Ἰυάρεβ 
ὉΠ δαπλεὶ. 

29. Οῤεπαπὶα δ] Α ““ Οδοηδηϊδῇ " ἰβ τιθη- 
Εἰοηεά 45 “ ῥγίποθ οἵ ἴῃ 1, ον 65" 1π ςἢ. χν. 
λλ; δυῖ ἢς 15 ποῖ ᾿ἰΚεὶῪ ἴο αν Ὀδθη [Π6 
ΟΠοηδηΔἢ οὗ (Π]8 ῥΪαςθ, 5ἴῆθςα. ἢῈὲ ννὰ8 ἃ 
Ἰοδάϊηξ βίηρεοσ. 
,ῶν οὔεεγε απά ἡμάφε:.) 86εὲ ποῖς οὐ οἷ. 

ΧΧΙ. 4. 

80. Ηωςδαῤία δ. (Οοπιραγε οἢ. χχυ]ϊ, 17. 

20 “7π4 οἵ τὴς ΗςΡτοηῖίεβ, Η]25Π2- 
Ὀἱδἢ Δπὰ ἢ5 δτεζῆγεη, πιεη οὗ νδίουτ, 
ἃ 1ῃοιβαηά ἀπά δένεη ἢυπατγεά, τὐδγέ 
ΤΟΙ σεΓΒ. Δπηοηρ [Π6Πὶ οὗ ἰϑγδοὶ οἡ ΤΗΣ 

(ἢ 5ἰάε Τογάδη νγεβινγαγά ἴῃ 41} τῇ ξάανχε. 
Βυβίηεθ5 οὗ τῆς [οκῦ, δηά ἴῃ τε 
βεγνίος οἔ τῆς Κίηρ. 

21 Απιοῦρ ἴῃ6 Ηδρτγοηῖῖαβ τὐῶς 
]εΠ] ἢ} τῆς Ποῖ, ευέπ ἀπλοὴρ ἴ86. 
ΗἩεδτγοηϊζεβ, δοσογάμηρ τὸ τἢ6 ρεπε- 
Γγλῖίοηβ οὐ ἢ ἔπειθ. ἰἴη τἢε 
[ογτεῖῃ γεᾶγ οὗ τῆς τείρῃ οὐ ᾿ανιά 
ΠΥ ψγεγα βϑοιρῆς ἔοτ, δηά τδεγα 
ναῖε ἰουπά δπηοηρ ἴπαπὶ ΠΡΠΓΥ 
Π6 οὗ ναΐουγ αἵ |4Ζογ οἵ (Ο"Ἱ- 
Ἰεδά. 

22 Απά ἢῖ5 δτεῖῆτγεη, πιεη οἵ νδ- 
Ιοιιγ, τὐυέγεέ ἴνο τῇουβαπὰ δηά βενεη 
Βυμάγεα οἤϊεξ ἔδτμεῖβ, μοὶ Κίηρ 
Πανὶ πηδάς τιΐεῖβ ονεῦ τῆς Κευ- 
Ὀεπῖῖεβ, τῆς (ὐδαϊτεβ. δπά τῆς δαϊῇ 
{τε οὗ Μίδμδββεῇῃ, ἔογ Ἔνϑῦὺ πιαῖῖεγ 
Ρεγιδἰηίηρ το (σοά, Ὧπὰ ἰφἤαιγβ οὗ τῆς ἢ 
Κιηρ. 

οπ ἐδί: οἰάέε “ογάαπ.)] 1].1τ6 ΓΑ Υ, “ Δοτοβ8 
Ἰογάδη." ὅθε ποῖθβ 9 οὐ ὃ 4 οὗ {Π6 “ [πἰγοάτπιο- 
ζἰἴίοη ἴο Κιηρβ.᾽ ὍΤὸ οἰθαγ πὸ διμδίρυγ οὗ 
[Π6 ὀχργοϑβίοῃ, {π6 διιῖμποσ μ5 δα ἀβα “νεβῖ- 
γναγά." 

ἦι αἱ] δὲ διωίπο. οΥἹ 1δὲ Τιογά Τα 
“ἰ Βῃδίηε55 οὗ ἴπε Ἰιογά ἦ ἴῃ ἴΠ6 ῥγονίηςοβ 
σ ΟΣ] ἃ σοηϑὶδῖ ὀβροοῖα }} }γ ἴῃ ἴῃς ςο]]οοτοη οὗ 
ἴΠ6 ΕΠ 65, 1Π6 στεἀοιηρίοη-τλοηευ, δηὰ (ΠῸ 
ἔτθθ- }}} οβοσίηρβ οὐ ἴῃς ροορίθ. “11 ΠΊΔΥ͂ 
βέγμαρβ μβᾶνρ πο! υἀθὰ βοόπιε γε  βίοι!5 ἴδαςἢ- 
15} (σοπΊρασο 2 ΟἾγ. χνὶ!. 7-9); δυῖ 115 5 
Ὀποογίδίη. 

31. “εγιαῦ δὲ εἰ. }] “ [ογ] ἢ ἢ ννᾶϑ 
τηθητοηδαὰ 8ἃ5 πὸ οἰάοσὲ οὗ ἴῃε ἀῤδοοηάλδηϊβ 
οὗ Ηδοῦγοῃ ἰῇ ςἢ. ΧΧΙΝ. το, δῃὰ δραίη ἴῃ ςἢ. 
ΧΧΙΝν, 23. 

ψακεν οΥ Οἰϊεαάἀ. δύο ἰ5 τιοητοποὰ ἴῃ 
]οβῆια 85 ἃ ἴονψῃ ἰῃ {πὸ ἰουτίοσν οὗ Οδὰ 
(᾿δῇ. χὶς 25). 1 ννὰ5 ἃ νονιςαὶ αἰ, 
ΟΥ̓ ΚΙΏΔΙΙΥ αϑϑιρηεὰ ἴο ἴῃς Μεγαγῖοβ (ο8ἢ. 
ΧΧΙ, 39), Ὀὰυϊ πον ΔΡΡΑΓΘΏΓΠΥ οὐςιρίεὰ, ἰὰ 
Ῥαγί αἵ ἰθαϑῖ, ὉῪΥ ἴῃς δ ̓ οδμαῖε5. Οἡ [15 5ἰῖδ, 
866 ποῖοδ οὔ Νιιπ. ΧΧΙ. 32. 

352. Κιίεγ..1 ὝὙΠ|5 ἴογσὴ 15 δοπιουνῆδί ἴοο 
βίγοηρ. Τὴδ βάτο κὶπὰ οὗ οὔἶοο ννὰ5 αϑϑίρῃοὰ 
ἴο {{π0|8} απὰ ᾿ἰ8 Ὀτοῖθγοη ἴῃ ἴπ6 ἴγδη8- 
Ἰοτάδηις τό χίοῃ ἃ5. ἴο ΗὩϑπαδΙδἢ δηὰ ἢὶβ 
Ὀγεΐζῆσοη ἴῃ Δ ἐβίεσγῃ Ρ 4ἰθβδί!ηο -- υ1., ἃ β! ροΓς 
ἰηϊεπάθηςθ ΟΥ̓ τοὶ σίοιιθ ταφῖῖοῦβ ἃπά οὐοῦ 
τῆς ᾿Ἰηϊογοϑῖβ οὗ ἴῃς Κιίηρ.. 

ες 
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ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ, οἱ νοῖθο 22. 

(Κ0ἐἢς 1} 15 τῆι Ὀγουρῆς ἰηΐο δοσογάδησι: ψ ἢ 
ςἢ. κΧὶ!!. 8, Δηά Ζοίδαπι δηά [06] ἃγδ “" 8008 
οὗ 1,δδάδη," ποῖ οὗ [ἐἢ]εὶ. 

Ἐοτ ὉΝΝῚ ΠῚ ὍΝ Πὴ 22 ὍΝ Πν, ναίοα ἰ8 
ἔπε ρῥγεβεηΐ ἰεχῖ, ἃ ἰ5 ργοροβεά ἴο τεδά 

ὡν ὉΠ ὈΝΤΡ ὉΔ) ὉΠ. ὙΠ Πᾶπὶθ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΥῚΪ.. 

: 722 πυείνε εαῤίαϊ»: 70» ευεῦ σευόγαῖ »πορίλ, 
16 74: ῥγίμες: ο7 ἐάε πυεένε ἐγίόασ. 23 714 
"εομὐογέσ Ο7Γ ἐἠέ ῥεοῤῥίς ἐς δἰἑμαογεά, 25 
2αυ δ": τευεγαΐ οὔεεγε. 

ΟΥΝΝ ειἢς «δι]άγθη οὗ [5γδε] δίϊονγ 
{Π6ῖγ παπλίογ, 29 τοῖ!, τῆς σἤϊ 

λϊῃεγϑ ἀπά σδρἴδίηβ οὗ τῃουβαηάβ δηά 
Βυμπάτγεάϑ, ἀπά τῆςὶγ οσετϑ τῆηδῖ βεγνεά 
τῆ6 Κίῃρ ἴῃ ΔΠΥ πηαῖζογ οὗ τὴς σουΓθ68, 
νῆσος ἢ σδηγδ ἴῃ δηά ννεηῖ οὐ τηοητὴ 
ὈΥ πιοπτῃ τὨτγουρβους ἃ}1 τς πιοητἢ8 
οὗ τῆς γεδτί, εὖ ἜΝΕΓΥ Τουδα ἐυέγέ 

 ΤΎΡΕΠΓΥ ἀπά ἔουγ τΠουβαπά. 
2 νοῦ τῆς γος σοιγθα ἔογ τῇς 

βτϑῖ τηοπτῇ τας [αϑθοθεδπι ἴῃ 6 80η 
οὗ Ζαῦθάϊοὶ: δηά ἴῃ ἢ15 σοιῖβο τύυεγέ 
νοηῖν δπά ἔουγ τῃοικδηά. 

4 ΟΥ τε ομ]άγεη οὐ Ρεγεὲζ τὐας 

[ῃ6 Τδιεῖ οὗ 411] τῆς σαρῖαϊηβ8 οὗ εἶδ 
ἢοϑβὲ ἔογ τῆς ἢγϑῖ πιοηῖῃ. 

4 Απά ονεῦ ἴδε σουΐβα οὗ “ἢε 
βεςοηά πιοητῇ τας ᾿Π)οάαί δη “)ηο- ἔθ 
ἢϊς, δΔηά οὗ ἢ]5 σοιῖθα τας Μ|Κ' οἵ. ὅκα. 23. 5 
Ααἶδο τὴ6 συ ]οῦ : ἴῃ ἢὶΒ σουγοα [πΚ6- 
νυ 586 τυέγέ ὈΕΠΙΎΥ ἀπά ἔουγ τδοιυ- 
84ηά. 

ς Τῆς τηϊγτὰ σἀρίδϊη οὗ τῆε Ποβῖ 
ἔογ τῆς τῆϊγά πιοητῃ τὐας Βεηδίδῃ τῆς 
80η οἔἩ Ϊεμοϊδάα, ἃ 'σῃίς  ῥτγίεϑε : δηᾷ ἐῶν 
ἢ ἢ8 σουγβθθ τύέγέ ἔνα πα ἔοι φδἔεεν. 
τῃουξβδπα. ὺ 

6 ΤῊ ᾿ς 2λ)αὲ Βεπαιϊδῇ, τολο τυα: 
τα ΠΥ ἀπιοησ ἴῃς τῆ γῖγ, δηἀ ἀθονε 7 3 ὅ8πι. 
τε τῆίτιγ: ἂπὰ ἰπ δ σουγθα τυάς 33. 
Αππαιίχαϊν κα 15 50η. 

7 Τῆε ἔουτῃ εἐαρίατπ ἔογ τῆς ἐουγἢ 
πιοηῖῃ τας Αϑᾶμὲὶ τῆε τοῦδε οὗ 

ΣΣ. 24. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΝΠ]. 1. Τ 5 νοῦϑο 15 ἃ βϑησγαὶ 
ποδάϊης ἴο {πὸ ᾿Ι5ῖ ψ ἢ [Ό]]ονν5. ἴῃ νεΥβο5 
2-1ς. [15 ΜΜῈ2]] οὐϑογνθὰ ΟΥ̓ Βοσίποδιι τη 
ἴῃς ποαιίηρ μὰ5 Ὦδθη ἴδκοη ἔγοπὶ δοῦλα ἔ 16 Γ 
ἃηὰ τῇογο εἰαδογαῖς ἀδϑοτρίοη οἵ αν 5 
ΔΙΤΩΥ; ὙΠΕσεοῦ τῇς νυ οὗ ΟἾγοηῖςοΪε5 
εἶνοβ ὕὃ5 ΟἿΪΥ δὴ αὐγιάστηεηί, οτηης 
{πΠ6 Ἄσαρίδϊη5 οὗ 1πουβαηάβ, ἴΠ6 σαρίδ!η5. οὗ 
Πυπάτγοάπ, Δηά τῆς οὔ ΓοΓ5 (“δοίεγί»ι, ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
“ὁ Θοσ 65 ἢ νγῆο βογνυθρά ἴπθ Κίηρ, ἢ6 σοηϊοηῖβ8 
ἽΒ56 16 ἢ τοοογάϊης ἴπ6 “ σΠ οῦ ἔα ΠοΓ5 ἢ 
ΟΥ Ππροδάβ οὗ ἴδε ἀἰνβιοηβ (566 οἷ. χχυ. 1), 
δηὰ [6 Ὠυ τ 6 Γ οὗἁ [5γ86}11658 1ῃ δδοἢ σοῦΓθ56. 

2. α«δοδεα»ι. [΄Δϑθδοῦθαπὶ 18 τηεητὶοπθά 
ἴῃ «ἢ. χὶ 11, δηά ἴῃ 2 ϑάγῃ. χχὶδ. 8, 45 ἴΠ6 
ἙΠΙοΙ͂ οὗ ᾿αν] 5 ταὶ ΠΥ ποη. Ης [5 οαἱ]εὰ 
ἴη οἷν. χί. τα 16 δοὴ οὗ Ηδο;ηιοηὶ." Με 
Ἰοάγῃ ἔτοπι τοῦϑο 2 [Πῃδξ Π6 ννᾶ5 οὗ [6 {Σῦ6 
οΥ̓͂ [υάἀδἢ, θείης ἀεδοοηάεοά ἴτοπὶ ῬεγαΖ (ΟΥΓ 
ῬΠαγεζ), {πὸ 80ὸη οἵ [υἀΔἢ, ἔἴτοπὶ ννῇοπὶ 
Πανὶ Ὠἰπγ56}} δργᾶῆρ. (8566 αδονυς, ςἢ. ἰἱ. 
3-15.) 

4. Ῥοάα!] Τὸ ψογάς “"Ἐ]ΘΘΞΔΣ, δ0Ὶ 
οὗ," πᾶν ργοῦδΌϊυ ἔδ]]θη οὐἱ Ὀεΐοσε Ὠ οάδι 
(ογ ἢ οάο). ΕἸθαζαγ ποϊά (ἢ βοοοηὰ ρἷδος 
ἀπιοηρ [αν 85 τ ΡΥ τῆθὴ (οἶ. χὶ 12). 
Αςοογάϊης ἴο [εἐννῖϑῃ ἰγδαϊίου, 6 ννᾶϑ 

ςουδίη ἴο Πανὶ, ἢϊ15 ἔαίμοῦ, ϑ οάδὶ, θείης 
[ε55ε᾽5 Ὀγοῖπμογ. 

ΜιφίοΙΡ. ΜικΚΙοΙΝ ν 8 ῬγοῦδῦΥ βεςοηά 
ἴῃ σοπηηδηά ἴο ΕἸεαΖζασ. ὙΠὲ Ηθῦγον τοχῖ, 
Ὀοῖ! Πογο δηά ἰῇ νϑῦβα ό, 18 ὉπΠ ΓΑΙ ΠΊΔΟΔ], 
ςοποίϑίϊη οὗ ἐϊἸδ)]ο!ηϊεα οἰδιι565, νυ θυ [ἢ6 
τηοδληΐϊη 8. ἱποοιῃρίοεὶ Υ οἜχργοϑϑθαὰ. ΟἿἹΓ 
{ΓΔηϑίδίογβ 5θοπὶ, ἤοννουοῦ, ἴο μᾶνς ςοηςοϊνοὰ 
(Π6 δυΐπογ᾽β ἱπἰθητοη γι ρἢϊ. 

5. 8οη 07) υεῤοίαάα, α εδὶο ῥγὶο.] ἘἈδῖδπογ, 
“γε ςὨϊοῦ ῥγίοϑὶ "-- δὴ ὀχργοβϑίοη ΟΥ̓ ψὨΙ ἢ . 
8 τηϑδηΐ, ποῖ ἴῃς διγῇς-Ργιοσῖ, θὰ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
της Ἡμ-ρτίεβι 8 ἀθριῖγ, ΨΠῸ 5 βοπιεῖίπιθβ 
ςΔ)]|οἀ “(ἢ βοσοηά ρῥτγίοβδι ̓  (2 Κα χχυ. 18). 
Τεῃοϊααα᾽5 ῥγ δι ἀδβδοθηξ δηά διμἢ ταηὶς 
διηοηρ ἴπε Αἀγοηϊο5 δὰ ὕδθη δγεδαῦ ἰηἀ1- 
εδιοὰ (ςἢ. χὶϊ. 27). 

6. Μιρρεν αποης δὲ ἐδιγ!γ.1 ὅ86ε ὅθόυθβ, ςἢ, 
ΧΙ. 22-25. 

7. “-αῤε!.1 ΤΏΘΓΟ 15 ἃ αἰ βηςσ ΠΥ ἴῃ 118 
τηαθηςιοη οὐὗἁἨ Αϑβδῇοὶ ἃ58 (6 σαρίδιη οὗ ἴπο ἔουγῆι 
σΟυΓβα, δίποσθ ἢς αἰςα ΘΑΥΪΥ ἴῃ Παν! 5 το ῃ 
οὐεῦ [υἀδῃ (2 854π|. ἱϊ. 121-21), Ὀοΐοτε (πε 
ΘΟ ΓΒ68, 45 ΠΟΓΟ ἀδβοσι θά, σου] ἤανο Ὀθθῇ ἴἢ- 
διτυϊοἀ. Ῥεγῆδρ5 ἴπ6 ἀιταησοτηθηῖβ οὗ ὅδ νυ! ὰ 
ἴῃ [158 Ἰδοῦ γεδῦβ γογα θαϑεὰ ὑροη ἰηϑζι- 
ἴίοτι5 θεϊοηρίης ἴο ἴῃς ρεγίοά οἵ [15 τείψη δὲ 



οό4 

]7οαῦ. δηά Ζεθδάϊαῃ ἢ8 βδοὴῃ αἴεγ 
Ἀϊπὶ: ἂηά ἴῃ ἢῚ5 σοῦγβα τύεγέ ἔνγεητν 
δηά ἔοιγ ᾿ῃουβαηά. 

8 Τῆς ΒΑ. σἀριδίπ ἔογ τὰς ΒΚἢ 
τποητῆ τὔας δῃαιμιτῃ τλ6 [Ζγδῆϊΐα : 
πὰ ἰπ ἢ]5 σοιῖδα τυόγέ ὈΘΠΤΥ ἀπά 
ἔοιιγ τῃοιιβαπά. 

9 Τῆς 5ἰχίῃ εαρίσίπ ἴου τῆς 5ιχιῇ 
τποητἢ τὐᾶς [τὰ ἴῃα 8οη οὗ [ΚΚαοϑὴ τῆς 
Τεκοῖϊο : πα 'ἴἢ 5 σουγϑβα τὐέγέ 
ΕΠ δηά ἰουγ τῃουβαηά. 

Ιο ἼΠε βενεπῖῃ ἐσρίαίπ ἴον τῆς 
βονθητῆ πιοηῖῆ τὖα: δε τῆς Ρε- 
ἸΙοηῖῖε, οὗ τῆς σμι]άγεη οὗ Ἐρβγαδίπι : 
ΠΑ 11] ἢ5 σουδ6 τυέγέ ἔνε ητν δηά 
ἴουγ τῃοιυβαπά. 

1 ΤῊς εοἰρμτῃ εαρίαιη ἴογ τῆς 
εἰσῃτῆ πιοηῖῦῇ τὸῶαάς διρθεσαὶ τῇβ 
Ηυβμδίῆιῖε, οὐ τῆς Ζδιῃιτεβ: δπηά 
ἴῃ 8 σουΓθα τύέγέ ὈΥΘΏΓΥ ἃπα ἔουΓ 
τῃοιυβαηά. - : 

12 ΤΠ6 πίηῖ εσριίαίπ ἴογ τὰς 
ΠΙητἢ πποπτῆ τὐα: ΑδιοΖοῦ τὰς Απο- 
τοῖμιτε, οὗ τε Βαη)δηλῖοβ : πα ἴῃ 
ἢϊ8 σουτβδθ τύέγό ὈΜΕΠΙΥ ἃπαὰ ἴουγ 
τῃουβαηά. 

112 ΤἼΕ απ εἐαρίαϊη ἴοτ {Π6 τοητἢ 
πιοηῖῆ τας Μλβαγαὶ τῆς Νειορμαδῖῃ- 
ἴῖς, οὗ τε Ζαγῃϊτεβ: δηά ἴῃ ἢϊ5 σουγβα 
τυέγέ ᾿ΝΥΕΠΤΥ Δπὰ ἔουγ τῃοιιαπά. 

14 Τῆς οἰθνθηῖῃ εἐαρίσίπ ἰοῦ τῆς 

Ηετγοη; ἂδηά ἴῃς ἰἸαῖοσ θηϊαγζοὰ σοιιγϑοβ 
ΠΟΥ ΓΟραγοὦ 85 ἰἀοηοαὶ ἢ σοτγίδιη 
ΟΑΓΙ ΘΓ ΟἿΘ5 ΤῸ Γ ἢ ἸΠΙΘΓΙΟΣΥ ἴῃ Ὠυχηῦο 8. 

9,10. Κνγα . .. είς. Μεηξοηοά δπιοηξ 
(η6 {ΠΥ “τ ΡΥ πίε ἢ (2 54π|. χχἹὶ. 26; 

41 ΟἿΓ. χὶ. 27, 28). 

11. διὀῥεεαἱἹ. (α]]δὰ ““ δ: Ὀθθςοδαὶ ἢ ἴῃ ςἢ. 
ΧΧ. 4, Δηὰ 4150 ἴῇ 2 84Π|. χχὶ. 13---ἃ ἀϊβογοηΐ 
τιοάς οὗ Ἐχργεβϑϑηρ ἴπε βᾶπὶὸ Η οῦγενν ΠΑΠΊΘ. 
δι θοσδὶ νγὰ8 ἴπῸ ϑἰαυεσ οὗ ϑδρὴῃ τὸ ρμίδηϊ, 
δηά, ᾿ἴκὸ 41} 6 σοπιδιηίηρ σαρίδ! 5, νγᾶ8 
διθοηρ {πὲ ΓΠΙ ΓΕ “ στη ΠΕ πηεη." (866 ἀθοτα, 
«ἢ. χ]. 29.) 

156. Ηρἰ4α1.1] ΟἹ] “ Ἠεϊεοὰ " ἰη ςἢ. χί. 
20, ἀπά “ ΗεἸ6 Ὁ " ἴῃ 2 ϑ8π). χχίϊὶ. 29. 

9 Οἱδηϊεί.] Α ἀεβεεπάδηξς οὗ ἴδ [πάρο 
Ὠἶχε ἴῃ ϑβιιςσοβϑίοπ ἴο [οβῆιια. ([υάξε5 ἢ. 
9-11.) : 

16. Ουεν ἐδε ἐγίδε:.Ἶ Τὶ 158 τευ γκδῦϊο (Πα 
ἔγοπῃ ἴπὸ ἰδὲ οὗ τπ6 {Πδὲ5 ννῃις (Ο]Π]ονν8 
Οτὰ «πὰ Α5ΠΕΓ ἅγὰ οχητῖοά. διπλ ]Ασν, 
)αηῃ δηὰ Ζοδιϊοῦῃ ἂγὸ οὐεοὰ ἤοπὶ ἴῃς 
ξεπεδίορίοδὶ δι συου οὗ (6 {τ|δεὲ5 ἴῃ οἢ5. ἰν.- 

Ι, ΟΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΧΥΙΙ. [ν. 8--21. 

οἰανοπιῆ πιοηῖῇ τὐσ: Βεηκδίας τῆς ΡΙ- 
ταῖῃοπιῖε, οὐ τῆς σμ]!άτεη οὗ Ερἢ- 
ΓΑὶπὶ : ΔΠΑ ἴῃ ἢϊ5 σουγδβα τύόγέ ὈΝΕΠΤΥ 
δῃά ίοιιγ τῃοιιϑαπα. 

Ις ΤΏε τε ἢ εαρίαϊπ ἔογ τῃε 
ἵν ἢ πιοητῇ τὐας ᾿Ηε]άδι τῆς Νε-" 

σουῦϑα τύέγέ ἴννεηγ ἂπά ίουγ τῇοιι- 
54π4. 

16 4 Ευτγιογηλοῦα ονοσ τῆ6 {τῖδ65 
οὗ ἰβγδοὶ : τῆς τυ ϊοσ οὗ τὴς ουθεη- 
165 τυας Ε]ΙΕΖοῦ τὴ6 5οη οὗ Ζιςδεῖ: 
οἔ τῆς διπηθοηίζεθ, ΘμΈρῃδῦδῃ τἢε 5οη 
οὗ Μ,αδομδὴ : 

17 ΟΥ̓ τῇς [μονῖτε5, Ηδϑμδθιδῃ της 
ϑοη οὗ Κοιμμεὶ: οὗ τῆς Αδτγοηίῖῖεβ, 
Ζαάοῖς: 

18 ΟΥ [υάλῃ, ΕἸτα, οη6 οὗ τῆς δτγε- 
ἴἤγεη οὗ ᾿ανιά : οὗ ββάςμαγ, Οπιῦ 
τῆς 50η οὗ ΜΙςἢδεὶ: 
10 Οἔ Ζεοβυϊυη, Ξμπιδίδῃ της θὁ0ῃ 
οὗ Ομδαάϊδῃ : οὕ Νρδζαὶὶ,, [εὐποῖὰ 
186 5οηὴ οὗ ΑΖτειεὶ : 

20 Οὗ τε ςΤδ]άγεη οὗ Ερῆἢγαίπι, 
Ησοδῆοα τἢς βοὴ οὗ Αζαζίδῃ : οὗ ἴπ6 
Π41Γ τῆδε οὗ Μάδπδϑβεῇ, [ο9ε] τῆς 8οη 
οὗ Ρεάκλίδὴ : 

21 Οἱ τὲ 81 ἐγῤέ οὗ Μαῃμδεϑθὴ 
ἱπ ΕἸἸεαα, Ιάἀἀο τἢ6 8οηὴ οἵ Ζεςδδ- 
ΓΔ : οὐ Βεη]απλη, 44516] τῆς δοῃ 
οἔ Δθησργ: 

Υἱ. Ἅνε οδῇ ΟἿΪ ϑιρροϑε {πεῖ ἴῃς ἰἸ5σῖ5, ἃ8 
[ΠΟΥ σαπῆθ ἄοννῃ ἴο ἴδε νυτιῖοσ οὗ (Πγοηὶς 68, 
ὙΟΓΟ ἱπσοτηρίεῖδ. 

ἐδε γμΐογ οὐ δὲ εωῤεπίε..ἢῚ ΤὮῊΘ “ ΤΌΪΟΓ ἢ 
ΟΥ̓ “ ῥσγίηοθβ" οὗ ἴπε {γτδε8 ἌΡΌΘΑΥ ἴο δαῦτο 
Ὀδοη ἴπ6 οἰάοϑεὲ ᾿ἰηθαὶ ἀοδοεπάδηϊ5 οὗ ἴΠ6᾿ 
ΡαιΓΑγο ἢ 5. δοοογάϊης ἴο ἴῃς ἰᾶὰνν οὗ ὑππλο- 
δεορϊίιγα. 

17. Ηα:ῥαῤίαΡ. Νοῖ τῆς “Ηδεμδθῖδῃ ἢ 
οὗ εἢ. χχνὶ. 10, γῇῆο νδϑ8 ἃ ἀδοοοηάδηϊ οὗ 
Ηοῦτγοη, ἃηὰ τπογοίοσο 4 Κοβμαῖπιῖθ. ὙΠΟ 
““ ῥχίπος "ἢ οὗὨἩ 6 εἰδο οὗ] εΥΐ νγᾶ5 ἢο ἀοιιϊδὲ 
ἃ Οογβῃοηϊίο. 

Ζαάολ.) Ὑπὲ Πρ εργίοσὶ οὐ ἴδε οἷάες 
τ [πα οὗ ΕἸοαχασ. (866 αὔονθ, ςἢ. Υἱ. 
1-8. 

18. Εἠδωι ὌΠ Ι5 18. πο ἀοιιδὲ ἃ Ἄοογγιρὲ 
τοδλάϊηρ ἔὼσ “ ΕἸ140,᾿ 45 ἴπε εἰάεϑὶ ϑοη οὔ 
[6586 ἰ5 εἰϑεσῆογε αἰννδγβ ἍἽδ δ. (8566 χ ϑ8πὶι, 
χνυῖ. 6, ΧΥὶ. 13, 28: 1 Οἶγ. ". 11.)Ν ὙΒὲ 
1,ΧΧ. μᾶανς ΕἸΙδὺ (᾿Ἐλιάβ). 

21. ακεὶεὶ, ἐδε “οη Οὗ “πεν. ῬτΟΌΔΟΪ, 

. . . . “ ἐφαῖ, 

τορμδιῃῖῖς, οὗ Οὐδηϊεῖ: ἂδπά ἴπ ἢϊ5 τὐβ τὸ 



Υ. 22--25.] 

22 Οὐ ἴδῃ, Αζαγβοὶ τῆς 8οὴ οὗ 
7εγοῆδπι. ὙΠ μεθα τυδγε τἴῃ6 ῥγίησα8 
οὗ τὴς {7τ|ῦ685 οὗ [Ξγδεὶ. 

22  Βυιτ αν ά τοοὸκ ποῖ (ἢς 
Πυπίθεγ οὗ πε πὶ ἔγοηι ἴνναηΥ ὙΕΔΓΒ 
οἷά διά υμάδγ: δοοδιβα τῇς [ΟΚῸ 
μιλλὰ 5414 ἢς ννου]ά ἱπογθαβθα [βγδαὶ [Κα 
ἴο [ἢ 5218 οὗ ἴῆ6 ἢἤδάνθῃϑβ. 

Ι. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΧΥΊΙΙ. 

24. Ϊοαῦ τῆε β8οη οὗ Ζεγιίδῃ θερᾶη 
ἴο πυπιδεῖ, δυῖ ἢε βηιβμθά ποῖ, δε- 
σλιι56 ὄτῆεγε [6]] ννγαῖῃ ἰογ ἴτ ρδίπϑῖ ὅ 3 ὅ8κι. 

24. 5, ἃς 
ἴβγδεὶ ; πειῖμεῦ ἵνναβ τῇ πα πιθογ ραζ ον. 2ι. 7. 
'π τῆς δοςοουηζ οὗ ἴδ ςἤγοηϊς]θς οὐ Τ Ηεῦ. 

αεοεηά καῖΐ͵ 
Κιηρ Πανιά. 

ὡς ἴ Απά ονεῦ τῆς ΚΙιηρ᾿β {τεᾶ- 
8165 τῦοῦῶς ΑΖηϊανοῖδ τῇς 9οὴ οὗ 

οὗ ἴἸὸ ΑΌποῦ ψῆο παὰ θδθη σαρίδιη οὗ τῆς 
Ὠοπὲ υπάήσθγ 540] δηὰ [5 οϑῃοίῃ. 

23. αυϊά Ἰοοί ποῖ ἐδὲ πμριόεν, "ἢ ΤΣ 
οσουγγοηςς οὗ [158 σειλδτκ ἰη (ἢ 5 ρίασο ᾿πὶ- 
Ρ Ἰ65 (45 Βογίμοδι νυ 6 }} οὔϑοσνο5) ἴπδὶ Πᾶνα 5 
Ὠυθογηρ οὗ ἴπῸ ρθορὶθ νν88 ςοππεςῖεὰ νυ 
[πὲ τ ΠΠΑΓΥ ἀγγδηροηηθηῖβ νυ σἢ Πανο ἔοττηθά 
(ἢ οἰϊεῖ 5 δ᾽]οςξ οὗἩ ἴπῸ δαγηοσ ρογιίοη οὗ [ἢ6 
σμαρῖοσ. ἴη ογάργ ἴο ἢχ ἴθ δπιοιιηΐ οὗ ἢ18 
δἰδηθ της ΔΥΤΩΥ͂, ἢς ἀοειγοά ἴο κπονν (ἢ στ ἢο]ς 
ὨΌΠΆΘΕΥ οὗ πε δῦονϑ ΓΘ ΏΓΥ͂ ἴῃ ἢ 15 ἀπ. ΟΠΒ. 
Ιϊ νγᾶϑ ποῖ ὨοσΌββΑΥΥ ΤῸΓ ἢίπὶ ἴο Κῆον ἴδς 
Ὠυτ θα θεῖον ἔννθ 1 ; δηὰ δὲ βϑῆγδηκ ἔγοτι 
ἀοίηρ 50, ποῖ Ὀέσδιιδα 1 ννῶβ “" ἱπιροβϑβί θ᾿ 
(Βεπῖδοδυ), θυῖ Ὀεσδυθδ ἴἴ νγαὰ5 ἔεϊς ἴο ὃςἊ 
Ἰγγούογοηΐ ἴο αἴζειηρί ἴο ςοιιπί ψῆαῖ Οοὐά 
745 ηὐογϑοίοοα ἴο ἢάνο ργοχηϊδοά 5ῃοι]ὰ Ὀδ 
σουπίϊο55. Τὸ ἴδε σοησγαὶ Οτγθηῖδὶ ργο)υάϊοθ 
δραϊηϑῖ Πυ οτηρ ροϑϑοβϑίοηβ, ἄς. (ΝΙΟυῆγ, 
“ΒΒ εβοτρίίοη ἀς ᾿᾿Ασγαῦιο,, Ρ. 14; Βυςκίηρ- 
ἢ4π|, “ ΑΥὰ Ὑτίθ65,᾽ Ρ. 88), ἴπετε 5 δα ἀδά 
ἴη 86 ολϑε οὗ ἴῃς [ἐνν8 ἃ βρϑοῖδὶ οὐ]οςξίοῃ, 
ἐτοιυηάρα ἴῃ ραγῖ οἡ ἴπ6 ρῥγοπιῖϑς ἴο ΑὈγαπδπὶ 
(Οεη. χν. 5), ἰὴ ρατῖ οἡ ἴῃ6 ἴθτῃϑ ἰη ὙὙΠΙοἢ ἃ 
ῬΟΙΤΉἰ5ϑίοη ἴο ὨΙΠΊΌΘΥ νγᾶ5 είνθη ἰὴ ἔχ. χχχ. 
12. (866 δβρεοία!ν ἴπῸ νογάβ, “ (παΐ ΤΟΣ 
κε πο ρἰδξιιε διῃοης {ποι}. 

24. ὑοσὸ . .. Μη δεά πο,.}] ΟΟΥρατο 
δῦογο, οἷ. χχὶ. 6, δηὰ ηοῖε δὰ ἰος. 

δεεαι6 ἐδεέγε 4εἰ] «υγα! 6.1 1{ϑὺΌ|γα! γ, " “4πά 
ἔετε [611 ννγαῖ." ὙΠῸ οτἱρίηα] ἀοε5 ποῖ αἱ δ]]} 
ἸΏΡΙΥ παῖ ἴΠ 6 ΔΠΠἸς οὗ Οὐ 5 ννυγαίῃ νγα8 [ἢ 6 
οδιιϑε οὐὗἨ 0408 ᾿θαβίηφ. ΗΪ8 πιοῖϊνε 
ΕἰΘΑΓΙΥ πἰδίθα ἴῃ ςἢ. χχί. 6: “ ΕοΥ ἴῃς Κίην᾿ 5 
Ὑνοσὰ ννὰβ δὺοπιηδῦϊς το [οδὺ.᾽ 

πεὶδέῦ «υα! ἐδὲ πισπδον ῥβιῶ ἱπὶ ἐδὲ σεεομηΐ ο 
ἐόε εὐγοπίείος 97 ἀἰπς οί [τ Π48 Ὀεθη 
διισροϑῖοα [παῖ ννὸ ϑῃοιι" ἃ γϑδά, ἔοσ "" δοςουηΐ" 
(σιΐβαγ), “ ὈοοΚ " (“ερδεγ); διι 118 15. υη- 

. ὙΠ6 πιρδηϊηρ 15, (δῖ ἴῃ {Π6 ροτ- 
τίου οὗ (6 “ἢ γοηὶς ε58 οὗ Κίηρ Ἀνὰ νυῆϊοῇ 
ἰτοδϊοά οὔπυπηῦοτγβ--- δ ΠΟΥ οὗ [Π6 ϑἰδηά- 
ἴῃς ἀττῆγ, οὗ πὸ 1, Ἐν ΓΔ] δη ἃ ΡΥ ΒΕ} Υ σου Γ968, 
οὗ 16 π5ἰῆμοτβ, ἄς. ---(ἢς τοΐυγη οὗ (δ 
ὨΘΠΡΕΓ οὗ [Π6 Ῥεορὶς πιδάὰβ ΕΥ̓ [ον ννᾶ5 
ποῖ οπίογεά. Ὅν ὲ σδῃ 6 45}}}7 υπάἀεγβίδηά ἴπῃαΐ 
τε αἰβαϑῖγοιιβ οἰγουπιβίδης θα νυ ἢ ἐοϊοννεὰ 
οὐ ἴῃς ἰδκίηρ οὗ {πὲ σδθῆβιιβ ῃγοάυςοὰ ἃ 
ἐδεϊης ἴδ Οοάὐ ταϊσῆς 6 ἔτ ΠΟΥ ὑσγονοκοά 
Ὀγ [115 Ὀείης Ρυΐ οἡ τεοοσγὰ ἰὴ {πεῸ δίδαϊε δ- 

οἢϊνοβ. [ἴ ννγᾶ8 σοηῃβθαι θη οὐ εὰ ; αηά 
(Π6 δοςουηΐῖβ οὗ ἴπΠ6 πυπλθεῦβ ψνῃϊο πανθ 
σοπῖθ ἄονη ἴο ι15 πιιιδῖ Πᾶνα Ὀδοη ἀοτγινοά 
ἔτοϊῃ ϑ0Πὴ6 σοι ΡΑΓΔΈΝΘΙΥ Ὀγναῖθ βου ΓΟ 65. 

485-31. ΤῊΐ8 βοοῖοη 18 ΥΘΙῪ ἱπιροτίδηϊ ἴῃ 
115 Ὀοαγης οὐ ἴπῸ ηιιοδοη οὗἁὨ ἴῃς τονθηι δ 
ψΠΙοἢ Πᾶν ροϑϑοϑϑοά, ἀπά ἴπΠῸὶ τηόλη5 ὃγ 
ἢ ἢ πὸ παά δοαιγεὰ ᾿ἴ. Α58 ἴδε γουημοῦ 
50ῆ οὗἩἨ ἃ ἔσαν ποῖ γεπΊ ΚΑ 0]6 ἴῸΓ ορυΐοηςδ 
(1 84π|. χνῇ. 11, 20}, Β6 σᾷπηοῖ πᾶνὸ δά πημοῇ 
ῬΓΟΡΟΙΙΥ παῖ ννὰ8 5(ΓΙ ΠΥ ρῥγίναῖθ. ΔΝ ἃ Πηὰ 
ἢϊπὶ πον ἴἢ ροβϑεϑϑίοη οὗ (4) ἰγεάβυγοβ ἰδἰά 
υρ ἴῃ [οΓυιβα πὶ, σοηϑιϑεϊηρ ἴῃ ραγῖ ργοΟ  ΟΥ 
οἵ τπ6 ρῥγϑοίουβ τηεῖδὶϑ, ἴθ ραγί οὗ οἴδεσ 
Κιηά5 οὗ βυθδδίδηςσε ; (6) ἴγεδβιγεβ ἰδία τ ρ ἴῃ 
βἴογε ἴῃ νδυίοιβ ρίδοθβ ἴῃ ἴπ6 ὑγονίηςθβ; (Ὁ) 
ςΟγη-Πο] 5; (4) Υπογαγαϑ ; (4) οἰνε- ὅὁτουηάβ ; 
(υ ϑγεαπιογε- ἰδηϊδτίοῃβ; (4) βοςκβ8 δηά 
Βογάβ ; (6) σαπιε}8; (1) 45565; (7) ννῖπε δοοὺ- 
ται ]αϊοα ἴῃ ςο]]γβ; δηὰ (4) οἱ βἰογθὰ ϑἰπιὶ- 
ἰατὶγ. [5 ἐνϊάθης {παῖ [αν πδὰ ὈθοοπΊο, 
ΌΥ 80ΠπῚ6 πηδᾶπ5 ΟΥ Ά Οἴδοῦ, ἃ ἰδγρε ἰαπιθά 
ῬΓΟΡΓΙοΙΟσ, ἃ5 ψ} Ὲ7}} ἃ85 ἃ οδρίζα! δῖ, ροϑ- 
δοϑϑθοὰ οὐ πηιῖοῖ πιονοαῦϊας ψοαῃ. Δα 
ΤΑΥ͂ ῬΟΓΠΔΡ5 566 [ἢ πιαίη βδοισος οὗ Ὀοῖῃ 
{Πε86 Κίἰηἀβ ΟΥ̓ ργορεῦῖυ, ἰὴ ἴῃ διισοδββέμὶ 
νγᾶτ5 ΜὨϊοῆ δ6 πδὰ νναρεά. Ενεῃ αἀυτίηξς 
841:}5 [Πριπιο, ἢ δηιαϑϑοὰ σοηβιἀογαῦ δ 
το] ἢ ΟΥ̓ πιοδη8 οὗ ἴμε σαϊὰβ γῃ] ἢ Πδ οδγ- 
το οἡ ἔἥοπι ΖΙκίαρ (1 84πι. χχυ]!. 8, 9, ΧΧΧ. 
λο). Αθεγναγάβ, ἃ σου] βθεπὶ ἴΠαΐῖ, ἤδη 
ἢ νγαῖτεὰ ϑιισσθϑϑί ἢ γ, 6 τεσείνοα 845 ἢ 8 
οὐ, ἢοΐ ΟΠΪΥ ἃ ἰαῦρε ρογὕοῃ οὗ ἴΠε6 5ρο}] 
(1 ὅϑδτη. Υἱῖ!. 4, 7, 8, 12}, δυΐ 4150 ἰγδοῖβ οὗ 
ἰδπά ἴῃ ἴΠ6 πονν]γεσοηημογεὰ σουηΐγε8. Η 8 
οἰϊνε- ὅστοιιπάϑ δηὰ βυσδιιογε- δηϊδί! ἢ 5 ννετα 
ἴη ἴΠ6 “Ἰον ρἱαίη," οὐ “δοῤδεέϊαῤ, νυν ἢ νγᾶ5 
[δ ῬΓΌΡΟΥ ΠΟΥ οΥ̓Ὠ Πα ΡὮ] Ἰ5[1Π 65 (Υγβ86 
28); ἢ15 σΑπΊ6}5 δηὰ 5 ἤοςῖ5 γεγο ραϑυγεά 
ὈΥ Αταῦ πεγάβπιθη (νογθθβ 30 δηά 11), ργο- 
ὈΔΡΙΥ͂ οὐ ᾿Δηἀ8 ἔοι  δεϊοηρίηρς ἴο Ατδὺ 
{πΠ0685. Ηον δα δοηυϊγοά ἢ]8 ροβϑεβϑίοῃβ ἰῇ 
Θἤῃάγοη (Υοσῦβο 20), δπὰ ἴη {πῸ νδ᾽εγβ (10.}, 
νὰ ἀο ποῖ Κπον. Νὸὼο ἀοιιί ἢς ἀεγίνεα ἃ 
ςοῃϑίἀογαῦ!ο τοσοῦ ἤτοῃ 5ι0)]εςῖϊ Κιηρ58 
1 ϑϑτω. υἱῖϊϊ. 2, 14, Χ. 19), 85 ϑοϊοπιοὴ ἐἱά 
ἢ Κ. ἵν. 21), δηά ἢδ τῦλΥ αν θουρῆῖ, ΟΥ 
τοηϊοά, ἰαπάΞ ἰη ἀϊεγοηῖ ρίδοθβ. ὙΠΟΓΘ ΤΑΥ͂ 
4130 ἰδὶγ πᾶνθ θεθη ἃ Ἄοογίδίη 4υδην οὗ 
Ῥυδὶις υἱπαϑοισηθα ἰαπὰ πῃ Ῥαϊθϑίιης δ ἴπ6 
τὸ ἤθη πὸ Ὀοοάπιθ Κίπρ, νη ἢ νοι ]ά 
Ὠδίυγα ν 4}1 ἰηῖο Ὠ15 δηά5, ἴὸ δὲ ἀφαὶ νι 
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466 Ι, (ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΕ5. ΧΧΥΙΠΙ. [ν. 26---- 33. 

ἂηά ονεῦγ ἴπῸὸὶ Πειάβ ἐδαίέ τὐεγε ἴῃ 
της νδ|]ογ8 τυας δῆδρῃας {π6 8οη οὗ 
Ααϊαι: 

20 Ονεῖ τῃε ςαπλεὶβ αἶϑο τας Οδ1]] 
της ΙΞῃπηδαῖτε : ἃπὰ ονεγ πε 45568 
τυας Τεπάεϊδῃ τῃς Μετζγοποίδιε : 

21. Απά ονεγ τῆς βοςκβ τσ: [4212 
της Ηδσετῖε. ΑἹ] τμεθεὲ τὐεγε τῆς 
τυ ]εῦβ οὐ τῆς βιυβδβίδησε ννῃϊοἢ τὐασς 
Κιὶρ [αν ά 8. 

22 ΑΪδο Ϊοπαίμαη αν! ἀ᾿ 5 ἀποὶε 
γγ»ὼ5 ἃ Πσουηβα]]οῦ, ἃ νγῖδεὲ πΊλη, δηά 
ἃ ἰβοῦθε: δηὰ βῆ] τῆς βοὴ οὗ! ὁ, το. 
ΗἩδομπιοπὶ τοὰς ψρ ἴῃς ΚΙπρῖβιον. 
8068 : ἐῤιόυμα 

22 Απά ΑΒ Βορἢεὶ τὐᾶς τὴ ε Κίηρ᾿5 κέῤδ.
 

Ααϊο] : δηά. ονοῦ τῆς βἴογθμοιιβεϑ ἴῃ 
τε δεϊάβ, ἴῃ τῆς οἰτ65)9 ἀπά ἴῃ τῆς 
νΠΠαρεβ, ἀπά ἱπ τῆς σλ51|68, τυας |ε- 
Ποηδίῃῆδῃ τῆς βοὴ οὗ []2Ζ]Δῇ : 

26 Απὰ ονογ τῆδπὶ τῆδλι αἀϊὰ (ἢς 
ννογΚ οὗ τῆς Πεϊά ἔογ {||ὰρὲ οἵ τῆς 
δτουπῃά τὰς ΕΖτὶ ἴῃε 8οη οὗ πο : 

27 Απά ονεῦ τῆ6 νἱπεγαγάβ τυᾶς 
υὐαῶν ΘΗ ΠΊδῚ τῆς Βαπιδίῆιῖο : ἴονου ἴῃς ἢ - 
τὴ “5 ΟΥΘΆ56 Οὗ [ῆ6 ν᾽ παγαγάβ ἔογ τὴ8 νγ]1 6 
“ρα νέπσν οΩἸ]]λτβ τῦᾶς ΖΑΒάϊΪ τε ϑμΙρμπλίτ : 

28 Απά ονοὸῦ ἴδ οἷϊνε {6685 δηᾶ 
τῆς βγσοπιοῖα ἴγεεβ8 τπδί τεῦς ἰῃ ἴῃς 
Ιονν ρ]ίῃβ8 τυας Β44]-ἢάπδη τῆς (ὐεά- 
ΘΓ : δηά ονογ ἴῃς ς6]1]γ8 οὗ οἱ] τυα: 
]ολβῃ: 

29 Απά ονεγ τῇς Πεγάβ τῃδῖ ἐξά ἴῃ 
ϑῆδγοηῃ τοῖς διηῃι{ταὶ ἴτῆε δῃδγοηῖτε : 

85 πὸ οἷιοβα. Εὐγίπογ, ἢ6 δηὐογοά, οὗ σουγϑβο, 
{πὸ υ504] Υἱρ 5 οὗ ἃ [εν δα ς ονοῦ {πε 
Ἰληάθα ΡΓΟΡΟΓῪΥ͂ οὗ ἢι5 5ιιυυ)εςῖβ, δηὰ ννᾶ8 
(5 Θητ Θὰ ἴο τεςοῖνο 4 ἘΠ οὗ ἴῃ6 ργοάιιοθ 
(1 δᾶπι. νἱ!}.. 15, 17). Ηδ νοιυ]ὰ «Αἷ5ο το 
Ἐπι6 ἴο {ἰπ|ὸ οδίδίη ἴδοβο ““ Ὀδῃηθνοϊθηςθβ,7 
ΠΟ νοῦ ὀχροςοϊοα ἔσοιῃ 41} οὐ ςογίδ! ἢ 
ΟΟΟΔ5ΙΟΠ5 (1 58Π|. Χ. 27,) ΧΥΪ. 20, ὅζς.). 

26. διογεῤοισες.1 [,Λετα !Πγ, “' ἐγεάβϑιγεβ"--- 
[Π)6 δᾶτὴθ ννογά 45 ἴῇ ἴῃ ρσγεσράϊωρ εἰδιι56. 

ἐδε εαἰϊα ὙὝΠεθΘ ἃ ῬγοΟΌΔΟΪΥ [ἢ6 
τναῖσῃ-οννοῦϑ τη ἴδ Βογάογ αἰσι τ ςῖ5, οχροβεά 
ἴο Γαϊάβ τοσὰ ἴῃς ρου παάογηρς {τδ65 οὗ ἴΠ6 
ἀεβεῖ. (ὅεὲ 2 (γ᾿ Χχυϊ. 10, ΧΧΥ͂ΙΪ. 4.) 

ΔΊ. Τὸε Κανιαῤῥ᾿᾽ίς.)] Α Ὠδῖϊνε οὗ οπθ οὗ 
[η6 ἴονγπ8 οδ]]ϑὰ Ἀδιηδὶ, δυΐ οὗ ψῃοἢ 18 
Ὀηςοτίδίη. 

ἐδε ϑρίρῥρι )] ΑἈ ηδῖῖνε οὗ δῇῆορῃδηῃ 
(Νιιηι. χχχῖν. το, 11}, Ὡθὰγ Ἀἰδ]αἢ, δὲ [}6 
Θχίγοιηθ ηουῖῃ-οαϑὶ οὗ ἴἢ6 ΗΟΪΥ [,4ηά. 

28. 71 δε ἴοτυ Ρίαίη4.) ἘΔῖδποτγ, “ἴη τἢδ 
Ἰονν ρΡ᾽ δὲ." Τῇε νογὰ υδεὰ 15 δα-δρδερῥέϊαρ, 
[Π6 ΡΓΟΡΟΙ ἢδπὶὸ οὗ ἴπθὸ ἴον ἰγαςΐ Ὀεΐννδεῃ 
(πὸ ἈΠ] σουῃίτυ οὗ [υάδὰ δηά ἴῃς Μεάιϊ- 
[οὐταηεδῃ, ͵ 

2ὁε Οεάογ! 1..}.ὺ ΤΉΏΟΓΕ ννα5 4 Οδἀέγδῃ ἴῃ [Π6 
Ἰονν ρἰδίη ( [οβῇ. χν. 36) ἠοῖ ἴδσ ἔγοτπῃι ϑοςοἢ, 
ἴο νοι Β841- άπδη χοῦ ΔΌΪΥ θεϊοηρεά,. 

30. Οδι..} Ῥοτπαρβ ἃ πάτο οὗ οβῇςο, ποῖ 
ἃ ΤΟᾺΪ ΡΓΟΡΟΓ παπία. “ῆϊ 15 “ἃ Κϑεροσ οἵ 
σα. 5 " ἴῃ Αταδὶο. 

Μεγοποι ῥὶς.) Αομρασο Νοῆ. 11}. 7; ἴτοπι 
ὙΠΙΓἢ ᾿ἴ πλΔΥ δα ραϊπεγοά {πὶ “ Μεγοποίῇ " 
45 ἴῃ Βαοη)δηλίη, πε Οἰδοοῦ δηὰ Μίζραῇ. 
Τίνε ρίδος πλιιϑῖ μᾶνο Ὀθθη ἰηβι χη οληΐ, ἔοσ τη 
ὨΔΙΊΕ “ΔΊΕγο ἢ " ἀο65 ποῖ οὐςγ δηγ- 
γΏΟΓΕ. 

σου 56} ].ογ : δπὰ Η υϑῆδιὶ τῆς Ατοδιῖε 
τυας τῇ Κίηρ᾽5 ςοπιρδηίοῃ : 

31. Τὸε Ἡαφενὶε ἢ Οὐ “Ηδραγῖο," δ5 ἰξ 
8 ΠΊΟΓΕ υἰ501 }}γ νυττθη. (866 ἀδθογο, ςἢ. ν΄. 
1ο, 19, 20.) Οη ἴῖΠ6 {π|δ6 ἰἴ561ξ, 58ὲ66 ηοΐβ οὔ 
ςἢ. ν. 1ο. 

382-384. ΤὮοΘ σΠαρῖογ σοηο]υάθ5 Ἐ ἃ ἰ15ῖ 
οὗ βοπὴθ Ἄσπίοῦ οἤϊοογβ οὗ [αν ά, νι ἢ ςΟ ἢ] ΤΙΔΥ͂ 
6 σοπιραγοὰ νἹἢ 2 ὅ5411. Υἱ]}. 15-18 : 1 ΟἾγ. 
ΧΡ]. 15-17; δηὰ 2 ϑ88Π|. Χχ. 21-26. Τὴ6 
Ἰι5σῖ 15, πονενογ, σΠΙΟΩΎ διιρρίοπηθηΐαὶ, τΠ6 
οἴ ςεῖβ πιοθητὶοηθὰ θοιηρ, ἰη [ἢ πηδίη, 5 ἢ 45 
ἤδγθ ἠοῖ Ὀδδη ποῖϊοθὰ Ὀεΐοτε---  σ. Κὶπησ 8 
ΠΟΙ 56 ΟΣ, ΚἼ Πρ 5 ππεπα, Οοπηρδηϊοη οὗ ἴῃ 6 
ΝιΙΩΡ 5 βδοῆ8. ΤΠ6 ᾿ἰσῖ σδηποῖ Ὀοϊοηρ ἴο ἃ 
ΨΘΙΎ ἰαῖο ρατί οὗ [αν ᾽5 τείρῃ, βίηςε 1 ςοη- 
[Δ]ηὴ5 ἴῃ6 πᾶπὶθ οὗ ΑΠΙΠορμοὶ, ψῆοῸ 5Ξἰενν 
ἢιμΊ56 1 ἀυηρ ΑἸ βδ]οσμ 5 γα 6]! (2 ὅ8δπι. 
ΧΥΙ]. 23). 

82. ὕοπαΐίδαη, Παυϊδε με. ΟΥ̓ “ Ὠ αν 8 
ὨΘΡἤονν," Ὡς ἢ 15 ἃ πιοδηϊηρ ἴδ ἴδε ινογὰ 
υδοὰ 5οιηείτηθβ ἢ85. ὙΠπαῖ αν ὰ πα ἃ 
Ὡσρῆονν παπιοα [οηδίῃδῃ, νὰ Κηονν ἔτοσὶ οἢ. 
Χχ. 7 δηά 2 541). Χχὶ. 21. 

«εῤίο!, ἐδὲ σον ὁ Ἡσεδνιοηὶ ἢ 7616] 15 50 
ΠΟΙΏΤΊΟΙ ἃ Ὡδῖὴθ παῖ νγὸ σδηηοῖ ΘΔΕΠΕΗ 1ἢ}15 
“ [Θἢ 16] ἢ τῆς “δοὴ οὗ 1,δδάδη " πηϑῆ- 
[Ιοποά ἴῃ ςἢ. χχίί!. 8 ἀπά ςἢ. ΧχΥΪ. 21. 5 "βοῇ 
οὗ Ηδοβπιοηὶ," {Π|85 [θἢϊο] ψουϊὰ 5θοπὶ ἴο 
μανα Ὀθθη οὗ ἴῃς βΆπ|6 [ΑΠΆΠΥ ννἢ [Αϑῃοῦθοαμα. 
(ϑεε ςἢ. χὶ. 11.) : 

33. “ῥιήδοῤῥεὶὴ δε 2 ϑαϊῃ. ΧΥ. 12, 31) 
ΧΥΙ. 15-23, ΧΥΪ. 1-21. ὍΤῊ]5 ἰ5 {6 ΟὨΪΥ͂ 
τλοπίίου παῖ ἴη6 νυτῖοῦ οὗ ἙὨγοηϊςἾθ5 Δ Κο8 
οἵ ἢιπὶ. 

Ημραὶ ἐῤδὲ Αγεδῥίο «υας ἐδε ἀϊηρ᾽: εογιραπίοη. 
Οτν “ Κιηρ β ἔἼθηα," 25 ἴπῃε ϑαπλθ ὀΧΡΓΘ5ϑΟ 15 
{τδηβίαῖθα ἴῃ τ Κ.. ἵν. ς. Ηι5}Π|4}}5 οἢῆςο ἰ8 
ποῖ ΟὔὈδοιΓΟΙΥ ἱηάϊ!οαῖοά ἴῃ ἴῃς αισϑιϊοη8 
ψΏϊο ἢ Αὐϑδίοπλ τὐἀὐάγεδϑοα ἴο ἢ1πὶ---- 15 1015 



ν. 324-41 Ϊἷ ΟΘΠΗΚΟΝΙΟΙΕΒ. ΧΧΥΠΙ. ΧΧΥΠΙ. 

24 Απάὰ δἤεγ ΑΒίΒορἢεὶ τυας [ε- 
Βοϊδάδ τῆς 8οη οἵ Βεηδίδῃ, ἀπά Αδιᾶ- 
ἴΠλγ : ἂδηὰ τῆς σεπεγαδὶ οὗ τῃ8 Κιπρ᾿ 8 
ΔΓΙΩΥ τας [οΔὉ. : 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΝΠ. 
: Φαυϊά ἐπ α σοΐρηι ἀσοερεόέν ἀσυΐμρ ἀεείανγεα 

Οοά᾽: ατοι 40 ἀνε, αγιαἱ 27οηιῖδό ἐ0 ἀξξ 50» 
δοίονιον, ἐαλογίείλ ἑλόηε 9 γμαν Οοα, 9, 20 
474 σηεομγασείλ δοέργηοι: ἐο ὑιἐά ἐλε ἐονε ῥέα. 
1. 21 σοί ἀδμι ῥαξόγης ον ἦς γε, ἀπά 
ἐοίά πώ τἰένέγ ,07γ ἐἀέ πεαίεγαζς. 

ΝῺ [Ἰϑανιά δββϑεπιθ]εά 411] {δε 
ΡΓίησοῈ85. οὐ ἰβγδδὶ, τῆς ρῥγίποαβ 

οὗ τῆς ττδε8. δἀπὰ τῆς ςαρῖδ!η8 οὗ 
τῆς σοπΊρδη 65 τῆλε πλϊηἸδίεγεά ἴο τε 
Κίηρ ΟΥ̓ σουῖδα, ἀπά τῆς σλρίδιῃ8 
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᾿οῆςετβ, πὰ στὰ {πὰ παρ πιεη, ! τ, ιν 
πὰ νι ἢ 411 τῃε να]ίδης πιθῃ, ιἱἱπῖο ἷ 
]εγυβδίεπι. 

2 ἼΠεη ἰλανὰ τῆς Κίπρ βἴοοά ὑρ 
ἼΡοη ἢί8 ἔεεῖ, δηά βαϊά, Ηθδγ π|ε, ΓΑΥ 
Ὀγεῖῆγεη, Δπὰ ΤΥ ροορίε: Με ΜῸῪ μι, 
1 δα ἴπ τλϊης μεᾶγῖ τὸ θυ] 4 Δῃ Ποιιδε 
οὗ τοϑβῖ ἔου πε δικ οἵ τῆς σονεηδηῖ οὗ 
τὴς ΙΟΚΡ,4 δηὰ ἔογ τὰ6 ἐοοϊβῖοοὶ οὗ 
ουγ (σοά, ἀπά Παά πιδάς τεδάν ἔογ τῇς 
δι] άϊηρ : 

3 Βυῖ (ὐοά 8414 υπἴο πιε, “ἼΓΒοΟυ “3.88.7 
βῃαῖς ποῖ θυ] 4 ἀπ Ποιιβε ἔογ πὶ πᾶπις, 1 Κίη. 5. 
Βεσδιιβα τἤου ᾿κεῖ δεόμ ἃ πιᾶῃ οὐ ννᾶγ, ἔτ τα 
Δηά Παβῖ 5ῃε4 ἴ]οοά. ἘΉΦΒ. 

4 Ηον θεῖς τῆς οκρ αοά οἔ 15- πὶ 

Ο 
δ Ἵ 

ονεῦ ἴῃε τῃοιιβαηά8, ἀπά σαρζδίῃ8 ΟνΟΓ 
[πῃ Ὠυπάτεάϑ, Δηὰ τῆς ϑξονναγάϑ ΟΥΘΓ 
411 τῆς βυδδίαπος πα 'ροββεβϑβίοῃ οὗ 
τῆς Κίηρ, δηά οὐ ἢϊ5 8οη8, τ τῆς 

ΓΆ6] σἤοβε πὲ δείογε ἃ}} τῇς ἤοιυιβε 
Οὐ ΠᾺΥ ἰαῖπεγ ἴο δὲ Κίπρ ὀνεγ ἰβγδεὶ, (κα, ρ. 
ἔογ ἐνεγ: ἔογ ἢς βδῖἢ Ἴβοόβεη ὁ [υά δῇ 8. 1 ὅαπι. 
19 ὁε τὰς τυϊογ; δηά οὗ τε ἢοιιβα οἔ Ῥε. γ8. δὲ 

[ΠΥ Κιηάηθββ ἴο 67 “ ,."4 ΨΝῊΥ ποηϊεβὲ 
ἴποιι ποῖ ψ ἢ 2 2 ἱεηά 3." (2 ϑαπ). ΧΥ!. 17). 
Οπ ἰϊ8 ἀενοίϊίίοη ἴο αν, 566 2 841). ΧΥ͂. 
412-17, ΧΥΙ!. 5-Ἰ6, 

84. “εν “[ῥοῤῥεΪ. 1. 6. ἡοχῖ ἴῃ σοι" 
δε] ἴο ΑΒ ΠΟΡΒΕΙ : ἸΏ ΕΓΙΟΥ ἴο Ὠϊπ), θυϊ 5υρ6- 
ΤΊΟΥ ἴο 411 οἴμοσβ. “ 

.εῤῥοίαδα ἐῤε “οη 977 Βεπαία.ἢῚ Μοϑβῖ σοτὰ- 
τηοηϊδίουβ σορασγὰ ἴπθϑθ ἴννο ὩΔΠΊ65 48 δςςὶ- 
«ἰεπίδ!} ν ἰγαηβροβεά, δηὰ σοηϑιογ ἴῃς σαρίαϊη 
οἵ {π6 συαγὰ ἴο ὃὈ6 ἴπε ᾿παϊνιάπα] ᾿ηϊοηάρά. 
Βυϊ [ξ 15 ΒΙΡΉΪΥ ργοῦάδ]ς παῖ ΔΠΥ Ποργὶδῖ 
νου] ᾿νε Ὠδηλοθ. 50 νγὲ}} Κποννῃ 85 ἴπ656 
ἔνο. Α δοῃ οἵ Βοηρίδῃ β, παπιϑα δέοσ ἢ15 
ἐτδμλῖΠεγ, 15 ργοῦΌΪΥ πηοδηΐ. 

“ιαίδαγ.)] ῬτΟΌΔΟΪΙΥ, Ὀυζ ἠοῖ ςογίδίηΪγ, 
{πε ργιεβί. 

ΟΗΑρ, ΧΧΨΙΠ. 1. “41] 1δὲ φγίπεος οὗΚὶ 
Πγαο ΤἘΟ “ ῥγίηςθβ οὗ [5γδεὶ σοπιρσγίβο : 
1. ΤΠ ποδάβ οὗ ἴῃς Ὑτὶῦθ5 (566 οἢ. ΧΧΥΙΪ. 
16-22): Δ. ὙΠΟ σομησηδηάοῖβ οὗ ἴῃς ἴννοῖνα 
ἀϊνίϑίου5 οὗ ἴπ6 διττὴν (ἰδ. 2-15); 3. ΤΣ 
οΔΡίϑ1η5 οὗ ποιιϑαηά 5 δηὰ Ἴαρίδ! 8 οὗ διιη- 
ἀγεάβ; 4. ΤῊΣ βἴενναγά5 οὗ [6 γογαὶ ὈΓΟΡΟΓΙΥ 
(ἰὺ. 25-11)} 5. Τα σουτί δυπμιςἢ8; 6. [Π6 
ΟἸδδογίπι, οὐ “ πη πλθὴ " (ςἢ. χὶ. 109-47); 
Δηά 7. ΤὴΘ Ὀγᾶνο τῇθῃ, ΟΣ ποῖοθβ. Ὑἤο56 
Ἰαϑῖ ϑεοῖι ποῖ ἴο ἤανθ ὕδθη ἃ ἀδἤηϊϊο οΪ455. 
Τὸ το ἰ5 Γαῖθοῦ οὔὸ πάθγ ΜὨϊοἢ 4]} 
ΡεΙβοῦ8 οὗ προγΐδησες τλῖρῆς ὃς. ᾿ἱποϊιάεά 
ὙΠῸ ΜΈΓ ποῖ ἙΟΙΏΡΓΙβοα ἴῃ ΔΠΥ οὗὨ ἴῃς ΟἾΠΕΓ 
δὶΧ (15568. 

 “π4 07) δὶ: “οη..}]ὺ ὙῊ]5 σοπάοσίης 8 Ὀεϊίοσ 
(πδὴ (Πδΐ οὗ ἴῃ6 Ψυ]ραῖθ, ὁ αηὶ ἢ]58 80ῃ5 ;" 
ἔος ἰξ ἴῃς ἰηϊοηϊίοη Ὠφὰ θόθὴ ἴο τηρηίίοῃ 

ἴῃς ΚΙπρ 5. 5005 845 οὔθ οὗἉ [ἢς οἶαϑβθβ, {ΠΟΥ͂ 
ΜΟΙ ὨΘΟΘΘΘΑΤΙΥ δᾶνα ἤδὰ ἃ ποῦ οοἢ- 
βρίσιουβ ρΡίδςα. 

ἐδε οὔῆεεγ..] 1 ἰτογα! γ, ““ δυηυς 8." ΙΕ 
ψγου ὰ βϑοὴ ἴπαΐ αν, ἰῃ δάορίίηρ [(Π6 
5118] βρθηάοιγ δηὰ πλαρηϊῆσθηςθ οὗ δῆ 
Οτίθηϊδὶ σουγῖ, παὰ ἰηϊγοάυςοα ἀπιοης τῃ6 
16νν8 ΠΕ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ἀρροπάδλσε, δυηυςἢ8. 
ΤΠ 15 [6 ΟὨΪΥ οςοαϑίοη, πονγονοσ, ἰῃ 
ὙΠΟ ΤΠΕΥ ἅτ πηοπίοπθὰ ἰπ σοηππροίίοη 
ΜΠ 15 τοῖρῃ ; δηὰ [ἴ ἰ5 ἴο δθ6 τοιπδαγκοὰ 
[παῖ {ΠΟΥ ΟσσυΡΥ, ἀυτίηρ ἴΠ6 δαγ] οΓ ρογοά οὗ 
1ἢ6 [ἐν δ Κιπζάοπι, ἃ νΕΥῪ βυδογάϊηαϊα 
Ῥοϑβίτοη. 

Δ. .Μ ὀνείδγεη.) Ἰανϊὰ τεῖδ!πβ (6 πιοάοϑὲ 
πλήρμ οὗ ἃ Κίηρ ποῖ Ὀοσγῃ ἴῃ ἴπ6 ρυγΓρὶθ, 
αἱ γσαϊδεὰ ἔτοπι {Π6Ὸ6ὶ σᾷηκβ οἵ ἴῃς ῥβορὶβε. 

(8εε θονε, 1: 58Π1). Χχχ. 23; 2 ϑᾶπι. Χιχ. 12.) 
Νο Ἰαῖογ [νυ ϑἢ τποηάσοῦ ψουϊά ἤανα 50 
δα ἀγοϑϑθα ἢἰ5 διιδ)]οςῖ8. 

ἐῤε Το Ιοοἱ 977 οἱ εἴμ᾽ Βανι νον 1Π6 
ΔΚ 45 Οοὐδδ “[Ὀοἰεδῖοοϊ," Ὀοδοδιιδθὸ ἢ νγὰϑ 
δ Πγοηεα ἀδοόσοα 1 ν᾽: Ὁ] ἱπ ἴΠ6 ϑῃοο δῇ, 
ΟΣ ἰυπιίποι!5 εἰοιἀ, ργοϑθηῖ [ΤῸΠ| {ἰπ|6 ἴο {ἰπὶ6 
αῦογες [πὸ ΠΊΕΙΟΥ δθαΐ δηὰ δῬεΐννοη {Π6 
σδεγυδίῃ. ((οπιραγε 5. χοῖχ. 5, οχχχίϊ. 7.) 

8. Βεεσιωθ Ἴδομ ῥασέ δέεη ἃ νιᾶπ 9 «υαγ. 
866 ποία ου (ἢ. ΧχΙϊΪ. 8. 

4. Ηε δαί οροεη “μάαῤ ἰο δὲ δὲ γμίρν. 
ΤΠ οδοῖςο οὗ [υ δὴ ἴο ὕες τυ]ογ ἀαϊοά Ὀδοκ 
ἃ5 ἴΔΥ ἃ5 ἴπ6 ἀφδίἢ-δεὰ οἵ [Δςοῦ (Οδεη. χ]ῖχ. 
8); Ὀιΐ Ῥεγμαρδ [αν ἤσθγε ππθδῃ5 ΟἹ ἴο 
ΒρεακΚ οὗ ἴπ6 τοοοηΐ ἔᾳςΐ οὗ [45 5εἰεςϊοἢ 
ἴο ὕε ἴδε τυ]ϊίης {Πὃς ἴῃ ἢ]5 ΡΕΓβοῇ. 



Ι, (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΎΠΙ. 

(ὐσοά, Κεερ δπά εεκ ἔογ ἃ}} τῆς. ςοπι- 
ἸηΔηἀπηθηῖβ οὗ ἴτε ΓΟΚῸ γουγ (οά: 
παῖ γὰ ΠΊΔΥ ροβ8688 [ἢ!8 ροοά ἰλπά, 
Δηά ἰεᾶνε 11 [ῸΓ δ)ῃὴ ἱπῃεγιίϊδησα ἔοσ 
γουγ σὨ]άγεη δέτε γου ἔογ ὄνου. 

9 Γ Απά του, δοϊοπηοῃ ΠΥ 8οη, 
Κηον τῇου τῆς (σοά οὗ τῆγ ἔδτδμοτ, 
δηἀ βεγνα ἢΐπὶ ἢ ἃ ροτγίοος ἢδατγῖ 

268 [ν. 5--ἶσ. 

]7υάδῃ, τῃ6 ἤουβε οὗ πιν ἔδιῃεγ; ἀπά 
Ἀπιοηρ ἴῇ8 80Πη5 οὗ πὶν ἔτβεῦ ἢδ 
ἸἸΚεα πὲ ἴο πιᾶκθ σῖδ Κίῃρ ονϑῦ 4]]} 
ἴϑγαςὶ: 

ς “Απὰ οἵ 8]] ΤΥ 80η8, ((ογ τὰε 
ΠΟΚΡ Παῖῃ ρίνεη πλῈὲ ΠΊΔΩΥ 50Πη5,) Πα 
Παῖῃ σἤοβθη ϑοϊοπιοη πὶν βοὴ ἴο 5 
προη τπδ τῆτοης οὗ τῆς Κίπραοπι οὗ 

ἐξ εἰν, 21. 1. 

τῆς ΓΟΚῸ ονοῖῦ [βγδεὶ. ἈπΠὰ ὙΠ ἃ ὙΨ]]Π]Πτρ πιϊπά : ἔογ “ἕῆς τ ταῖς 
αι 6. Απά Βε 8414 ὑπἴο πιε, “ ϑοϊοπιοῃ Ι}ΟΚῸ βεαγομεῖῃ 4} Ἠβαγίβ, πὰ αι- 7.9. χα 
᾿Οἶτ, σ.9. τῇ 8οη, ἢ6 5}8}} δι 114 τὰ ῦ ἤουβε ἀπά ἀετγβιαπάειῃ 41}} τῆς ἱπιασίπδιίοπβ οὐ Ὁ ἃ" 

ΠῚΥ Πουγίθ : ἔογ 1 πᾶνε Ἵἤοβεη ἢϊπὶ τῇς τῃουρῃῖθ: 1[Ε τῆου βεεκ Ἀΐπι, Ὡς 19. ἃ 50. 
ἰο δὲ ΤᾺΥ 8οῃ, δηά 1 ν}} Ὅς 5 νν}}} θὲ ἰουπά οὗ τβεε; διὲς 1 τῆου 
λτῃογ. ἴογβαϊε ἢϊπι, ἢς νν}}} σαϑῖ τῇδε ΟἹ ἔοῦ 

7 Μογξονεσγ 1 ν}}] εβιδθ] βὴ ἢΪ8 ὄνεγ. 
νδλλωρι Κίπράοπι ἔογ ἐνοτγ, ᾿ξ ἢε δὲ ᾿σοηπϑίδηϊ Ιο Τὰκε πεεά πον; ἔογ ἴλε οΚ Ὁ 

ἴο ἀο ΠΙΥ͂ σοπηπιληἀηηδηῖ8 ἀπά ΠΥ 
ἡμασιπεηῖβ, 45 αἴ τἢ15 ἀΔγ. 

8 Νον τπεγείογε ἰῃ τῆς κἰρῆς οὗ 
41} ἴβγαεὶ τε ςοπρτερδίίοη οὗ τῆς 
ΓΚ, ᾿4πὰ ἴῃ τῃ6 δυιυάϊεηςς οὗ οὐγ 

Θ. Ηε «αἰά μηπίο »ιε, ϑοίογιοη 187 “05, δ 
“φα}} ὀιω4.}0 1 45 Ὀδθη οὐϑεγνεὰ δ γεδα 
ἴῃ [6 ηοῖθ5. οη (ἢ. χχὶ!. {Παῖ, Ὀθϑιθ5. [ἢ6 
ἴλοσδᾶσς δοηΐ ἴο αν τἤγοιρὴ Ναΐδπδη, 
δἃηά τοοογίοα ἰῇ 2 ϑδιη. υἱῖ. ς-τό, δηά 
1 ΟἾγ. ΧΥΠ. 4-14, Ὧ6 πτηιϊιδὲ αν Πδά ἃ γὸ- 
νεϊδτίοη πηλάς ἴο Πίπι, πηιθααῖοὶν οὐ ᾿πηπγοα!- 
αἴοϊν, οὗ δ ιςἢ νὸ ἤανε ηοὸ αἀιγοςοῖ δοςουῃηῖ, 
διιῖ ΟὨἹγῪ ἴῃ ᾿παϊτγοςξ δοσοιηΐ γίνη πέσ δηά 
ἴη (6 ἔοσγπιοῦ δά άγοβϑ ἴο ϑδο]οιθοῃ, οἢ. ΧΧΊΙ. 
8-1ιο. ἴη [ἴΠ6 ἢγϑϊ σγοτοϊαίοη γοῦν Νὰ- 
(ΠΔη. δὸ ννα5 το] ἃ παῖ οπθ οὗ ᾿]5 δοῇβ βϑῃου ἃ 
Ὀὲ ταϊδθά ὕρ ἴο ΗΠ] 15 τἤσοηθ δῇέογ Ἀπ, δηὰ 
βΒῃοι ἃ διὰ τ[ῇ6 Τοπιρίθ. [ἢ ἴπ6 ϑβοςσοηά 
Σου ἰατοη 1ἴ νν8 αἸ5Έ Πς ἘῪ ἀδοϊατοαὰ ἴο ἢϊπὶ 
παῖ {πὸ 5δοὴ ἰηϊθη θα ννᾶ5 ϑοϊοϊηοῃ. 

7 ῥοισε απαᾶ »γ κο"γί.} 1.9. τῇ 6 τοπιρὶς 
δῃὰ {πὸ σοι οὗ ἴπεὸ τοπῖρῖθ. (δ66 δεΐον, 
2 (ἢ γ. ἵν. 9.) 

7. 1Ρ δὲ δὲ εοπσίαη! ἢ ὙΠῸ Τσοηα!οηδὶ 
“Παγαςῖεσ οὗἩ [ἢ6 ργογηϊβδο τηδάς ἴο Ὠ αν, οὗ 
(ἢ6 σοπίϊηιαποο οὗ ᾿ι5 Ροβϑίεγιν οἡ ἴδε 
ον δῆ τῆγοηθ, 5 ΠΟγο, ἔοσγ ἢ ἢγςϊ {ἰπ|ὸ ἴῃ 
πε Ὠἰδίοτγ, Ὀγουρῃϊ αἰ ΒΕ ΟΕ ἱπίο ποῖϊςε. 
ϑοπὶθ ἱπάιοσαϊίοη οὗ ἴΠ6 ῥσγίηςῖρὶθ ταῦ δὲ 
οὐδοστθὰ ἴῃ ἴΠ6 ογρίηδὶ δηηοιηςοπιθηΐ πιδήδ 
Ὁγ Ναῖδδῃ (2 ὅϑ8πι. υἱῖ. τ4ᾳ: “ΤῈ 6 σοχηπῖῖ 
1ΠἸ4υγ, 1 νν}} οπαδίθη πἰπὶ ΜΠ ἴΠῸ τοά οὗ 
Ἰγοη ἢ, δηὰ «αἷβδο ἴῃ Πανὶ 5 ψνοσγάβ ἴο 80]10- 
ΤΏΟη (εἢ. ΧΧΙΙ!. 11: “ΠΟΙ 5})4] Ῥγόϑροσ, ἰξ 
ποι! ἴακοσῖ μποοὰ," ἄς.). Βιιῖ 1{ 15 ποῖ 1|}} 
πον παῖ ψνὲ ἤᾶνγθ ἃ οἶθασ ἀθοϊαγαϊΐοη (ἢδΐ 
(ἢ6 σοπίηιϊιδηςε ΟΥ Ὠοη-ςοητίηιδηςς οὗ [ἢ 6 
᾿ὴ6 οὗ 1)ανϊ ἃ τροη ἴπ6 ἴπγοηθ κν45 ἴο ἀοροηά 
ΟἹ {ΠΕ σοπδίδηου ἴῃ Οὐ 5 δεσνίςαεσ Α νϑῖῦ 

Παῖῃ σἤοβεη τἢεα ἴο θυ] 4 Δη ἢουθς 
ἔογ τῆς βαποίμαγυ : δὲ βίγοηρ, ἀπά ἀὸ 
1:. 

11 ΦΤΠεη. αν! ά ρᾶνε ἴο ϑοῖο- 
ποη ἢ15 80ηὴ ἴῃς ρδίζεγη οὗ ἔῃ ρογοὴ, 

ῥἰαίη σουθίφιίοη οὗ {815 ἢ ἴἰο αν ἢϊπ» 
5618 γεοογάςα ἴῃ ἴῃς 1.3 2η4 Κ58]πὶ (ν6Γβ6 1 2). 

8. Κεορ απά “εεἰ.1 ὙΠῸ βεῆβθε ννοιἹὰ θἊ 
Εἰοατοῦ 1 τῆς ινογὰβ8. ννεσὸ, “17 εδαγρο γοώ, 
ΚΡῈΡ πὶ 56θὸκ: δηά ϑβοπὶὲ Ἴοπηπιθηϊδῖουβ 
ΒΌΡΡοΘσε [Παὶ ΠΟΥ ἀϊὰ 50 τι ΟΥ̓ ΡΊ ΠΑ] Ϊγ. Βυῖ 
ἴξ 15 ρογῆδρβ πῆογὸ ργοῦδοϊε παῖ τη ννογά8 
οπιτίοὶ ννετε ᾿Ἰηϊοπάεά ἴο ὃ6 δι ρρ δα Ὁγ τῆς 
ΓΟΠΊΠΊΟΠ 56η56 Οὗ ἴΠ6 ΤΕΔΩΘΓ, 

Θ. Κποευ Ἰδομ ἐδερ Οοά οὶ 1867 Μαϊδενγ. 
“ Κηονίης Οοὐ;," ἴῃ [πε 8θηβθ οὗ δανίηρ ἃ 
τοὶ ρου 5 Γυσῖ πη Η πὶ, 15 δὴ ππιϑιι4] ρῆγαϑο ἰπ 
[ἢς Θαγ οΓ δογιρίιγοβ. [1 ΘΟ ΟΙΥ ΟσςυΓ8 
οἰβοννπογθ πη ἴπΠ6 Ηἰϑἴοσίςαὶ Βοοκβ. ἢ ατὶά, 
ΠΟΝΘΥΘΣ, 0565 ἴπ6 ΡῆΓΑΘ6 [ἴῃ ἢ5 ῥϑαὶπιβ (58. 
ΧΧΧΥΪ. 10); ἀπά [185 ὁσουστοησθ ἤόγὸ πΊΔΥ δ6 
δεςορίοα 45 δυϊάοπος παῖ ἴῃ6 Θπῖγε βροθςῇ ἰ5 
γοσογάδα ἴῃ ἴῃς δοῖζιια] ννογβ οὗ ἴῃ πγοπαγοῆ. 
ἍΝ {86 ἐχρυοβϑίοη “ἴῃς Οοά οὗἉ ΤΥ ἔπίμονἢ 
ΤΆΔΥ Ὀ6 σοπηραγοά ἴΠ6 5ἰ πη αν ῬἤΓαθθ ἰῃ νογβς 
20---ἰ τῆς 1 ,οτά Οοά, ἐνοπ »7 Οοά, ν}}} δὲ 
ψ} ἴἢ66.᾽ 

ἐδὲ 1ιογά “εαγεδεὶδ αἰ] δεαγ..ἢῚ (Οὐοπιρατα 
5. νἱῖ. 9, ΧΥΙ. 3, ΟΧΧΧΙΧ, 1-.3, ἄζα. 

ἐξέδοι “εεὰ ῥίπι, 5. (Οοπιρατε Κ8. ἰχ. το. 

10. Με εἰγοηφ. ὅ8ὲ6 ἂδονβ, εἰ. χχὶϊ 13; 
δπά ςοπηρᾶγε Ρ5. ΧΧΥΪ. 1ς, δηά χχχί. 24. 

11. Ῥαυϊά φαῦε ἰο ϑοίονιοη . .. 1δὲ βαϊ- 
2εγπη Οοπὶ ΓΟ ἴ19ςἨὨ. Α5 Οοὲ δδά 
γονοδὶ θα ἰο Νίοβοβ (ἢ ραϊζογῃ οὗ ἴῃς ἴδῦγο- 
ποῖος (ἔχ, χχνὶ. χχυὶ), 80 Ηδ πδά πιδάδ 
Κποννη ὃν τονοϊδτίοπη ἴο αν {πὸ ραᾳϊζογῃ οὗ 
τῆς Τειηρὶς δηὰ [15 ἔυγηϊυγε. (δες θεῖον, 



Υ. 12---τ8. 

ἃπά οὗ τῆε Βουι568 (Πεγεοῦ, δηά οὗ τῆς 
τΓΘΑΘΌΓΙε5. τπεγεοῦ, ἀπά οἵ ἴΠ6 τρρεγ 
σδαπηθεῖθ τῃεγεοῖ, ἀπά οὗ ἴῃς ἱππογ 
Ρδηΐουτβ τποτεοῦ, δηά οὐ ἴῃς ρἷαςε οὗ 
τῆς πιθοῦ 8εδῖ, 

Το 12 Απά τε ρδἴζογη ἴοῦ ἃ}1 (παῖ ἢς 
τα τοῖν ἢλα Ὀγ τῆς 5ρίτγῖτ, οἵ τὴε. σουτίβ οὗ τῃὲ 

ἤοιβε οὗ τῆς ΙΟΚΡ, δπᾶὰ οὗ ]] τῆε 
σἢαπηδεῖς γουπαὰ δϑουῖ, οὐ τῆς ττεᾶ- 
8.165 οὗ τῆς ἤοιι86 οὗ (ὐσοά, ἀπά οὗ τῃε 
[Γοάϑ 68 οὗ τῆς ἀςάϊ!οκατεα τῆϊηρ5 : 

12 ΑΙδο ἔογ τὰε Ἴσοιβ8ε8 οὗ τῇς 
ΡΓΙεβῖς δηά τῆς [}μενίτ65. ἀπά ἔογ δ]] 
τῆς ψόγκ οὗ τῆς βεγνῖςε οὐ τῆς ἤουβε 
οἔ τῆς Γοκ, ἀπά ἔογ ἃ1]} πε νεββεΪ5 οὗ 
βαγνίςε ἴῃ Π6 ἤοιβς οὗ ἴῃς ΙΟΚΌ. 

14 ἢ χανε οὗ ρο]ὰ ὃγ νεῖρῃϊ ἔογ 
ἐδίησε οἵ ροϊ]ά, ἔοτ 41} ᾿πβίγαπηθηῖβ οὗ 
411 ΠΙΔΠΠΟΓ οὗ βογνίςα; εἰ αἰρο οτ 
}} ᾿πϑιγιπηθηῖβ οὐἩ 5|]νεῦ Ὁ ννεῖρῃϊ, 
ἔογ 4}} Ἰῃϑίγιυτηθηῖβ οὗ δνεῦγ Κιπά οὗ 
βαγνίςε: 

Ι. (ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΒ5. ΧΧΨΥΊΠΠΙΙ. 

Ις νεπ ἴδε νεῖρῃς ἴογ (6 σδη- 
αἀ] εβεῖς κε οἵ ροϊά, ἀπὰ ἔογ {πεὶγ 14π|ρ8 
οἔ ροὶά, ὈΥ ννεῖιρῆϊ ἔογ ὄνεῦὺ σδπάϊο- 
5|ςΚ, δηά ἔογ {πε ἰδπὴρ5 τπεγεοῦ: δηά 
ἔογ τῆ6 σἈπα] 6βτο 5 οἵ 5ιϊνεγ ΒΥ ννείρῃτ, 
ῥοίῇ ἴοτ τῆς σαπαάϊθϑτοκ, πὰ αὐρο ἔογ 
τῆς ἰάπὶρ58 πεγθοΐ, δοσογάϊησ ἴο ἴῃ6 
156 οὗ Ἔνογυ σδηα]εβιοζ. 

16 Απά ὈΥ ννείρῃς ἦς σαὺε ροϊά 
ἔογ τῆς 180]65 οὗἉ 5μθνγογεδά, ἔογ ἜνεγΥ 
(4016; «δηὰ ἐέῤειυϊτε 5ιἷνεῦ ἔογ τῇ 
[2068 οὗἁ βιἶνογ 

17 ΑἸΙβο ρυτα ροϊά ἴογ τῇς ἢδςϑβῃ- 
Ποοκϑβ, δηὰ τῆς Ὀον δ. ἀπά τῆς σὰρ8 : 
ἃπὰ (ογ ἴῃ6 ροϊάθβῃ Ὀάβοπβ ἦέ σαὺυέ 
σοίά ὉΥ νγεῖρῇῆϊ Ὸγ ὄνεγὺ θᾶβοη; δπά 
ἐξειυϊσε «οἰἰθεγ ὉΥ Μεῖρς ἔογ ὄνεῦῦ 
Ὀάβοη οἴ 8ἰϊνεγ: 

18 Απὰ ἴογ τῆς δἷζαγ οὗ ἰποεῆβε 
τοβηδα ροϊά ὈΥ νγεῖρῃς; δηά ρο]ά ἔογ σ, ς μα. 
τῆς ρδίζεγῃ οὗ τῆς σἤδγίοῖ οὐ τῆς 4: 4. 
“ΟΒογυδιΠ15, τῆλ βδργεαὰ οὐ Ζλεΐγ 

γΕΓΒΟ 19, δηά ηοΐ6.) ΤὨϊΐβ8 ραϊζογῃ, νυ] ἢ 
ςοῃπίϑιοα οὗ ἃ 5εῖ οὗ ἀϊγεοϊίουβ ἴῃ ᾿τΙΠηΡ, 
Βαανα πονν μδηάθα ουὐεγ ἴο ϑοϊοπηοῃ. 

ἐδε δοισε: ἐδεγοο )] .“ὙΠογεοΓἢ τοίογβ, ποῖ 
ἴο “Ῥοτςοῃ," διυῖ ἴο “τοπιρῖς," ψὮ]ςἢ 15 ἴο ὃς 
ΒΙΡΡΙΙοά ἴτοπι ἴπ6 ρῥγεοθϊης νεσβο. Τῇ6 
“Που565 τὲ ἴΠ6 “ ΠΟΙΥ ρῥίδοθ" δηὰ (ἢ6 
“οἷγ οὗ ἢοΙ 168 "---ολ]]16ὰ τ βροῦν οὶ “(ἢ 6 
ἤου56 " δηὰ [δ ““ἴηποῦ ἤοιι56 ἰὴ τ Κ. νἱ. 17, 
27, δῃᾳκ ἰῇ 2 (Ἶγ. 11]. ς, 8, “1Π6 ρτεαῖοσ ἤουϑε ἢ 
δηα “16 πηοβῖ ΠΟΙΥ Ποιι56.᾽ 

ἐδε Ἰγεασεγί ἢ ὙὍΠΕ οχδοῖ ροβίοη οὗ ἴδ 
“ ΓρΑΘΌΓΙΘΒ ᾽" ἴῃ ἴΠ6 Τ ΙΡΪΘ 5 κόπον ; δῖ 
{ΠΟΥ σοηϑίϑῖθα ργοῦδο!Υ οὗ ςογίδίη ΓΟΟΠῚ5 ἴῃ 
(ἢ6 “Ἰοδη-ἴο,᾽ ννῆϊοῦ οἡ ἴπγεθ ϑἰάδβ 50Γ- 
τοιυπάεαά τς δβδαογεὰ δυάς. (ὅδεε τ Κ. 
γὶ. 5.) 

ἐδεέ μρβέὲεγ ἐραν»ιόογ..}] Οομραῦο 2 ΟἾγ. 
1, 9, Δη4 ποῖο δά ἰος. 

ἐδε ἱππεν βαγίοηγ.ἢ ὍὮ65Ο ἀΓῸ ΟἰθαγΥ [ἢ 6 
81Π8}} Τοοπὶ8 οὗ ἴπ6 “Ἰοδη-ἴο,᾽᾽" οπίογει οὔθ 
[τοπὶ ἃποῖποσ, ομς οὗ ννῃϊςΐ 15 ὀΧργεβϑὶυ σι ]οὰ 
ΌΥ 186 5Δ4Π1ὲ ὨΔΠῚ6 ἴῃ 2 ΟἿ, Χχίϊ. 11. 

δε ρῥίαςο 9 “δε ριογοῦ “εα1.} 1,1 γα] ν, τῆς 
δοισε οὗ ἴῃἢ.- ΠΊΕΓΟΥ͂ 5εαῖ. ὙΠπουρῃ (ῃς 
ΒΟΙΥ οὗἨ ΠοΙ]]65 δὰ θθεη ἱποϊυἀ δα ὉΥ ̓ πιρ]}1ς4- 
[ἴοη ἴῃ [6 ΘΧΡΥΟβϑίοη “Ἢ ἴπ6 ἤοιι568 πογθοῦ, 
γεῖ, οη δοςοιυηῖ οὗ 18 ἱπιρογίδηςθβ, 1ξ 18. 4150 
τρεηϊ! πε ΟΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ; ΠΕΪ σομηρΙεϊΐης [Π6 
ἀεβοτρίίοη, Ἰὑνῃ] ἢ Ὀορίη5 ἢ 1Πς Ρογοῖ δ 
οὔ ἐπὰ οὗ {δὲ δι ]άϊης δηὰ τοστηϊηδίοϑ ἢ 
[ἢς ςληςσϊυλσζῃ δἱ ἴῃς οἵδε. 

1ω. Τόε ραϊεγη 077 αἱ] ἐδαὶ δὲ δαδ ὁ 1δὲ 

“}᾽'γ 4.1 {λογά γ, “ἴῃ ραϊίζογη οὐ 411] (πδῖ 
ννἃ8 ὙΠ ΠΙπΔ ἴῃ ἴῃς δριγιῖ; ΟΥ (45 Βογΐποδα 
ὙῈ]1] ῬΑΓΑρΡἢΓΣΑ565) ““1Π6 ἴοστη οὗ 41} (πδῖ 
Βοαϊοὰ Ὀεΐογα ἢ]8 πιϊηὰ." [{ 566 πὶ8 ἴο ὃ6 
[αν 8 ϑρίΐ, ποῖ Οοὐβ ϑριγῖῖ (παῖ 15 ἤδγδ 
ΒΡοόΚοϑη οἵ. 

ἐδε εομγί..] 866 2 (Ὦτ. ἵν. 9. 

ὁ.) αἰ 1δὲ ερανιδεγς γομπά αδομ!, 977 46δε 
ἐγεασεγίο:, 49 4.1] Ἀδίμοσ, “ οὗὨ ἃ}1 τῇς σἢδπὶ- 
ὈεΓβ γουηὰ δῦοιιϊΐ ζὸοσ 1:8 ἔσϑδβΈσθα οὗ ἴῃ6 
ἤοιιθ6 οὗ Οοά, δηὰά Ζ0Σ 9 ἰσϑδδσοδ οὗ 
(ῃεὲ ἀεαϊςαῖϊοὰ {πη 55. [Ιἴ Νὰ ᾿πιρ !οἀ τηδὲ 
ποτα ννεσὸ ἀεἰδομοα Ὀι] πη} 5 ἔοσ ἴπ 656 ρυγ- 
Ροβ68 γοιηᾶ ἴδ οὐοῦ ΟΥ̓ΙΠΠΟΙ Τοιγῖ οἱ [86 
Τοειρίο. 

18. Σον ἐῤε εομγιε:.} ΟΟτΆΡατο ΠΠ8. ΧΧΙΪ -χχν. 
ΤῊ “ ραΐϊζογῃ ἕογ ἴΠ6 σοι! Γ568 " πγιιϑῖ ἤάνο σοἢ- 
βϑι5ίεἀ οὗἉ νυ τἴδη ἀϊτγοςιοη5 845 ἴο ἴῃ 6 ῥγίηοϊρ]ο 
οη ννἢ]ςἢ (ΠΟΥ ἡ γα ἴο ὃὉ6 ἀγγαηρθὰ δηά ἴῃ6 
ΟΥΕΓ ἴῃ νῃϊςἢ ΤΠΕῪ ἡνοσα ἴο -Ἔσνε. 

14. Ηκ σαυε 9.) ροά ὁγ «υεὶρ δι. ἘἈΑΙ͂ΠΟΥ 
“ἘῸΥ {Ππ|ηὴρ8 οὗ ροϊά, 6 βανο ἴλ9 ρδίίοσζῃ 
ὈΥ ννεϊμῃϊ οὗ ροϊὰ." Απὰ 80 ἰῇ νϑῦβοβ 16:18, 
1 15 τηρδηῖ, ποῖ ἴῃδῖ ἢς σαν ἴῃ γοϊὰ δηὰ 
51 6 Γ ἴογ ἴΠ6 56 ΎΥ6ΓᾺ] δγίιοΐθβ, διυῖ [πα΄ ἢ6 
ἤχοά ἴΠ6 ννεϊσῃξ οὗ [Π6 πηοίδὶ ἔου εδοῇ. 

186. Τδε ἐαὀΐες ο77 “:δεευὀ᾽νεαά. 866 2 ΟἾΓ. 
ἵν. 19, δηά ποῖος δά Ἰος. 

18. Τόε ερδαγίο! ὁ δὲ εδεγμδί».1 “ΤῊ ἰ9 
ποῖ ἴο ὃδ6 ἴδκεη ᾿}ογὰϊγ. ὙΤΠΘ σποπιθὶπὶ ἀγὸ 
ἘΠποπιϑεῖνοβ ἴη6 ομασοῖ οὐ ννῃὶςἢ [μοναὶ 
τιἀε8. (δεε 8. χυἹδ, 1ο, χοῖχ. 1.) 

: Κίηχζεο 6 
423, ἄς. - 
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τὐηρε, ἀπ ςονεγεά τῆς δκ οὗ τῇς 
ςονεπδηΐ οἔ τὴς [ΟΚὉ. 

19 ΑἹ] ἐλὲς, τα!ά αυΐά, τῆς ΟΕ 
πηδάς πιῈ ιιηἀεγβίαπα ἰπ νντγίτπρ ὉΥῪ 
λὲς βαπά ὑροη της, ευέμ 41} τῆς ννοῦκβ 
οὗ τἢ!]ς5 ραζζεγη. 

20 Απαὰ [λαν!ά κά το δοϊοπιοη ἢ 15 
ϑοη, Βε 5ἴγοηρ ἀπά οὔ ροοά σοιυγᾶρα, 
Δπά ἀο 17. ἔξαγ ποῖ, ποῦ δὲ ἀϊξβιηαγυεα 
ἔογ τῆς Ι͂ῸκΡ (σά, δυέμ ΓᾺΥ ὅοά, 
«οἱἱὐ ῥὲ σῇ τῆδα; ἢ ψ}}} ποῖ (}1] 
πες, ποῖ ἔογβακε {μ66. ὑπ} τῃοι 
ἢλϑῖ βηϊβηεά 4}1] τῇς ννοσκ ἔογ τῆα 
βεύνιςε οὔ ἴῃς ἤουβε οὗ τῆς ΠΟΚΡ. 

21 Απά, Ῥεδοϊά, τῃ6 σουγβαβ οὗ τῆς 
ΡΓΙΘδῖ8Β δηὰ τῆο [],ενιτεβ, φὺση {δέν 
σραίἑ δ τυ ἰἤφ ἴον 411} τῇς βεγνίος 
οὗ τῆε Ποιιβε οὗ (ΦΖοἄ : δηά ἐδεγεέ «ἠαἱ 
δὲ νὴ τῆεε ἔογ 81} πηδῆποτ οἵ ννοσκ- 
ΓΊΔΠΒΗΙΡ ΕΥΘΤΥ νΜ]]Πηρ 5ΚΙ1] πιδη, 
ἴογ ΔΠΥ͂ τηΔηπεῖ οὗὨ βεγνίςε: δἷβο ἴῃς 
ΡΙΠΓα5 ἀπά 8]] {πῈ6ὶ ρεορὶς τὐἱὐἠ δὲ 
ὙΠΟΪΥ δ τὰγ σοπιπιδηάπηεηῖ. 

(ΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΙΧ, 
Ι Φαυϊά, ἦν λῆς ἐχανιδίε απᾶ ἱπέγεαίν, 6 ἐαφρείλ 

ἐδε φγίσιεός ἀπά διολ( 9 οδον τού σὶν. τὸ 
αυτά: καρ ερίυμιν ἀπά 2)γαγεῦ. 20 746 
2εοδέο, ἤαυίηρ ὀδσσεΐ Οοά, απαὶ δαρρεβεσί, 
ριαξε ϑοίογνεονς ξέριν. 26 δαυταῦ» γεῖργε αηα 
ἕεαίά. 

Ι, (ΓΗΚΟΝΙΓΙΒ5. ΧΧΝΠΠ. ΧΧΙΧ. ἵν. 19--4. 

ὕΕΑΤΗΕΒΕΜΟΚΕ αν εἰπε 
Κιπρ βαἱά πηῖο 4}} τῆε σοηρτε- 

Αἴίοη, ϑοϊοπΊοη ΓΛΥ 80η, ῃοπι αἰοης 
ἃ μιαῖῃ σἤοβθη, 1: γεί Φ γοιιηρ Δηἀ “ ἐδ. κα. ς. 

ἴεπάστ, ἀπά τῆς ννοῦκ ἧς στεδῖ: ἔοσ 
ἴΠ6 ραίασε 19 ποῖ ἔογ πιᾶπ, θαΐϊ ἔογ 
τε Ποκὺ Οοά.. 

2 Νον 1 ἢάνε ργεραγεά νὴ ἃ|} 
ΓΑΥ πλίρῃς ἔογ τῆς. ἤουβε οὗ τ σοά 
τε ροϊα ἔογ ἐλίπφε ἰο ἐσ πιαάε οἵ ρο]4, 
ἀηά τῆς 5|νὲγ ἔογ ἐλίησε οὗὨ 5νεῦ, ἀπά 
τῆς Ὀγδθ5 ἔογ 2 έηφι οὐ Ὀγδββϑ, τῆς ἴγοῃ 
ἔογ ἐδέησε οὗ ἴγοη, ἀπ4 ννοοά ἔογ ἐῤίῆφ:ε 
οὗ νγοοά ; ΟὨΥΧ βἴοηξϑβ, ἀπά “οπές ἴο 
θα 56ῖ, ρ᾽ ἰβῖεγίηρ δἴοπεβ, δηά οὗ ἀϊνεζβ 
ςοϊουγβ, ἀπὰ 41} πιαπποῦ οὐ ργεοῖίοιιϑ 
ϑίοῃδϑ, ΔπΠ4 τῃλιῦϊς βδἴομεβ ἰπ δρυη- 
ἀάληςε. 

4 Μογεονεγ, δεσδιιβα 1 ἤδνε ϑεῖ 
ΓΑΥ͂ ἁἤεοτίοη το ἴῃ ἤουβε οὗ ΠΥ 
(σοά, 1 ἢανε οὗ πιλὶπε. οννῆ ῥγορεγ 
δοοά, οὗ ροϊά δηὰ ἴνεγ, τυλίελ 1 
ἤανε ρίνει ἴο τῆς Βουβε οὗ πιν Οοά, 
ΟΥ̓ΟΓ ἂπά ἃῦονε 41] ταῦ 1 ἢανε ργε- 
Ραγεά ἔογ τῆς ΠΟΙῪ ἤουβ6, ῖ 

4 ἔσνεμ τῆτες τῃουβαηά τα]επῖβ οὔ  - Κι. 9 
0 ]4, οἔ τῃε ρο]ά οἵ “Ορηϊίτ, ἀπά βενεη 
τπουβαηα ταὶεηῖβ οὗ τεβπεά εἰΐνεσ, 
ἴο ονεγίαγ τῆς ννδὶ]ῖα οὔ τῇς Ποιιβεϑ 
«υἱἱδαὶ: 

10. ΛΠ} ἐῤῖς, «αἱά αυϊ4.} ἘῸΓ δῃ Ἔχδπι- 
ΡῬἷε οὗ 4 δ. }ΔΓ (ΓΔηβ[ΙΟὴ ἔτοπι (Π6 τὨϊτὰ 
Ῥούποῃ ἴο ἴΠς Ὥσϑί, 566 αῦονς, Ἷἢ. ΧΧΙΙ. 5. 

ἐδὲ 1 ογά »ιαήφ γιὸ ὠηρδεγείαπά ἐπὶ αυγὶδηρ 
ὁγρ ῥὶς ῥαπά ποθ νοῦ ὙΠ τηοαηϊηρ οὗ 
(18 ραᾶϑϑᾶρο 15 οὔϑβειιγθ ϑοῖὴθ ιἱηάογϑίδπα 
αν ἴο 54Υ (δῖ σοάὰ ντοῖς ἴῃς αἰγθοίοῃβ 
δῦουξ ἴῃ6 ΤερΙ6 δηὰ [15 ξυγηιυσγε οἡ {Π6 
ἴαῦ]6 οὗ ἢϊ5 πιιηά ; οΟΥΠοΙ5 {παῖ δὴ δοιαὶ 
νυγθη τονοϊαϊοη οὐ [ἢ6 βδυδ]οσῖ νγᾶ5 σοη- 
νοσεα ἴο πἰπὶ ποτ Οοὰ ὈΥ ἃ ργορῆεῖϊ. να 
ΒΟ ΠῚ58 Τογίδιῃ ἰ5, ἴηαῖ αν οἰαὶπης ἴογ ἢ15 
“ ραίζογῃ " 1η6 584π|6Ὲ Κιπά οὗ ἀϊνίπο βαηοίϊοη 
[πα Μοϑβδ5 μδὰ ἔογ [ἢ ρ]δῃβ δηὰ τπηθᾶβιιγεβ οὗ 
[Π6 ἰΔΌΘΓΩΔΟ]6. 

21. Ετνετ» «υἱ ][ηφ «ἀἠ μι πιαπ.})] (Οοπιρᾶτε 
οἷ. ΧΧΙΪ τς απὰ 2 (Ἶνσ. 1]. 7. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ. 1. 70ε ραίκσεε.]Ὶ ΤὮΘ ἴοττῃ 
ΠΟΙ υδοὰ ἰ5 ποιρῃξς ἴο Ὀ6 ἃ Ῥογβίδη ψνοσά, 
Δηὰ ΡΟΏΘΓΑΙΪΥ ἀοδιρηδλῖθ (Π6 τεϑίάθηςς οὗ 
(ῆς Ῥογϑίαη πηοηάτγο. (85ε6 δίῃ. 1. 2, 5, 
ἰϊ..., 8; Νοῆ. 1. κα; Π 81. νἱῖ]. 2.) [ἴ 18. ΟΠΪΥ͂ 
Ὠογο δηά ἴῃ υϑῦβο 1 παῖ 1 ἰ8 δρρὶ!οἀ ἴο [ἢ 6 
Τορρίο. 

Φ. Οἰεογίης “ἰοπσς. ἘΔίμου, “ εοἱομγεάῖ 
δἴοποϑ : οΥ, δοςοοσαάϊηρ ἴο βοπῖθ, “δαγξ 
δἴοῃοσϑ "---ῖοηοθϑβ οὗ 4 ἢ {ἰκὸ (πὶ οὗ ἴδ δη- 
ἘΠΊΟΩΥ νυ Πογον ἢ ννοιηδη ρδϊηϊεὰ Ππεῖτ Ἔν 65. 

»ιαγὀΐε σἱοπε..) ΟΥ “ «υῤίϊο 5ἴοηθ5 "--Ρογ- 
ὮΔΡ5 “αἰαθαϑῖογ," ψνῃςἢ 5 ἔουιηά ποὺ [)8- 
τηά5ς5. Οπἡ ἴπ6 ιι56 τηδάθ οἵ ἴπο “ βἴοπϑϑ "ἢ 
ἵπ ὈυΠάϊης ἴ[η6 ΤειρΙο, 5θ6. 2 ΟἾγ. 1]. 6, δηὰ 
ποῖος δά ἰος. 

3. ΟἹ »ιἱπδ οτυπ Ῥγοῤθν σοο ὍΤὮΟ ταβί οὗ 
16 5σἴοσθ νης 1ανιὰ Ππδὰ ἰαϊὰ ὃν ἔογ ἴῃ6 
Τογρῖθ ννὰ5 ἔγοσῃ ρυ δ]. δουγοθβ, ἃ5 ἔσγοπὶ 
5ΡΟΪ] ἴακθη ἴῃ νναγ, ἀπὲ ἴδε κὸ. Νον πα 
ὈΓΙρμ5 ἔογνναγά δὴ οβογιηχ ἴγοπὶ ἢ. ον 
ΡΓναῖο δδίδίθ. Ηδὀ πιακὸβ πε οβογης ρυδ- 
ἸΟῪ ἴῃ ογάθσγ ἴο ργονοκθ οἴπογβ ΌΥ ἢ18 
Θχαιηρὶε ἴο κρίνο ΠογΆ ΠΥ δοςοτγάϊῃς ἴο {ΠεὶΓ 
τροδη5 ἴονναγάβ [πὸ βδαπὴθ οὔοςῖ. ϑ86ὲ {Π6 ἰαδῖ 
αἰδιιϑὸ οὗ νθῦβο 5. : 

4. Τῤνγεε ἱῤοινμαπά ταἰοηΐς ο σοί, (9. ΤῊΣ 
ΠΙΓΊΌΘΥΒ ΠΟγδ, που ἢ ἰὸ55 ὀχα σσογαῖοα (ἢ Δη 
(Πο56 ἴῃ ςἢ. χχίὶϊ. 14, ἤᾶνθ 51}}}. 1 15 ργοθαῦῖο, 
βιιδοτοά ἴο βϑοπιὸ δχίθηι ἔιοσῃ (ῃ6 σΑγο ὁ55Π 655 
οὗ Ἴσοργιδῖβ.Ύ. Ὅς απιοιϊηϊ οὗ 5ἰἶνεσ 15. ποῖ 



γιούς Ι. ΕΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΙΧ. Ἴ"Σ 

5 Τῆς ρο]ά ἔογ ἐλίηρε οἔ ρο]ά, δπά 
τὴς 5] νεῦ ἴογ ἐλίηρε οἵ 5ιἴνεγ, δηὰ ἔογ 
4}] τηλπηοῦ οὗ ννοῦκ ἐο δὲ μιαάξ ὉγΥ τῇς 
᾿απάς οὗ αγιϊῆςοτθ. ᾿Ἀπά ψνῆο ἐλέπ 15 
ΜῊ] Πρ το σοπβθογαῖς ἢ 5 βαγνῖοα [ἢ 18 
ἀδγ. υπῖο τῆς οκο 

6 {ΤΏ εη τε οἢϊεΐ οὗὁὨ τῆς ἔαῖδετα 
δηὰ ρῥτγίηςεβ οὐ τῆς {ττῖθε8 οὗ [βγδεὶ, 
δηὰ τῆε ςαρῖδὶη8 οὗ τῃουβαπάϑβ δηά οὗ 
Βυπάγεάς, ἢ τῃ6 τυ] ετβ οὗ ἔπε Κίπρ᾿ 8 
ννουκ, οἤεγεά νἸΠ] ποσὶν, 

9 ἼΒεη τῆς ρεορίε τε]οϊςεά, ἔογ 
τῆλ {πῈγ οἤεγεὰ ν]]πρ]γ, Ὀεσαιβς 
ἢ ρογίεςς πεαγὶ {πεν οβεγεαά νν}}]- 
ἸΠΡΪΥ ἴο τῆς ΙΟΚῸ : ἀπά ]λανιά τὴς 
Κίῃρ; α͵50 τε]οϊςεά νυ ἢ σγεδῖ Ἰογ. 

1ο 4 ννμετγείοτε αν: δ] ββθά τῆς 
ΤΟΚῸ θεΐοτα 4}1 τε ςοπρτεραίοῃ : 
ΔηΔ [αν ὰ αἰά, Β]εββεὰ ὁε τῇου, 
ΠοκῸ Οοἀά οὗ Ιβγδεὶ ουγ ἔβδίμεγ, ἔοσγ 
ἜνοΓ Δηἀ Ἔνοῦ. 

ιι ΤΆϊπμα, Ο ΓοΚΡ, ἐς ἔπε ρτγεδῖ- ὁ Μαΐε, 6. 
7 Απά ρᾶνα ἔογ {88 βογνίσβ οὔ τὴς πεβ5, δηά τῃ6 ροννεγ, ἀπά τῇς ρίογυ, 1 Ἴία. τ᾿ 

ἤουβε οὗ (σοά ὁξ ροϊΪά ἥνε τῃουδαπά πα τῃ6 νὶἱσίοτγ, διά ἴῃς τηλ] Ἔστν : ἴον. ς. 3 
ταϊθηῖβ δηά ἴδῃ τῃουδαηα ἀγδπι8. πὰ 
οὗ 5|νογ ἴθη τῃομδαπηά (αἰθδηῖβ, δηά 
οὗὁἨ Ὀταβ8 εἰρῃίθεη τπουδαηά τα δηῖβ. 
δηά οἠς διυπαγεά τῃοιδαπά (δἰ θηῖβ 
οὗ ἴτοῃ. 

8 Απά {πὲὺ σι νγῆοπὶ ῥγέείοις 
βἴοπεβ νγέγε ἰουηὰ σάνε ἐδδπ ἴο τῇ6 
ττοάβιγα οὗ τῆς ἤοιβε οὗ τῆς ΙΟΚἈ, 
ὉΥ ἴτε παπά οὔ |6μ 6] τῆς Οὐετ- 
5Ποπη!ῖο. 

ἰπάἀεοα ἱπιργοῦδῦϊεα, σίηος 115 νά]ια νγου]ὰ ποί 
ἐχοθοά ἴπτγθὸ τ]ὸ π5 οὗ ΟἿΓ ΠΊΟΊΘΥ ; Ὀυϊ 45 
τῆς ρμοϊά ννου]ὰ ρσγοῦδοὶΥ Ἔχοθαά ἴῃ νϑὶτς {ΠΙΓῪ 
ΤᾺ ΠΟ Π5, ὸ ΤΊΔΥ ϑυβρεσὶ δῇ ΕἸΤΟΥΓ ἴῃ {π6 
τνογά8 “Ἃγος τΠοιιβαηά,᾽ 

9 Ορδὶγ Α5 γεῖ [πε [ὁνν5 δὰ ῥγοῦδΟΪΥ 
Ω0 ἀϊτοςς ἰγδάθ νυ ΟΡρἢϊγ; Ὀυϊ 5[}}} {Π6 
Ορἢὶγ βο]ϊὰ πιᾶὺ πᾶν θθοη Ὀτοιρῆξς ἴο [ἢ οπὶ 
ΌΥ 16 Αγαδίδη ἴγαάθσβ. Οἡ ἴπε ροϑβιξοη οὗ 
Ορηῖγ, 58εὲ6ὲ ηοΐθ οἡ 1 Κ. ἰχ. 28. 

ἰο ουογίαγ 1δὲ «υαἱίς οὶ ἐδε δοισε5.ἢ ΝΥ ὁ 
Ἰεᾶσπ ἔγοιῃ 2 (ἢγ, 11. (αι {Π6 ᾿Ἰητογίοῦβ Ὀοτὴ 
οὗ [ῃ6 ΠΟΙΥ ρίας οὐ πιδῖὶη Ὀοαν οὗ [Π6 
θυ] άϊης, δηπὰ οὗ ἰτῃθς ΠΟΙΥ οὗ Ποίϊ65. νι γα 
ονοτϊαἁ νυ μοϊὰ ; Ὀμϊ ννῈ ἤδὰσ ποίπίης 
Θχοορῖ ἰπ 1Π|5 ραϑβᾶρθ, οὔ ΔΠΥ οὐδυίαυϊ πε 
οὗ ἴῃ6 νν4]}}5 ἢ δινοσ. Ῥογπδρ5 ἴΠ6 5|]νῸΓ 
ογπδιποηίδίοη νν88 ιι5ε« Ἔχίογπδι  υ. ((ΔΟΙΏρᾶΓα 
ποΐε οἡ 1 Κ. νἱ. 22.) 

δ. Τὸ εο"“εογαΐὶε δὶ: “εγυΐοε.1 1 1ΟΓΑΙΥ, 45 
ἱπ {πὸ τηδγρίη, “ ἴο Α11 15 Παπὰ "--ΟΥ, 85 ννὸ 
Βδῃουϊὰ 5αὺ, “ἴο Τσοπὶὲ ἢ [1] Παπά5 ἴο 
[επονδῆ." ὙΠὲ ννογιὶβ Ἴοηΐαϊῃ Ὧῃ δρρϑαδὶ 
ἴο [ἴΠη6 556 ΠΊ ]Υ ἔοσ νυ] πίαγυ οἴογίη 8. 

Θ. ΤῪὲ γωΐεγ: Γ᾽ “δὲ ἀπ᾽; «υογα.} Ὑῆθβα 
ΓΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ “1π6 σἰθιναγάβ οἵ τῆς Κη 5 
δβιδοίδληςο " τηθηζοποαὰ ἴῃ οἷ. ΧΧΥΙ. 1, «πὰ 
ῬΤΕΝΟΟΒΙΥ δηυπιογαῖθα ἴῃ οἢ, ΧΧΥΙ͂ΪΙ, 25-31. 

7. Τεη Ἰδοισαπά ἄγα»..ἢ] Τῆς ννογά Πότε 
ἰγδηϑιδῖο “" ἀγαπὶ 85 τοραγάθα ὉΥ πιοϑῖ 
ΟΣ Ἰο5 45 ἴη6 Ηθρθῦτοιν ὁηυϊναὶοπί οὗ ἴπε Ρεῖ- 
δίδη “ἠλτγὶς," ΟΥ ΟΣ ΠΔΥΥ βο]ὰ ςοϊη, ΟΣ Β 

[ογ δ]} τα: ἐς ἴῃ ἴῃ6 ἢδανθη δηά ἰπ 
τῆς δδγίῃ 1: ἐλίπο; τῆϊης ἐς τῆε Κιηρ- 
ἄοπι, Ο ἴ,οκρ, δηά μου «γί Ἴχαϊτοά 
45 Ὠεδά δῦονε ]]. 

12 Βοῖῇ τίς μεβ δῃά Ποηουὺτγ εὐσγς οὗ 
ἴῃε6, δπά τῆου τεῖρῃαβϑῖ ονογ ἃ]} ; δηά 
ἴῃ τπ|π6 ἤαλπά ἐς ρονγεγ δηὰ πηρῃζ; 
Δηά ἴῃ τῆ1π6 πα 2 1: ἴο πιᾶκε ργεδῖ, 
Δηἀ τὸ ρῖνε δῖγεηρτῃ ὑηῖο 8]]. 

12 Νον τΠεγείοτε, ουὖγ (σοά, ννε 

δϑουΐ 22 5}Π1}ὴ}68 οὗὨ ΟἿΓ πιοπου. Τῆς νυτίἴοῦ 
Ὠλυδῖ ποῖ, ποννθνοσ, Ὀ6 ππαογϑοϊοοι 45 Ἰητοπαϊηχ. 
ἴο δ8141Υ ἰπαὶ [6 [Θνν8 ροβϑοβϑβοάῦ ἀδγίοθ ἴῃ 
᾿αν ἀ᾽5 {π|Θ.ι ΝΥ ̓ ὁ πιιιδὶ τοραγά ἢ]πὶ 85 νυ" 15ἢ- 
ἴῃ ἴο ἜΧρΓΟβ8, ἴῃ ἰδηριίάρο [παῖ ἱνου]Ἱά Ἀ6 
1010} 6 10]6 ἴο 15 τεδάθγβ, ἴῃ6 νά]6 οὗ ἴδε 
ξοϊὰ βυθδϑογιδοά, δηά {πογοίογο 45 [γαπϑίδτηρ 
ἴπ6 ἰεγπιβ εἰηρὶοὐεὰ ἴῃ ἢϊ5 ἀοοιιπιεηΐ5, ψνῃδῖ- 
ΕΥΟΥ ΠΟΥ ἡ γα, ᾿Ἰπῖσ ἴεγπι5 παῖ ᾿νογα ἰῇ 156 
ἴῃ 58 ον ἀδγ. Ὑμδῖ (Π6 ἀδγὶς ὑεοδπιὸ σιΓ- 
τοηΐ ἴῃ Ῥαδ᾽θβδίιηθ ϑοοὴ δήθογ ἴἢς γοΐιγῃ ἔτοπὶ 
(6 σαρΓ ΝΥ ἀρροαγθ ἔγουι Ελγα 1]. όρ, ν|!}. 
27; δηὰ Νοῆ. νἷἱῖ. 709-72. Οἱ {ΓΑηβἰλίο θ᾽ 
τοπάοπηρ, “ ἀγαπι," ἀρροᾶσβ ἴο ἱηάϊοδῖθ ἃ 
ὈοΙοΥ ταὶ (ἢ6 Ηφῦτον ννοσγά 5 [πΠ6 δαιῖνα- 
ἰοηΐ, ποῖ οἵ ἴῃς Ῥογβίδη “ ἀδλτς," διυῖ οὗ 
(ἢ Οτεοκ ““ ἀγδοῆπὶ" (δραχμὴ )--ἃ Υἱονν 
ὙΠΙςἢ 5 511} πιδι ηϊδιποα Ὀγ βοπιὸ, θυ νῃοιξ 
τῆι ἢ τοδϑοῃ. 

Β. ΤΡ «υἱἱὸ «υὸνι ῥγείομΣ “10πὲ: «υεγέ 
7 ωυπ4.) Αοπιραῖο Εἰχ, χχχνυ. 22. 6 βᾶπὶδ 
Θρ᾿ ΓΙ ργοναι θα πονν 85 δ ἴπε βεϊζης Ρ οὗ 
(6 ἰαῦογηδο]6. Βδοῖ οεγεά νυν παῖ ἢς μαδά 
(ῃ4ἴ νν88 πιοϑδῖ Ὀγθαοιϑ. 

ὁρ θὲ ῥαπά.1] Ἀδῖμοσ, “ἐπίο [ῆε δαπά." 
Τολιεὶ, 45 αἰγοδαν δίδϊοαὰ (ςῆ. χχνὶ. 21, 22), 
νν»53 Οὐδ οὗ ἴπε ἰγθάβιγοιβ οὗ ἴῃς Τοπιρὶδ 
ΓΘΆΒΙΓΕΟΒ. , 

Θ. Τρε εοῤίε γεϊοίϊοο ὦ ὄδειαισε ἐδαὶ ἐδεῦ 
οὔεγεά «υἱ] μησὶν. 1. ε. ἴῃς πιιηϊῆσεπος οὔ 
1ῃ6 φγίηςος δηά οΠσοΒ πω 6) σϑδιιϑοὰ 
ΒΕΠΟΓΆΙ ἸΟΥ͂ διηοης ἴῃ ΡΘΟΡΙΕ. 
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1 Ἠεῦ 
γείαζη, ΟΥ, 
οὐΐαΐε 
φσγωκσίλ. 

ΤῊ :εδ. 
διέ. 34. 

Ζ7ό»ι. 

Δ τ ΘἈπι. 
τ6. 7. 
οἢ. 28. 9. 

Ι ον, 
,ρκηδ. 

"Ου, 
εἐαῥέξελ. 

τμληΚ ἴδε, Δηά ργαῖβε ΤΥ ρἱοτγίουβ 
πδῖηα. 

14 Βυῖ ννῆο ἀγι 1. δῃὰ ννῆδῖ 15 ΓᾺΥ 
ρΡεορΐε, τῆλι νγὲ δῃοι!ὰ ἴδε δὺϊς ἴο 
Οεσ 80 υνἹ] Π Πρὶν δἴτοσ τ(ἢ!}5 βοτγῖ ἡ ἔογ 
4}} τηϊπρϑ σης οὐ τῃεε, ἀπά ἴοἔ τῆϊπε 
οὐ ἢανε νγὲ ρίνϑη ἴῃ 66. 

Ις Εογ νγὲ ἂγὸ ϑ81ΓΔΠρῈγβ ὑὈαίογε 
{πεε, ἀπά 53ο] ουγπαίβ, 48. τῦδγς 4}} οὐγ 
ἔλτῃοτβ : ΟυΓ ἀδγϑ οὐ ἴμ6 δαγῖῇ Ὧγέ 
5 ἃ βῃηδάον, δη4 ἐδεγέ ἴς ΠΟης 
ΤΑδιάϊηρ. 

16 Ὁ ἴ οκΡ οιυἵἋ (οά, 8} 1}}18 βἴογε 
ταῦ γε ἢᾶνε ρῥγεραγεὰ τὸ θυ} 4 τῆδα 
ἃ ἤοιβα ἔογ τῆϊπε ΠΟΙΥ πᾶπλα εονιέἢ 
οὗ τῆϊηε ἢδπά, δπά ἐς 411 [πὲ ονγῇ. 

17 1 Κπονν αἶβδο, πιὸ (σοά, τῇῆδι 
του “ετεδὲ τῆς Ὠεαγῖ, δηὰ ἢδβῖ ρ]εδ- 
506 ἴῃ ὈρτΙρϊηθ55. 4,5 [ῸΓ π16, ἴῃ 
τῃε ἀρτὶρῃτηεββ οὐ πλὶπε ἤξαγὶ 1 ἤδνε 
ννΠΠΠΡν οἴδεγεά 411] τἢ686 τῆϊηρθϑ: 
δηά πὸνν ἤᾶνε 1 δθϑη νι ον τὮΥ 
Ρεορίε, ψ ῃ]ςἢ ἀγα ἱργαβδεηῖ ἤδγα, ἴο 
οὔξεγ νν Πρ} ἀητὸ τῇδ. 

ι8 Ο Ι'ροκρ (ὐοὰ οὗ Δτγαδδηι, 
Ιςλλς, διά οὐ βϑγδαεὶ, οὐὖγ ἐδῖμεῖβ, Κααρ 
ἢ 5 ἴογ ὄνοῦ ἰῃ [πε ἱπιαρί πδιίοῃ οὗ τῇς 
τπουρῃ 5 οὗ τῆε Πεαγῖ οὗ τῇ γ᾽ ρξορὶδ, 
Δηά ἴργεραγε τῆ εῖγ ἤεαγῖ ὑπῖο [ἢ 66 : 

Ι. (ΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΊΣ. [ν. τ.4----22. 

Ι9 Απά ρῖνε υὑπίο δοϊοπιοη ΠΥ 
80η ἃ ρετγίεςϊ Βεαγῖ, ἴο Κεαὲρ [ἢΥ 
ςοπιπιδηἀηλοηῖβ, [Υ ταβτ ΠΊΟΠ168, Δηά 
ΤΥ πιδίιιϊεβ, ἀπά ἴο ἀο 4]} ἐλδτέ 
ἐἠ΄ηρι,) ἂἀῃὰ ἴο διὰ τῆς ραΐδᾶςε, 
Ὧν τς νϑῖςῃ 1 πᾶνε πιδάθ ρῥτγον!- 
βίοῃ. 

20 ὅ Απά͵ Πανὶ ἀ 5ἰά ἴο 411 τῆς 
ςοπρτερδῖίοη, Νονν δίεββ τῃ6 ΠΟΚΡ 
ουν (οά. Απά 1] τῆς Τσοπρτερα- 

τίοη Ὀ]εοοεά τῆς Ποὺ (ὐοά οἵ τἢοῖΓ 
ἔδι εγβ. δῃηά θονγεὰ ἀόνγῃ τπεῖγ ἢεδάϑ, 
πὰ νγογβῃιρροά τῆ6 “ῸΚ, πὰ τε 
Κίηρ. 

21 Απά {πΠεῪ 8δοτβοεά 5δοτὶ ἤςε8 
υηῖο τῆς ΙΟΚΡ, δηά οβεγεά δυγηῖ 
οβετγίηρβ ὑπο τῆς ΓΚ, οἡ τῆ πλοῖ- 
ΤΟΥ ἐπ τῆδῖ ἀλγ, ευεη ἃ τῃουβαηὰ 
ὈΌΠῈῸΟΟΚΕ. 4 τῃουβαηά τῶπιβ, απ ἃ 
τῃουβαηά ἰαπλῦ8, στῇ τῆοῖγ ἀτιηἰς 
οἴξεγίηρβ, δηἋ βδογ ἤςεβ ἴῃ δρυηάδηςα 
ἴον 4]] [3γδεὶ : 

22 Αμπὰ ἀϊὰ εαὖ δηά ἀτγίπκ Ὀείογε 
τε ΓΟΚῸ οὐ τῆαϊ ἀδὺ νν ἢ ρτγαδῖ 
οἰλάπεβ5θ. Αηά τῆδγ πιδάς δοϊοπιοη 
τῆς βοὴ οὗ [αν ὰ Κίηρ τῆς βεσοῃά 
τπιθ, δηά “ᾳφποϊητεά ἦτπι ὑπῖο τῆς μ Ὧι. ς 
ΠΟΚῸ 29 δὲ ἴῃς ςΠἢϊεῖ ρονεγηοῦ, δπά " 
Ζδάοκ 10 δὲ ῥτίεϑβῖ. 

16. ἢὲ ἄγε εἰγαησεῦε . .. πα “ο)ογπογ,.} 
Οοπίρατο 5. χχχίχ. 12, “1 δπὶ ἃ ϑίγδῆρογ 
ΜῈ [Π66 ἀηὰ ἃ 50] ΟΌΓΠΘΓ "Ὁ" ἀπ ΜΠ Π τῃ6 
ποχί αἶδιιδα σοιηραγα 5. οἱ. τὰ δηά οχῆῖν. 4. 

ἐῤέγε ἷς πορξ αὐϊάίησ.Ἶ [το ΓΆ } Υ, “ ΠΟΤΕ 18 
πο βορεῦ"--ἰνηϊς ἢ ΠΟΓῈ ὈΡΓΟΌΔΟΙΥ πλθδη5 “ ἴδετε 
15 ΠΟ οΟΡΘ οὗ σοππυδηςεξ.᾽ 

17. Τροι ἐγίοεξ ἐδεὲ δεαγὶ. Οομρασε 58. 
Υἱἱ. 9, ΧΥΪΙ. 3, ὅζο. 

18. Κεερ ῥὶς ὃν ευενγ 1.6.) κ Ῥσόβογυς ῸΓ 
ἜΥΟΓ [Π|5 βριγϊ οὐ ᾿ἰρογαὶ δπά ϑδροηΐδηθουϑ 
εἰντηξ ἰη (ἢς Πεαγίβϑ οὗ [ΠΥ Ῥεορίβ." 

γέβαγε ἐδεὶν ῥὀεαγὲ μπίο δε} ἘδΙΒοΓ, 
(( 8. ΔΌΣ 8} (ΠΟΙ Πρατῖβ τονναγάβ [Π66.ἢ 

20. “411 δε ἐοπογορ ον. .. «υογοδίῥῥεά 
ἐδὲ Ζογά απ δε ἀϊπρ.) ὍΤῊΘ βᾶπὶὸ ουϊνναγά 
δσιη8 οὗἩἨ τενογεῆςα ἡγοῦ δοσογάδαά Ὁγ {πὸ 
σιδίοπι οὗ ἴε |[6νν8 (48 οὗ (6 ογίθηϊαὶ 
Ὡδίίοηθ. ρϑηΘγΑ Υγ) ἴο Οοά δηὰ ἴο {ΠΟΣῚ τηοη- 
ὩΙΟἢ5 ; δηά 11 15 {πογϑίογο ποῖ βίγαηρο ἴο Πηά 
1:6 84Π|6 ἴθ:τῇ5 115664] Βορασγαίεὶυ ἴο ἀδηοίθ [6 
τονόγοῆος ραϊά ἴο ϑᾶςῃ. (ὅθε ἔ Κ. 1. 21.) 
Βυΐϊ τμ6 δρρ!]ϊσφίίοη οὗ [86 ἴογπὶς ἴο ὈοΐῈ ἰπ 
[Π6 βᾶτης Ῥαϑϑαρθ, ΠΊΟΝΙ ΟσΟυΓΒ ὨΟννΠΟΓΟ ἴῃ 

ϑοπρίυγε Ὀυΐϊ ἤόΓγθ, 18 σοΥΓΔ ΠΥ ϑίγαηρε, δηὰ 
νου] ΒολΓΟ ΙΪῪ ἢανο ἴάκοὴ ρἰδοθ οχοερίϊηρ αἵ 
ἃ ὕπη6 ννἤθη ἃ ἰοηρ βογυϊτυθ πηάογ ἀσβροῖς 
Ἰογάβ δά ογἹθπίδ  ἰϑοὰ πηθη 5 πηοάς οἵ βρεεςῇ. 

21. ἢ» ηι ἐδεὶν ἀγὶπὰ ογεγίησ,.) 1.6. “στῇ 
[πε ἀτίηκ οὔἴεογίηρβ Ἀρργορσγιαῖο ἴο εαςἢ Κιπά 
οὗ Ὀυγηΐ οἤετίηρ, δηά γραιίγεα Ὀγ [ες ἰᾶνν ἴο 
ἘΝ ἐν σὸν (Πεπὶ. (δὲὲ Νυπι. χν. ς, 7, 10, 
ἄς.) "ὦ 

“αεγίβε. ἢ ΟΥ̓ “δ ηκ- οἤἴεγιηρνβ," 45 τῆς 
ΒΔΙῺΘ ῬγΟΓά 15 ἰγδηϑίδίε α ἴηὴ 2 ΟἿ. χχῖχ. 21) 
ΧΧΧΙΠ, τό. Οὗ βυςἢ οὔἴογηρδθ ΟἾΪΥ ἃ 5Π|8}} 
Ῥατὶ ννὰϑ ἴΠ6 Ῥσγιοϑί᾿β; {πῸ βδογίῆςσεῦ δηὰ ἢ18 
ἔοπάβ ἔραϑίθα οἡ ἴῃ6 σετηδιηάοσ ([Κ6Υ. υἱὶ. 
15) 29-3.4.) 
2. Τὲγ »πιαάε δο]ονιοῖϊ ... ἀϊπφ ἐ6ὲε 

“εεορα ἐΐ»6.}] (οτηρατο οἢ. ΧΧΙΙ. 1. ΒΟ] ΠΟ. 5 
ἤγϑί ἀρροϊηϊπιθηϊ ννα8 δ ἴπε {πιὸ οὗ Αάοηὶ- 
8:8 σγθῦθ οη (1 Κ. 1. 11-39).. 45 τῃδῖ 
ΔΡΡοΙηϊπιοηΐ νγᾶ5 δυγγιοά δηά, σου ρΑΓΑΓΊΎΟΥ 
βροδκίηρ, ργναῖο, ᾿ανι ἃ πον ἰπουῃς τἴ Ὀεϑῖ 
ξουτΆ Δ}  ἴο ἰηνεϑὶ δϑοϊοπιοη ἃ σεεοηὰ τἰπγ6 ΨΥ ἢ 
ἴδε βονεγείρπίυ, ἴῃ [πε ἕδος οἵ 8}} [5γβεὶ. 

αηπά αποϊπίεά.... Ζαδος Ιο δὲ γε: ΤΠουρὰ 
Ζαίοκ ἂπὰ Αδιδῖμασ μιδὰ ἢ Ἰοϊηξ δὶνΒ 



νυ. 23--30. 

223 ἼΓΠεπ δοϊοπιοη 8δἴ οἡ ἴῃς [ἤτγοπε 
οὔ τῆε ΠΟΚῸ 45 Κίηρ ἰπβίθδά οὗ [αν ά 
ἢἷἰς μοῦ, δηά ργοβρεγεά ἢ δηὰ 4)]]} 
19γ8ε] οθεγεά Πίπι. 

24 Απάὰ 14]1] τῆς ργίηοββ, δπά τῆς 
ΤΠ πιεη, ἀπά 41] τῆς 8οη8 {{κ6- 
νυ 136 οὗ Κίηρ Ὠαν!ά, ᾿ϑυδπιτεά τῃεηι- 
δεἶνεβ ὑπο ϑοϊοπιοη ἔπε Κίηρ. 

2ς Απά εἰς οκΡ ἀβια (ε ϑοῖο- 
πο ἜΧοθθά Πρ] ἴῃ τῆς 5ρμε οὗ ]] 
Ιϑγδεῖ, δηὰ “7 δεϑῖονγεά ὑροη ἢϊπὶ ἐνελ 
ΓΟΥᾺΪ ΠπηλΔ) 8 48 ἢπδὰ ποῖ ὕδθῃ οἡ 

, ΔΠΥ Κίπρ δείογε Πίπι ἰῃ [5γδεὶ. 
26 4Τιυς αν! ἃ τῆς βοη οὗ [6886 

τεϊρπεά ονεγ }} [βγδεὶ. 
27 Απά τε τἴπις (πδς Πα τεϊρῃηϑά 

ΟνΕΓ Ιβγδεὶ τυᾶς [ὈΓ γεδγβ; 8δνθῆ 

Ι. Γ(ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΙΣΧ. 

γεδλῖβ γεῖίρῃμεὰά ἢς ἱπ Ηδκεδγοη, δηά 
1ΠΙΓ δηὰ τῆγος γεαγ; τείρῃςά ἢς ἴῃ 
]ετυϑαϊειη. 

28 Απά ἢ ἀϊεά ἰῃ ἃ ροοά οἷά ἅρε, 
1 οὗ ἀλγβ. Πιοῆς8, ἀπά δοπουγ: 
Δηἀ ϑοϊοπιοῃ ἢΐ8 8οη τγεϊρμεά ἱπ ἢ ΐβ 
βίεδά. 

29 Νον τῇε δοῖβ οὕ αν! ἃ τῆς 
Κίηρ, ἤτβι δά Ϊδβϑῖ, δεῃοἱά, {ΠῈΥ ἀγέ 
νγγττοη ἰη τῆς ΓῬΟΟΚ οἵ ϑδπιιεὶ τῆς " τ, ̓ ν 
866, ἀπά ἰπ τῇς θοοΚ οὔ Ναϊῆδῃ τῆς εἰσι, 
Ρτορῆεῖ, δηάὰ ἴῃ ἴμ6 Ῥοοκ οὐ Οὐδἀ τοονίε. 
(ἢ 56εεγ, 

20 ΠΝ 411} 8 τεῖρῃ δῃά ἢ Ϊβ 
τη σῆτ, ἀπά τῆς τἰπγὲ8 (Πᾶῖ νεῖ ονεῦ 
ἢϊηι, ἀπὰ ονογ ἴϑγδοὶ, ἀπά ονεσ 41] τῇς 
ΚΙηράοπιβ οὗ τὴ6 σοιπηττγίεϑ8. 

ῬΓοϑῖβ ἀυγίης ἃ τοδί ρατί οὗ [αν 8 τείχη 
(5.66 2 ϑ88πη). χῦ. 224-29, χῖχ. 1; 1 Κ. ἰ. 7, 
8: 1 Οἢγ. χν. τι), γεῖ ἴἴ ννουἹὰ βθὸ παῖ 
Πονν, ἰῇ σοηϑεηθοηος οὗ Αδίδίπαγ᾽ 5 [γοᾶϑοῃ 
(τ Κ. 1. 7), ἀπά ἴῃ οκθὴ {παῖ τῆς Πιρἢ» 
ΡΓΕΞΕΥ οἢῆςε ννα8 ἴο θὲ ἰακεη ἔγοπι πίπι(ι Κ., 
1]. 7) δηά ςοπίηπδά ἴῃ [6 Ῥεζβοὴ δηὰ [ἢ6 
Ἰηε οὗἩ Ζαάοκ οηΐυ, ἃ βεςοηά δηὰ ὑετῪ Ρ0]}ς 
δΔρροϊηϊπιοηξς οὗ Ζδάοκ δίοῃε ἴο {πε ἢιρῇ- 
Ῥγιεβῖ 85 οῆος ἴοοκ ρῖδοθ.0 Αδίδί πα ννᾶβ 
ποῖ 48 γεῖ δβο τε τἢγυϑὲ οὐ ; υΐ ἴἴ ΠΙΔΥ 
ὃὈς ἀουδιυ} νυν Ποῦ ἢ νγὰ5 δνοὺῦ δ᾽ οννθεὰ ἴο 
Ῥεγίοσπι ἢ κῃ -ὈΓ ΘΕ διηςίίοης δου ἢ18 δεῖ 
οὗ γε δε] ]Ιοη. 

428. Τῤὲπ ϑοίονοη “αὐ ὁπ δὲ ἐόγοπθ οὗ 
ἐδὲ 1ογά α΄ ἀὶηρ.] ὍὌὨδί ϑοϊοπιοη δοΐι δι 
ἐχογειϑοά (6 ΚΙπΡῚΥ οῆος ἴῃ τῆς {{ππίϊπης δὲ 
ἢ5 δῖ ΠοΓ ἍΠΕῚΕ ΥΟΥΥ͂ ΟἸΘΑΓΥ ἰη τ Κὶ. 1.-- 
ΤΏΟΓΤΕ Θϑροοα ἶγ ἴῃ γεγο 8 509-52. Τὴ (ἤγοηθ 
οὗ λανιά 15 οδ θὰ πεγο “(ἢς (Ὥγοης οὗ ἴπε 
1,οτὰ," 485 ἴῃ οἷ. ΧΧΥἹ. ς 'ἴ 15 σι ]οὰ “16 
τῆγοηο οὗ ἢε Κίηρσάοχι οὗ 1ῃς 1,οτὰ," Ὀδοδιιβς 
Οοά Πιδά 5εῖἴ 1ἴ τῷὸ δηὰ ῃδὰ ρῥγοχγϑβοὰ ἴο Ὄϑὶδ- 
Ὀ]15}} 11, 

24. 41} ἐδὲ :0η: 9 αυίά “μδῆ»εϊἠεα ἐδε»»1- 
“εἰνε..1ὺ Τῆς δ]]} πο 15 Δ} ἴο ἴδ6 
δι θη ϑ5οη οὗ Αὐἀοη!)δῃ (1 Κ.1. 51). 

47. Τὸε ἰριο δαὶ δὲέ γεϊσηεά.) (ΟΟΥΡαΓα 
τ: Κ. 1ἰ. τα; δῃὰ ἔογ ἃ πιοτὸ εχδςῖΐ δοοοιηῖ οὗ 
ἴῃς ἀιυταϊίοη οὗ αν! 5 τεϊζῃ, 566 Δ 8. ν᾿ 5. 

428. Ηρ ἀϊεά ἐπ ἃ οἷά αγρε.1] Ἡγανὰ 
ΔΡρΘΑΓΒ ἴο ἤλγο ἀϊεὰ 1 ἢ18 ϑευθἶγ ΥΘΆΤ. 
(δεε βοΐ οη : Κ.ὶ. 1.) 

290. Τόε δοοῖ 9.7 ϑανεμοὶ δὲ 4εΕΓ7Ὺ, ἀπά 4δε 

νος, ΠῚ, 

δοοὰ οΥ Ναίδαπ.. . ἀπά ἐῤε ὀοοὰ ο7᾽ Οα4.} 
Οη [Πδ σπαγαςοῖοσ οὗ ἴΠ656 ννογκβ, 566 "[ηἴτο- 
ἀιιςτίοη ἴο ΟΠγοηῖςοἶο5,᾽ ὃ 4) ὁ Οὐ [Π6 ϑουγσοθϑ 
ϑε ἃ Ὀγ ἴη6 Αὐτποτγ. 

Οαά ἐδὲ “-εεγ. Οδὰ 18 τοΐ ρίνε πογὸ {ΠῸ 
βάτο {16 ἃ5 ϑαλυ οὶ. ϑαπλι6}᾽58 {Π|6 18 οὔΘ, 
ΔΡΡΑΓΕΠΓΙΥ, οὗ πίσπεῦ αἰ ρη ΠΥ, ἀρΡ] Θά ΟὨΪΥ ἴο 
πὸ δηά ἴο Ηδηδηὶ (2 ἶτ. χνὶ. 7,19). Οδάδβ 
88 ΔΓ σοιηηοηθγ {{Π|6 ἰἴ 15 Δρρ! θὰ ἴο ἢ [8 
ΠΟὨΕΠΡΟΓΑΓ65 Ἄβϑαρῃῇ (2 ΟἾγ. χχῖχ. 10), 
Ἡεπιλὴ (1 ΟἿΣ. χχύ. 5), δηὰά [εὐἀυίδυη, 
(2 (πτ. χχχν. 19), ἴο [Ι͂ἀὰο (1 Οἢγ. ἴχ. 29 
δῃηὰ χιΐ. τς), ἴο οῆ ἴῃς βοὴ οὗ ΗἩδηδηὶ 
(2 (ἢ γ. χίχ. 2), δπὰ ἴο ἴδ ργορῃεῖ Ατοβ 
(Αγ. Υἱϊ. 121). ΨΝΏΘΩ “566 Γ5 "ἢ ἃΓ6 βρόκεη οὗ 
Ἴη [Πς ρ]υγαὶ, ᾿ξ 15 ἴ[Π6 ἴεττῃ δἰπιοϑὲ ΠῚ ΟΥΒΔ 
υϑοα, ΟὨΪΥ οἠδ ἰηϑίδηος ([8. ΧΧΧ. 10) οσσυΓ- 
της ἴο ἴπε σοηίΓΑΓΥ. 

80. Τόε {ρος ἐῤα! φυεπὲ οὐ δὶ»: ὙΏΟΓΙΟ 
Ϊ8 ὯῸ ΟΙΠΕΟΙ ᾿ηδίδηςς οὗ {{||8 Ἔχργοβϑίοη ἰῇ 
ϑοπρίυγο. [{ 15, Ποννούοσ, 801 οἰ ΘΠ ἰηΐ6]- 
Ἰρῖῦ 16. “ὝΠΔο {ἰπ68 ἴπδΐ ννοηΐ ονοῦ [αν ὰ ̓" 
ὙΟΓΟ [6 ἐνθηΐβ [πα παρροηθά ἴο ἢ. (οπι- 
Ῥᾶγὸ ἢἷ5 οὐνὴ ψογάβ πη 5. χχχὶ. 15--- ΜΥ 
ἐΐγιος ἄγὰ ἴῃ [ΠΥ μδηά.᾽ 

αἰ  :δε ἀϊπφάονις 97 1δε. εομπέγίος. ΟΟΠΊΡΑΓΘ 
Ὀεῖονν, 1 (τ. χὶϊ, 8, Χχ, 29; δηᾶ, ἔογ τῇς 
ταὶ τηθδηὶπς οὗ ἴπῸ τὸ ρα 866 1 Ο(ἢγ. 
ΧΥΪ. το, ννῆογε 16 111] ρῆγαθθ 18 ι5οά 
--.}} τῆς Κιηγάοπῃβ οὗ [6 ἰαη45 “ῤαξ «υεγὸ 
γομπά αομὲ μάκαρ "---τὴὸ Κιπράοπιϑ, ἰ. 6. οὔ 
Μοδῦ, Ατηπιοῃ, ᾿ϑατηδϑοι, Ζοῦδῃ, ὅζο. ϑοπὶθ 
δοςοιυηΐ οὗ ἴπ686 Κιηφάοτῃϑ ννοι]αὰ Ποοθβϑδγὶ 
βᾶνε δε δίνθη ἴῃ ΔΗΥ͂ ἈἰβίουΥ οὗ ᾿δυ 
ΤΕΙΡΏ. 

᾿ 
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4; Ἰζη. 2. 
46. 

ΤΗΕ ΘΕΈΓΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΒΕ 

Γ(ΓΠςΗΚΟΝΊΙΟΙ,Ε 5. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚΒ 1. 
: 722 τονε οὔεγίριρ ο7 ϑοίονιομε αἱ Ο δεον. 

ἡ «δοίοηιοπ᾽ς ἐὐοίζε 9. τυϊάρηξ ἐς ὀϊκσεεα ὧν 
σοα. 11 «δοέογιο»ῆὴς εἰγεπνίά μα τψεα ἐϊ2. 

ΝῺ “δοϊοπιοη ἴῃς 5οη οἵ ᾿)ανίά 
νν8 β:Γοπρτῃεηδα ἴῃ ἢ]5 Κίπρ- 

ἄοπι, δηά τῇς Ι͂ῸΚΡ ἢϊ8 (σοά τας: 
νυ ἢϊπι, ἀπά τηᾶρηῆεά ἢϊπὶ οχ- 
ςεαάϊηρίγ. 

2 Ἴ Πεη ϑοϊοπιοη βρᾶκε ὑπο ]] [5- 
ΓΔΕ]. ἴο της σαρταϊηβ οὗ τῃουδαηάβ ἀπά 
οἵ Βυπάτεάς, δΔηά ἴο τε [πᾶρ65, Δη4 ἴο 
ΕΥΘΓΥ ρονειοῦ ἴῃ 811 [5γδε], τῆς ςἢϊοΐ 
οὗ τῆε ἔλίΠετϑβ. 

ΟΗΑΡ. ἷ. 1. δοίογιονι. . . αυᾶς :ἐγεπσίῥεηεά. 
ΤΏὮΙ5 15 ἃ ἕδνουγιῖο ὀχργοϑοίοη ἢ {πὸ νυΤ ΤΟΥ 
οἵ ΟΠ γοηῖςο]θ5. [{ γδοιιγβ η΄ σἢ 5. ΧΙ. 11; ΧΗ, 
21; δηὰ χχὶ. 4. ὙΠῸ πιόδηϊῃρ 5θεπὶα ἴο δὲ 
ΒΙΠΊΡΙΥ, “6 Ὀοσδὴθ βγπὶὶν βοῖτἰθὰ ἴῃ ἢἰ5 
ξονογηπιθηῖ, (ΟΟΠΊΡΑΓΟ 1 Κ. 1]. 12 δηά 46. 

ῥὶς Οοά «υαι «υἱὲρ ῥὶ»ι.) (ΟΟμΊραΓο τ ἢν. 
ΧΙ. ο; δηά 566 4150 ὕδθη. χχχῖίχ. 2; ἔχ, 11. 12; 
[ο5}.1. ς;  (γ. χυ. 9; ὅζς. 

γ»ιασπιβεά ῥί»ι ἐχεείάίπσγ ὙΠῸ 54Π|6 6χ- 
ῬΓΟΒΘΙΟΠ ΟΟΟΙΓΒ ἃ ἔονν γε 565 δάγ!θσ, (1 ΟἬΓ. 
ΧΧΙΧ, 25.) 

Ω-Ἴ. Τῇ παγγδίνο ἤογο σοιτοϑροπάς ν ἢ 
: Κὶ 1.4: δυῖ 15 ΥΟΓΥ πὰς ἔμ! ογ. Δ 6 
Ἰθάτη ἔγοπι [ἢ 6 ργεβοηΐῖ ράϑϑᾶρο, (1) ἴῃδϊ ϑο]ο-" 
ΤῊΟΠ᾽5 5ϑοῦίῆςσα αἵ Οἰθθοη ννᾶϑ ἃ ρτϑαῖ ριι]}1ς 
ξεϑ Εν Ὑ, ἴο νν ἢ Πς ςοἸ]οςϊοα ναϑῖ Πυ ΠΡ Γς 
οὗ (ῃ6 ροορὶο ; (3 (δῖ 1 νν45 πιδθ ὑροη {Ππ6 
Ὀγάχεη δἰΐϊαγ οἵ Βθχαίθοὶ, μι ἢ (1) 5ϊοοά 
Ὀεΐοτε ἴπε [Ἄθογπδοὶε; δἀηὰ (4) ἴπαῖ 5ο]ο- 
ΤΩΟΠ᾿ 5 Υἱϑίοῃ ννᾶ5 οἢ ἴῃ πιρῃϊ οὗ 815 βδοσίῆςθ. 

εαρέαίης 97 Ἰδοισαπάς ἀπά 9 δυπάγεάς.) 8ε8 
1 (Ἶγ. ΧΧΥΠ, 1; ΧΧΥΪΠ. τὶ 

͵7μάσε.71 Ὠλανιὰ πδὰ πδάς ὄοοο 1,ονῖ65 
“ ΟΠ ςεΥβ δηὰ Ἰιιάροϑ" (1 (ἢ γ. χχῇ]. 4). ΤῊςΘ 
“ιάρε" δος ἴῃς ἰβγαθὶ θ5 ννᾶ5 αἰννδγϑ 
Τοραταθαὰ 85 ἃ Ὠίβἢ ἔπη  ἸΟΠΑΓΥ, ννο56. ῥγο- 
δεῆς6 νγὰ5 ἀδϑίγα θα οὐ 4}1 οσοβϑίοῃβ οὗ ἱτὰ- 
Ῥογίδπεο. 

ϑουεγπογ ἘἈΔΙΠΟΓ ““ ῥγηςθ," ΟΥ̓ ““τηδη οὗ 
ΧΆΠΚ." 

ἐδε εξί ο Υ ἐδὸ αἰ δεγσ ἢ ΤῊΘ [ον ]5ἢ ϑυϑίοτη 
Ὑὰ5 51}}} 80 ἴἃσ ραίγίαγοπδὶ ὑἰμαΐ ἴπΠ6 μοδάβ οὗ 

3 80 ϑοϊοπιοῃ, δηά 41} εῆς σοπρτε- 
ραῖίοη ἢ ἢϊπι, ψψεπηῖ ἴο (ἢς ΠΙΡΉ 
ρίαςς τῆδῖ τὺσς ἂδἵ ὁσιδεοη ; ἔογ ἴδεγε ὃ: Κια. » 
νν25 ἴῃς τἀ θγηδο]6 οὗ τῆς σοηρτερδζίοῃ ᾿ (ἢν. τ, 
οἔ ἀοά, νος Μόοβεβ τῃε βεγνδηῖ οἵ ἢ 
τῆς ΠΟΚΡ Παά πιδάε ἴῃ τῆε νγί]ἀθγπεββ. 

4 “Βιυῖ τΠῈ δγκ οὔ (σά μδά Ὠανιά ; 
ΝΣ ΔΝ 0Ρ ἔτοπι Κι Ἰγ] τ ἢ --)εάγιηὶ τὸ εδε" 
ἐπ «υὐμεῦ ᾿ανιὰ Πδὰ ργεραγεά ἰοσ 

ίογ ἢ δά ρ[τοΠεα ἃ τεηΐ ἴογ τἴ δῖ 
λυ αα τι. 

ς Μοτζγεονεγ ὅτῆς Ὀγάβεη δίαγ, τῃδὶ 4 Ἐς. ,.. 
ΒεζΖαϊθαὶ τῆς 8οη οὗ τ], τῇς βοῇ οΥ" 
Ημτ, Πδά πιδάθ. ᾽πε ρυῖ Ὀείοτγε τῆς ἰῶτ μας 

ἔδτλ θα οοπεηυδὰ ἴο ἢδγο ἃ γοσορπϊϑοά σέαῤεω, 
{ΘῈ Παὰ το ἸΟΏΡΟΓ ΔΠΥ 5ρεςῖδὶ εἶν} ἔπης- 
ἴἰοπβ. ὙὴῈ τεπάθηοῦ οὗ ἴδε τιοπδγοδιοδὶ 
δονογηηθηΐ ννὰ5 ἴο βιιρεγϑοὰθ δυο ἢ ῬΟΓΘΟΏΒ 
ἴῃ {πεῖν ἔμποςίοη5. ΌὈΥ οἴῆοοτξ γεσοινηρ {8ΕῚΓ 
δΔρροϊηϊπιοηΐ ἔτοπὶ (6 Ἴστοννῃ δηά σεπιονυδῦϊο 
αἵ Ρίθαδυγε : δυῖ, ΔΙ Ποῦ σῇ [ἢ15 μδαά ἴδκοη 
Ῥίαοθ ἴο ἃ ὑΘΙῪ ρτοαῖ οχίθηϊ, ἴῃς Ἴομϊεῖβ οὗ 
(Δτ 1165 σείδιποὰ (ΠΟ σδηκ δηάὰ οπιηθηςδ, 
[οιτηθα ἃ ρογίίοη οὗ ἴπθ Ἴσουγῖ (1 ΟἩγ, ΧΧΥᾺΣ, 
1), δΔηὰ παὰ {Πεὶγ ρίδοθ δῖ στοδὶ ρυ δὶς σογὸ- 
ΤΏΟΠΙ65. (οιήραγὲ τ Κ.. νη}. 1.) 

8. Οἰδεο".)] ὅε6 ποῖθ οἡ 1 Κ. ἢ]. 4. 

ἐδεγό «υας ἐῤδὲ Ἰαὐεγπαείς. 866 αδονε, τ (ἢγ. 
ΧΥΪ. 30; ΧΧΙ, 29. 

4. Βιεὲ ἐῤδὲ ἀγὰ 97 Οοἀ.7] ΤὍΤὮα ϑοραγαδίίοη οὗ 
(Π6 ἂύκ οὗ ἴῃς σονόηδηΐ ἔτοτῃ ἴῃς δογηδοῖδ 
δηὰ δἰῖαγ, δηὰ ἴῃς σοπδθαυθηΐ οχἰδίθηοε ἔὺγ ἃ 
{πιὸ οὗ ἴννο σθηΐγοϑ οὗ ΟυβῆΙρ, 5 ἔθ Ὁγ τῃ6 
ὙΓΙΟΓ οὗ ΟΒγΟΉΙοΪε5 ἴο ὃδ6 5ἴγαπζου αὺ- 
ὨΟΥΙΏΔΙ, ἀπά ἴο Γεηιγθ, ΠΟ ΘΟ ΘΠΓΙΥ, Οἰθαγ 
δῃηά τορθαῖρα ποῖϊςο, ἴῃ ογάθγ τῃδῖ ἢ15 γολέθγϑ 
ΙΏΔΥ ἀπε ΠΟῪ ἀρργομοπὰ ᾿ἴ. [Ιτ νὰ8 ἴῃς 
ΤΏΟΓΕ ΠΕΟΕΒΘΆΤΥ ἴΠδῖ πε 5ῃου]ὰ δὲ ἐχρί!ςὶς οἡ 
(6 ρΡοϊηΐ 45 ἴῃ6 νυτιοῦ οὗ Κίηρβ δὰ τῷ» 
ῬΙΙεά γαῖμθεῦ (ἢᾶπ ΕἘΧΡγεβϑΥ τηεηθομθα ἵξ, 
(1 Κ͵Ί ΙΝ 4-15.) 

ῥὲ ῥαά ρἰϊεῤεά ἃ ἐεπέ 70" 1.7 ὅ8εε ᾶδοτε, 
1 ΟἼἶγ. χνυο Σ᾿ 

δ. Τδὲ ὀγασεα αἰδαγ Οοτηρᾶσε Εχ. σχχυῖ. 
1-8 ; ΧΧΧΥΙΙ, 157. 

Βεκαϊροὶ, ἐδὲ “οη φῇ ὕνὶ, ἐδὲ τον 9 Ἠωσ ἢ 80 
ἴῃ Ἐχ, χχχὶ, 2, δηὰ χχχυ. 3ο. Βεζδὶθο]ς [1] 



1. (ΗΠΚΟΝΙΓΟΙΒ5. 1}. 

[Κλῦογηλοῖθς οὗ ἴἢ6 ΙΔ ΟΚῸ : δηά δοΐο- 
ΤΔΟη ἃπὰ [ἢ ςοηρταράαίίοη ϑ8οιρῆζξ 

υηῖο [ἴ. 

ν. 6---α1.} 275 

ΡΓΟΙ δα υηἴο [αν ἃ τὰ ἐδίμεγ ὃς 
Θϑτ δ] 5ηεὰ : 7 ογ τῆοιυι ἢδϑὲ πιδάβ της 7: Κία 
Κίηρ ονεγ ἃ ρεορὶς ἴΠπκε τῆε ἀυϑθὲ οὐ δ πτο. 

6 Απά ϑοϊοπθοῃ νγεπῖ ἃρ τὨῖπεγ πε δάγῖῃ ἴῃ πλυϊττυάα. μικρὰ ἂς 
. . ἐφ ἄπεΐ ο᾽ 

ἴο τη6 δύάδβθη δἰζαγ δείοσε τῆς [ροκῸ, Ιο ἐ(Πἶνε τῆς πον τνίϑάομη δηὰ μἀε δανίᾷ:. 
ὙΠ οἢ τὖσς ἂδἵ τῆς τάρεγηδοὶς οὗ τῆς 
σοπρτερᾶτίοπ, ἀπά οἤετγεα ἃ τῃπουβαηά 
Ὀυγηῖ οἰξογίηρβ ὑροῃ [. 

Κηον]θαρα, τηαῖ 1 πιὰὺ ἔρο οιικ δηά “ - Κία. β ᾿ ΟΣΣ, 12. 
σοῖς ἴῃ δείοτγα {5 ρεορῖὶε : ἔογ Ψψῇο ᾿ Ἰεμϑης 
σδῃ πάρα ἢ ]5 (ἢ ρεορίε, ἐῤαὶ ἐς 40 «7. 17. 

Ἀ5 Ἵ 

γη 4π τιδῖ πῖρῃς ἀϊὰ (σοά ἀρρεϑᾶγ 
πηῖο δοϊομηοη, δηὰ 5414 ιἱπῖο ὮΪΠ1, 
ΑβΚ νγῆδι 1 5}4]} ρῖνε 66. 

8 Απὰ ϑοϊοπιοη 8414 υπῖο (ὐοά, 
Του ἢΠαβὲ δἤεννεὰ ργεδῖ ΠΊετΟΥ πηῖο 
Πανὶ ἀ πὶ ἔδῖμεγ, ἀπά ἢαϑῖ πιδάβ πς 
“ἴο Γεῖρῃ ἴῃ ἢ]5 5ϊ6δά. 

9 Ν ον, Ο [Ι͂οβν ὍΟοά, ἰεῖ τὴγ 

ΒΘΏΘΔΙΟΡΥ ἰ8 είνθη ἴῃ 1 ΟἾγ. 11. 3-2ο6. Ηἰ8 
εταπάξαῖμοσ, Ησυγ, ννὰ5 ἴῃὴ6 δοὴ οὗ Οαϊοῦ, 
ὝΠΟ ννὰ5 ἴῃ6 δοὴ οὗ ΗἩδθζΖγοη, ννῆο νγὰϑ ἴῃ 6 
80η οὗ ΡΠδγοζΖ, οης οὗ [Δ᾽ 8 5οη5 ὈΥ ἸΑΠΊΔΓ, 
δ 18 ἀδιρῃίογοϊηἶλν,. 

δὲ ῥμ2. ΟΥ̓, “ννᾶ5 ἴδοσε " (λγρ.). [ἴ 15 
ἀουδίδι! ψδοῖθμοσ τῆς ἴσας σοδάϊηρ; ἤογο ἰ5 
“βαρ ΟΥ σα». ΤῊδ ἰδοῦ (νος ἢ πιόδηβ “ἢδ 
Ῥυϊ ἢ) [5 διιρρογίεα ὈΥ̓͂ ἴΠ6 ϑγγίδο νϑγβίοῃ. δηά 
15 {πΠῸ γοδάϊηρ οὗ ποσί Μ55. Βυΐ [ἢ ἔοστηοσ, 
ὙνὮΙΟἢ 15 Το] ον ἴῃ ἴπ6 δορίμδριηϊ δηά τ[Π6 
Ψψυϊκαῖο, γιοϊάβ (ῃΠ6 Ὀοδῖ δεῆβθ, δηᾶά ἰ5. ὑγε- 
εγγοά ὈΥ͂ πιοβῖ οὐςβ. Τῆς ργορογ ρΪδςθ ἴὸσ 
(Π6 αἰΐατ οὗ Ὀυγηϊ- οθτηρ ν᾽ 85 ἰὴ ἴτοηΐ οὗ ἴῃ 6 
[Δθόγηδοϊο, (ἔχ. χὶ. 6.) 

“οἰσῥὲ ὠπίο 1.7 1. 6. “ [τοαυοηϊρα 1-- 
“χν 6 Γ6 τὴ ἴῃς Παδιῖ οὗ τη κῃ τ156 οὗ 11.᾿ 

7. ἴπ τα! πῖ5}..} ἴῃ ἴδε πίρῃϊ ψΒίοἢ 
0] οινοα (16 σοποϊυδιίοη οὗ ἴῃ 6 5δοσῆςο. 

4! 4 Οοά ἀῤῥεαγ] ὍΠΘ νογθδ] αἰ εγθηςεβ 
Ὀοΐννεοη [158 ἡ Πο]6 ρᾶϑϑαρε δηά ἴῆ6 οσογγοὸ- 
βροπηάϊηρ οπο οὗ Κιηρβ (1 Κ. 11}. 5.15) ἅγδ 
ΥΘΓΥ σοπϑιάογαθϊθ, δπὰ ἱπάϊςαίς ἴπ6 ρεπογαδὶ 
{τι ἢ} (αὶ τ1ὴ6 εμέ αεγόα οὗ 5ρθδκοῦβ 
ΔΙῸ τιοῖ ψῆαϊ ἴῃ βασγθα ἢϊϑϊογίδηθ ἀθ- 
δἰγε ἴο τερογῖ, οὐ ψνῃδῖ ΠΕ ἰηϊοπά τ.5 ἴο 
ἱππλσίηθ {παῖ {ΠΟΥ δἷπὶ δ γερογίίηρ. [ἴ 15 
(Ποῖγ οδ]οςῖϊ ἴο ρῖνο ἃ ἴπι|6 δσοοιπέ οὗ [6 τϑαὶ 
Ὀελτγίηρ οὗ ννῆηδί ννᾶβ 5δἱὰ : ποῖ ογὔάϊπαγγ ἴο 
ἔμιγηιϑῃ 5 ἢ ἴΠ6 ἐχαςὶ ννογάβ (ἢδί ὑγογα 
υἱΐεγεα. Μογδουύοσ, «5 [ΠΟῪ βἴυαγ ὈΓΕνΝΙΥ, 
{6 ν]] ἔγοαυ ΠΕ οὐδ ἐνεπ τνηδῖ βθθπὶ ἴο 
0.8 ἱπχηροτίδηΐ ρογίϊοηϑβ οὗ ΞΒρθθοῃο5---ἀπὰ ἸνΠθ γα 
ἴνο νυτιοῦα σγοοογὰ [Π6 ϑᾶπΊ6 50θῆθϑ, ϑδοἢ 
Ψ01}} σου ΟΩΪΥ οὐ σογίδιη ροϊηϊϑ νυ] ἢ [ἢ 6 
ΟἴΒΟΙ δυρρὴεθ. Ηρσο ἴδε τηοϑὶ ἱτηρογίδηϊ 
Ῥοϊπηΐ οπγεὰ ἴῃ ( γοηΐο]65, δηὰ συρρ οὰ εἾ 
Κίηξϑ, 15 ἴ εὐπάέοπαὶ Ῥτομ 56 οἵ ἰοῃρ Ἰὶ 
τηδὰς ἴο δοϊοπιοη (1 Κὶ. 11}. 14); σῆς (Π6 
οδίεῦ ροϊηϊ αὐϑεηΐ το Κίηρς, δηὰα σοοοσγάθα 
ὈΥ͂ Οὔ διυιῖθου, 15 ἴῃς δοϊθῃ ἄρρεδὶ τηδάς ὉΥ 

σιεαῖὺ 
11 Απὰ Ο(ὐοά 44 το ϑοίοπιοηῃ, Βε- 

σάι56 15 νγᾶϑ ἰῃ {πε δεαγῖ, δηά.ὅ 
τῆου αϑῖ ποῖ δοκεά γἰσῃθβ. ννθαὶτῃ, ΟΥὉ 
ἤὨοπουτ, ποῦ τῆς [Π{6 οὗἉ τϊμε δηθπῖ68, 
ΠΕ ογ γοῖ ἢδϑῖ ἀϑκεά ἰοηρ [πὶ ; δυζῖ 
ἢαϑῖ δϑκαά νυγίβάοπι δηά Κηον]εάρε ἴογ 
{Πγ56 1, τμδὲ τῆοι πγαγεβὲ Ἰμάρε ΠῚῪ 

ϑοϊομιοη ἴο [6 ὑγοπηεο οὗ Οοά ἴο αν ἢ5 
μοῦ (νοῦβο 9), νῃῖο ἢ Β6 πον οδ]ϊεὰ ὕροη 
Οοά ἴο “εβἴδθ! 15}, οὐ ρεγέδυπι. (866 {86 
ποχί ποῖθ.) 

9. Ζεὶ 167 ῥγονεῖτο δὲ οεαῤί(ῥεά. [ἴ ΠΊΔΥ͂ 
6 ἀοκοά---ἰ5 1η6 δ] υδίοη ΠΟγῸ ἴο ΔηΥ͂ ΟΠ6 
Ραγι συγ Ῥγοπ θα τηλὰθ ὉΥ Οοὰ ἴο [λανιὰ, 
ΟΥ̓ ΟἹΪΥ ἴο ἴ.6 ΒΈΠΟΓΔΙ ἴεποῦ οὗ Οοὐ᾽β σταςίοιιβ 
Δ5ΘΌγΔησ65 ἴο δπὶ ἴῃ Γεβροςῖΐ οὗ ϑοϊογηοῃ 
ὙΎΠὸ οἷοβδα σοηποοίίοη ννμ!οἢ ον! ἀ ΠΥ Οχίϑίβ 
Ὀεΐννεοη 1Π]5 νεῦβὸ δηὰ [Πε ποχξ, ἱπάϊ!ςαϊοά ΌγῪ 
(πὸ εὐρῆδίς τοροῖ οη οὗ ἴῃς 5απὶιὸ ννογὰ δῖ 
(Π6 σοτηηοποοιηθηΐ οὗ δδοῇ --- Νοαυ, Ο ΤΠ μοτὰ 
Οοά, Ἰεῖ [ΠΥ ννογὰ ὃ6 ἴγιι6---οτυ ρῖνθ πη6 
νυἰϑάοπῃ δῃά Κηονίθάρε "--ϑεεῖηβ ἴο ἱΩΡΙΥ͂ 
1ῃαἴ 50πι6 5ρΡ86 614] ρῬγοπηῖϊδε ῃδά θεθη πιδάθ ἴὸ 
Π)ανι ἃ παῖ 8. ϑδιισσθϑϑοσ σμουά δὸ νυ ]56, δαηὰ 
ΔΌ1]6 ἴο ἡάξε ἴῃς ρϑθορὶς, δηὰ {παΐϊ ἴῃ δ᾽] ϑίοη 
Πογ ἰβ ἴο ἃ ρῥγοπιῖδε οὗ τπλῖ Κιπά. Νονν, 
(πουρῃ νὰ ἴᾶνὸ ΠῸ δχρῦθβθθ γοςοσὰ οὐ ΔῃΥ͂ 
510 ἢ} ΡΓΟΙ 56 Πανίηρ ὈΘθη ἔογτΊΔ}Υ πιδάθ, ννὸ 
Ὦλνο ἴῃ [6 γηπὰ 541πὶ νν δὶ δπιοιηῖθ ἴο 
ΠΟΑΙ͂Υ [ῃ6 βδᾶάπι|6. ΑἸϊπουρῃ παῖ ρϑαϊπὶ 15 
ὑπαουδίθα!] Υ Με ββίδηιϊς, γεῖ 118 ὈΥΪΠΊΑΓΥ 500- 
Ἶεςΐ 15 δοϊουσιοη. [{ 15 ἃ ὈΓγΑΥΘΓ ἔοσ ἢϊπι, Ὀκῖ 
Ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ 8 ΡΓΔΥΘΓ, ΡΓΑΥΘΓ ἴῃ ἰΐ τίδθ5. ἱπίο 
ΡΓΟΡΠΕΟΥ͂. [αν ά, ϑρθακιηρ ἴῃ ἴἢ6 58ρί γι, 
ἘΧοΪαὶπιβ: “ἢ «ρα ἡμάσε ἴῊΥ Ῥεορὶς ν ἢ 
Τρ ἰθουδηθϑβ, ἀπά ΠΥ ΡΟΟΓ νυ Ἰυια ρτηθηῖ. 
«ον Ἦκ «ῥα ἡκάφε τὰς Ῥοογ οὗ ἴδ6 ρβορῖο, 
δὲ “ῥα “αὺῊε ἴᾷε “δ! άγοη οὗ ἴδε πϑοᾶγ, δπὰ 
5.4}} Ὀγθδκ ἰῇ ΡΊθοθ5 {Π6Ὸ ὀρριθϑϑου. ... ἢξ 
“ῥα ]} ἀεἰλυεσ 6 πον ἤθη δὲ σπιοῖῃ ; [ἢ 6 ΡΟΟΣ 
αἶ5ο, δηά δίπι {παΐ παῖῃ ἢο Πεῖρεσ. Ηδ «ῥα 
σβαγε ἴῃς ΡοοΥ δῃὰ πϑθάγ, δηὰ «ῥα ί τανε ἴῃς 
8011]5 οὗ ἴη6 ποεάγ. Ηε δα γεάεενι ᾿λο ΙΓ 5οὰ] 
ἔτοτῃ ἀδοοῖῖ δηὰ νἱοΐθηςς : δηά ρσγϑοῖοι!β 5}14}} 
{Ποῖγ ὈΪοοά Ὀὲ ἰῃ ἢ18 5: δῖ." (δ εΥβθβ 2, 4) 12, 
13) 14.) ΜΔΥ ννὸ ποῖ υπάοτϑίδηα δοϊοπιοη 
ἴῃ [15 ρἷδος ἃ5 σδ]ϊπρ ὕὑροῦ Οοά ἴο πιᾶκθ 
δοοά {Π18 ΡΓΟΡΏΘΟΥ, ἴο “ 65: Δ 0] 15} " 1158 'πλ" 
ΡΙΙΘα “Ργοχηΐϑο ᾿} 

Τ2 
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Ρεορΐς, ονεῦ ψῇοπα 1 ἢανε πιδάς {πες 
Κίηῃρ: 

12 Νιβάοπι ἂπά Κπονϊεάρε ἐς 
στδηῖθά ὑπο (ἢδε; δηά 1 ψ}} γίνε 
τῆεε τίςἢςβ, αηὰ ννελ ἢ. ἀπά Ποηουτ, 

τ (Πγ. 59. ΒΓ ἢ 25 ἤποης οὗ τῆς Κίηρβ πᾶνε δά 
ὦ ΠΡ τῆδλῖ μαὺέ ὀέεμ Ὀεΐογε τῆες, πεῖτῃεγ 

᾿ 8}8}] {Πεῖα ΔΩΥ ῇῆεσγ ἴπΠ66 ἤδλνε τῆς 
κε. 

12 ὙΠ εη δοϊοπιοη σᾶπὶς γι 
λὲς 70μγπΉ} ἴο ἴῃς ΒΙρἢ ρίαςε τπδῖ τυας 
αἱ ασιδεοη ἴο 1: ἔτοπι δεΐοτγε 
(ηε ταθέγπᾶοὶε οὗ τῆς σοηρτερατίοη, 
Δηά τεϊρπεά ονογ [β5γδεῖ. 

δ Κίπ. 4. 14 ἐΑΠά δοϊοπιοῃ ραῖμεγεά σμγίοῖβ 
α6, ἄς. ΔΠπᾶ Πογβδϑηλεῃ : δηά ἢδ ἢ ἃ τποιιβϑαη 

δηά ἔουγ ἢυπαγεοά σἤατγοῖβ, δηά ἴννεῖνε 
1Πουβαπα Ποτγϑβεπιεη, νγῃςἢ πε ρῥἰλοθά 

1. (ΗΚΟΝΙΟΓΟΙΒ5. 1. [ν. 12 ---ἰ7. 

ἱπ τῆς τδβαγίοϊ οἰτιεβ, δῃὰ νἢ τΠε 
Κιηρ αἵ Γεγυβδεπι. 

15. ᾿Απά τῆε Κίῃρ ᾿ἱπιδάε βιῖνεγ ἰ κί 
δΔηά ροϊά δὲ Τεγυβαίεπὶ ὧς ῥίγμέσοις 9. :1, «8. 
8ἃ5 βἴοπεϑβ, ΔΠ4 Τεάδι ἴγεεβ πιδάε ἢε ἴ Ηςδ. 
ἃ8 ἴΠε6 ϑυσοπίοιε ἴγεεβ ἴῃδλϊ γέ ἴῃ πε΄ τ 
γαὶε ἔογ δρυπάδηςε. 

16 "Απά ᾿ϑοίοπιοθπ δά δογβεβ τ" Κία 
ὑγουρῆς οὐυἕδ οὗ Ἐργρῖ, ἀπά Ϊίπεη 9. 38. 
γάγη : πε Κίῃρ᾽β πιεγομαπῖβ τεςεϊνεά ; ον. ἐῶ 
ἴῃς ᾿ἴπεῃ γᾶγῃ δῖ ἃ ργῖςε. ἤτῖγ 

17 Απᾶά {πε ἐεϊομεά τρ. διιά τοδί μας 
δγουρῆς ἔοι οὐῖ οὗ Εργρῖ 4 οματίοι στε 
ἴογ δ1χ ἢυπάγεα «ἠεῤείς οὗ 53|]νεσ, ἀπά 
ΔὯΠ ἤοῖβα ἔογ δὴ δυπάγεα δηά δΗ͂Υ: 
Δπά 50 Ὀγοιρῆς {ΠῈῪ οὐ ἦσγεές ἔογ 81} 
τε ἬΠΕΣ οὗ τῆε Η πῖε8, ἀπά ἔογ τπε ἢ, Βεδ. ἐν 
Κιπρβ οὗ ὅγτγίδ, ἴ Ὁ τπεῖγ πλθδη8. ἠνρ 

10. 1 τυ! σε δες σίοδει, ἀπά «ὑεαϊδ, ἀπά 
δομποιγ. ἘἈπηαγὶς [πὲ ἴΠ6 τ Γ 5ὰγ5 ποίην 
οὗ ΔΩΥ͂ ΡγοπΊϊδα ἴο ϑοϊοπηοη οὗ “ἰοηρ [1ἴὸ,᾿ 
ὙΠ ΙΓ, Πποννονοῦ, μδάὰ Ὀθοη πιοπιϊὶοποα ἴπ ἴῃς 
ρβοεὰν γοῖβο δπιοηρ ἴῃ6 Ὁ] βϑηρ8 νης ἢ 
6 τηΐϊρηῖϊ πᾶν θδθθη εχροςοϊεα ἴο 8ἃ5κ,. ΤῈ 

ΤΘΆΒΟΣ ΤῸ ἴῃ6 ΟΠ 5ϑίοη ννου]Ἱὰ 566πὶ ἴο 116 ἴἢ 
16 νυ]ζογβ ἀθϑίγε ἴο στεσογά ΟἿΪΥ ψναΐ 18 
ξοοά οὗ (ἢ]5 »τοδαῖ Κίηρ. [οπρ ἰδ ννᾶ5 1η- 
εἰυάοα ἴπ ἴΠ6 ὈγοπΊϑοϑ τηδάθ ἴο ἢἰπὶ (1 Κ. 
1. 14): δυῖ [ἃ ννὰ5 ρτδηϊθὰ σοπαά! Ποηδὶὶν ; 
δηα δοϊοσιοη ῃοῖ ἔ1 6} Πρ ἴἢ6 σοπάϊίοηδ, ἰΐ 
ἀϊά ποῖ ἴακε εἴεςῖ. (8εεὲ ποῖεὲ ὁη 1 Κ. 
Ι. 8. ς.) 

18. Τδεπ ϑοίογιονι εαριφ ὕγονγι δἰ: ΤΟΜΓΉΦΥ 10 
ἐδὲ ὀίᾳο, ῥίαεε.) ὙΒΠΟΓα 8 ἃ σοστιρῖ τ ἐς 

ΑΒΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ νεῖβὲ 13. 

Ἐογ ΠΘὩν, “329 ἴἤῃς ΠΙχῇ ρἷδος," στὸ τηυϑὶ 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΥ ΓΕΔ ἤογὲ ΠΏΣ, “,2350»" ἴῃς Ὠἰρἢ 

- Ῥίδος." (ὅο Ηουδιργαηί, Μδυγεσ, δηὰ Βοῖ- 
1681.) ϑδυςὶ δὴ εἰϊρϑε δ5 ἴμαΐ βδυρροϑβεὰ ἴῃ 

Ὦρθγο ἴῃ τη Ηεῦτον τοχί, Ὡς ἢ ΟΌΓ της» 
Ἰαΐογβ ἤατθ ϑδοιιξῆῖϊ ἴο ποιῖγα δα ΕΥ̓͂ ἱπιᾶ- 
εἰπίηρ 8η 6]1}|056. [{ 15 θεϑῖ ἴο σοττεςῖ [δ6 
ἴοχῖ, δηά τῆθ ϑΙΠΊΡΙΥ ἴο {τδπεὶαῖο: “ Απὰ 
ϑοϊσσηοη Ἴᾶπλὸ ἴγοπι ἴῃ6 Πρ Ρίδοθ [δὲ γα 
αἱ Οἰἴδθοη ἴο [Θγυβα]οπ). (δες Αἀάϊ[οηδὶ 
Νοῖε αἵ {π6 οηά οὔ πὲ οδαρίοτ.) 

14-17. ΤΠ 5 ραβθαρα ἰ5 ὙΘΓΥ͂ ΠΟΑΣΥ ἰάθη- 
ἴςαὶ ψ ἢ τ Κι χ. 2λότ29ς. ὙΠΟ ΟἿἱγ αἰϊδετ- 
δης6 οὗ ΔΠΥ͂ ἱπιρογίδηοε 15. ἴῃ δα ἀϊπίοη ἢεέγο 
ἊΝ ΕΓΘ6 15) οὔ ἴῃε νψογάϑβ “δηὰ ρμο]ά," νι πϊςοὶ 
Ο ποῖ ΟὐΟΟΥ ἰπ τ Κ. χ. 2720. Το τουςὴ δὺς 

δἀάρα ἰ5 ομαγαοίογίσιις οὔὐ ἴῃ6 νυπογ οὗ 
ΟΠ σοη οἾ65, γγῆο 15 τῆογο γῃοϊογιςδὶ πὰ τποσὸ 
Ὀο]ὰ ἴπ ἷ8 υ86 οὗ ὀγρεγῤοίε ἴδῃ ἴῃ6 δυΐπογ οἔὗ 
Κίηρβ. 

“ΤΏρη ϑοϊοπιοη ΟοἝτη6.Ἶ 

ΟἿΣ ὙΟΙΒΙΟΏ 15 ΓΟΠΙΓΑΥ ἴο ἴῃς Ηοδιον 
ἰάϊοπι ; δηά ἴδε ΓΠΟΟΙῪ ἰμαῖ 2 τὺ πιοδῆ 
“ΟΠ, ἃ5 Ὑ6}1 85 “το (Ραΐϊγις κ), 15 αυΐε 
ὈΠΙΘΏΔΌΪΘ6. 
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ΓΗΑΡΤῈΚΝ 1. 

Ἰ, 17 «δολονεοκῖ: ἰαόομγενς ,ον {ἀε ὀεεῖ δρρ 97 δέ 
ἐενιῥώ. 3. ΤῊ εριδασίαρέ 9 Πἤωμγαηε 70Υ 
τυογ πε αἀπαὶ  γουϊσῖον δῇ. μι τι Ἔμγαπέ 
“ἐκ ὐείλ ἀἕνεα ζεμα ὥμσιυεγ. 

Ν Ὁ ϑοϊοπχιοη ἀεϊζογηιηθά ἴο 
διὰ δὴ ἤουβδο ἔοσ ἴτε πδηλα 

οὗ τὰς ΙΟΚΡ, ἀπά δὴ ἤοιιδα ἔοσ ἢ]8 
Κιπράοῃηι. 

2 Απὰ ϑοϊοπιοηῃ τοϊά οὐκ τῆτεο- 
β0οθ δηά ἴθῃ τῃουβαηά πο ἴο ὕθΑΓ 
δυγάεῃβ. δηὰ ἰουγβοογε τῃουβαηα ἴο 
ἢεν 'ἰπ τε πιοιιηϊαίη, ἃπά τἢγεα 
«Ποιιϑαπά «πὰ εχ πιπάγεά ἴο ονεοῖῦβοα 
δηλ. 

23 ΤΠ Απά βοϊδιποῦ βεηῖ ἴο ᾿Πυγάπὶ 

π. ΘΗΚΟΝΙΟΙΕΒ. 1. 
τῆς Κίῃρ οὗ Ἴγτα, βαγίπρ, Α5 τῇου 
ἀϊάβε ἀδαὶ νν ἢ [αν τὶν ἐλίπεγ, ἀπά 
ἀϊάβε βεπμὰ ἢϊπὶ σεάλγα ἴο δι] 4 Ὠϊπιὶ 
ΔΠ ἤουβε ἴο ἀνε! τῃεγείη, δυε 99 
ἐεαί τυτἢ γιδ. 

4 Βεμιοϊά, 1 θυ: δὴ ἤοιιβθε ἴο τῆς 
Ππδίης οὗ τῆς ΓΟΚῸ τὴν ΟὐΟά, ἴο ἀεα!- 
σαῖε 1ὲ ἴο ἢϊπι, αμά ἴὸ δυγῃ Ὀεΐοτγε 
πὴ ἴβυνεες ἰπσεηβε, διά ἔογ τῆς οοη- ἴ 
τη 2] 5ῃεννθγεδά, δηὰ ἔοσγ ἴῃς δυτγηξ 
οἴει πρβ πιογμΐπνς Δηἀ εδνθηϊηρ, οἡ 
τς βαῦὈδῖῃβ, πὰ οἡ ἴῆεξ πεν πΠιοοῃϑ8, 
δῃηά οἡ τπε βοϊειηη ἐεαβῖβ οἵ τῆς [ῸΚῸ 
οὔὖγ (Τοά. Τα ᾿ς απ ογάϊπαροε ἴου 
ἜνεῚ ἴο ἰβγδεὶ. 

ς Απά τῇς Βοιι86 ννῇῃϊςἢ Ι θυ! ά ἐς 

σΗΑρ. 1. 1. “44 ϑοίονποη ἀείογηηγφα (0 
διω 4.1] Ἀδίδογ, “ Απά ϑοϊοπιοη δοπιπιδπ ἀθὰ 
[δαὶ ΒΟΥ δῃοαϊὰ Ὀθιὰ." 

ἄπ δοιις ὕῶὼγ δὲ παριὸ οὗ ἰδὲ 1ογἀ 866 
ἅδθονο, ᾿ Οἢγ. χχὶϊ το, ἀηὰ σοιηρᾶγε 1 Κ.. ν. 5. 
Ύμὲ “πᾶήῆιε οἵ Οοά" ἴῃ δογίρζυγε 15 ΠΕΑΥΪΥ 
εαιυϊνα!εηὶ ἴο {πε ργέβεπος οὗ Οοά. Οὐσοὰ [ἴ5 
ἴῃ Ηἰβ πᾶπιε; δπὰ ννῃδῖ 15 ἄοῃε ἴο οσ ἔ στ Η!5 
Ὠᾶτιθ ἰς ἀοπε ἴο Ηἰπι. (ϑεο ἴῃς ϑδ]η8, 

ῬΑϑ5β:η1.) 
ἄπ δοισὲ γον ῥὶς ἀιπσάο»».)] [}«-:. ἃ Ῥαΐαςο. 

566 ὈόΙονν, ΥἹ}. 11: ὙΠ]. 1; ὯΠΠ σοπραγο 1 Κι. 
ΥἹῖ. 1-12, ΠΟΙ Δλ)ὴ δοζοοιιηῖ οὗ [6 μαΐᾶσθ 15 
εἴνθοη. ὙΠε νυῖοῦ οὗ (ῃγοόηίο]εϑ, νυ ἢ 116 ἔγος 
αυθηὮΥ πιοητιοπίης ἴπς ἴδεϊ ἰμαῖ ϑοϊοτήοη 
ετθοϊθα δυο 4 διυμάϊπρ, δἰ γ88 ι.5 Ὧ0 δοςομηῖ 
οὗ 15 σοπεοίγυςτίοη. 

ἃ. Το βιιδείδηος οὗ τηϊ5 νοῦβθ ἰ5 τοροδϊθά 
ἴῃ γοῖβα 18, ΜΠ ΘΓΕ ᾿ἴ ΟΟΟΙΓ5. ΠΟΓ ἄρρτος- 
Ῥτίδίου [Πδη πογό. [{15 ἰδῆς] ἴο 566 ἘΥ 
[Π6 οἰδιοπγοηῖ, νΠΙΟἢ Πᾶ5 [ἴ5 ὈΓΟΡΟΓ ρίας δὲ 
ἴα οηά οὗ ἴῃς σμαρῖοσ (φομηρᾶγε 1 Κι. ν.Ψ 
1-16), 5Βῃοιϊὰ ἢανα Ὀδὸπ ἤοτὸ ΡῬαγ δ! ν δηϊ!- 
εἰραῖεα, 

οἷά ομἱ. 1.6.“ πυπιθοτοά." ὍΠε νοῦ υδοὰ 
6 ἴῃς 52π|6 43 ἴῃδί τἰληβδῖο ὁ πιπθογοα "ἢ 
ἴῃ ὙΕΓΘΕ 17. 

9. ϑοίονιοπ “πὶ 1ο Ἡμγαν»ἢ Ηυγατι, ἴδ 6 
ἔοσττη υδοά τΠγουρμοιῖ Οἤγοη!οΐθ5 (Θχοθρῖ 
1. ΟΕ τ. χῖν. 1) ἔογ [6 πδπιὸ δοῖἢ οὗ {πὸ Κίπρ δπὰ 
οὔτῃς ἀγίϊϑδη ννβοπιὶ πὸ επί ἴο ϑοϊοπηοη (πῆγα, 
ὙΘΙΒΟ 11: ἱν. 11, 16}),15 ἃ ἰδῖο σοττιρίίοη οὔ ῃ6 
ὕσυο παῖϊνο ννογὰ, ννῆϊο ἢ ἀρροᾶγα ἴο ἢᾶνο Ὀθθη 
Ηγᾶπι, ἃ5 ρίνθη ἰη τ Κ.. νἱ. 4οβ. (866 [2 10.8, 
Ἐτ. 2, ἀηά Μοπηδηάοσ, Εσ. τ. τ ἤόγο [6 ἔογπη 
υδοὰ 5 Εἴρωμ-ος, ἀπά σοτπίραγο ἴῃς Σέρωμος οὗ 
Ηετγοάοῖι5, νυἱῖ. ο8.}ὺ Οἡ τδ6 ςΠγοηοΐονυ οὗ 
Ηϊγαπιβ τοϊζῃ, 8566 ποῖθ οἡ ἱ Κ.ν. ι.ἥ 

“4: Ἰδοι ἀϊ 4“ ἀεα!.} (ἰοτηραγα τ ΟἾγ, χίν. 1, 
δηὰ 2 541. Υ, Σ1. 

υεη “0 ἐεαὶ «υἱῷ νι. ὍΤΏδϑε ννοσγαβ ἀο ποῖ 
ΟΟσῸΓ ἰῃ ἴῃ Ηρῦτγον ἰοχί, Ὀυϊ πιοοῖ σοϊῃ- 
“Ἰηοηίδίουβ γοραγὰ 36 45 ὩΘΟΟΘΘΑΤΎῪ ἴο σοΙ- 
Ρἰεῖς ἴῃς δεῆβθ, δηά ϑΌρρΙΥ ἴμεπὶ (85 τ 
5ΑΥ) ἔγοτῃ ἴῃ σοηΐεχί, Ηουδίραπὶ δηὰ Ῥὸ 
Βούγενογ, οὔβεγνθ-- -ΔΡΡΑΓ ΠΥ ἢ τοαϑο--- 
1μαΐῖ ἴΠ6Γα ἰδ ἢ ποεὰά οὗ βιιρροβίῃρ 50 νἱοϊθηΐξ 
Δ ΟἾΠρ5ε ; τπδῖ ([Π6 56 ῃ56 15 τ ἘΓΟὶΥ σπὐρεπάεά, 
νΕΙΒῈΒ. 4) 5, 8πά 6 βδεὶπρ ἱπΐεγροβεα ρᾶγεη- 
{ΠΟ ΓΔ Πγ, δηά 16 ἀῤοάους ἴο ἴῃς οροπίηξ 
εἶδιι56, “45 ἴβου ἀϊάξι ἀεαὶ ν ἢ ᾿ραν ἃ ΠΥ 
ΎΤΥΝΝ δηὰ Ξοηά ἢἰπὶ σθάδγβ," οσσυγτηρ ἢ 
ΨΟΓΒ65 8 Δπὰ 9--- δοηα πιὸ πον ἰϑο ἃ τηδῃ 

. δΔηά 56η4 πιὸ σεράδγϑβ." 

4. δαυεεῖ πες. 1 ,ΠΟΓΑΙΥ “ Ἰησθηῆϑθα οὗ 
ϑρῖςε5 "ἢ (ππᾶγρ.). (Οοπιρᾶσὸ Εχ. χχχ. 7, 
ΠΕγΟ ἴῃ Ὀυγηΐϊηρ οὗ δυσὶ ἰποθηβε---ΟΥ ΤΥ 
Τηογηηρ πα δνοπίηρ ---ἰ5 σοπηηιδηάοα ἃ5 ἃ 
ΠΟΟΟΘΒΘΔΙῪ ραγΐ ΟὗὨ [Π6 ννοσϑῃρ οὗ Θῃονδὴ ; 
ΔΑ 566 ν6Γβ685 34-316 οὗ ἴΠ6 54Π|6 σῃδρῖοθγ ῸΓ 
ἴΠ6 ςσοπηροδιτίοη οὗ ἴπ6 “᾿Ἰποθηβθ οὗ 5ρΡ|ς65.} 
δε 5ΞΥπΠΊθ 0] 108] πιεδηΐϊης οὗ με τς 15 1η6]- 
οδῖθά ἴῃ δθν, υὙ]. 1.4. 

,ῶγ δὲ εοπεέπμαί “ῥεαυδγεαά. 866 Ἐχ. χχνυ. 
40; [,ον. χχίν. 5-9:; Ναπ,. ἵν. 7. 

οπ ἐῤὲ πεαὺ πιοοῦ..}] [Ιἴ ννᾶ8 σοπηπιδησοά ἴῃ 
(6 1ὰνν {παῖ ἴῃ6 ἤΠτδὲ ἀδὺ οὗ δᾶς ἢ πιοπίῃ 
5ῃοι ἃ ὕὲ Κορί ΠΟΥ. ϑρεςιδὶ 5δοσἤςσθβ ννοῦα 
Ργοβϑοσιθεὰ (Νιπι. ΧΧΝΙ. 115-15); δηὰ τῆς 
δον ίηρς οὗ ἴῃς 5ιἴνθσ συ πιροῖβ ννὰ8 ογάογοα 
([0. χ. το). [ἴ ἄρρθδγβ ἔγοπιὶ βαϑϑῖγεβ ἴῃ ἴῃ 6 
Ῥγορῃεῖβ ἴμαἵ ἴπΠ6 “πονν τηοοηβ᾽᾽ ννοῦθ Κορῖ 
ἢ ταυςἢ τ[ἢς 54π|ι6 οὐβοσνδῆςεβ 85 ἴΠ6 5δῦ- 
θαῖῃ5 ; Ὀυιδίηθ85 ννὰ8 βιιβροηάθὰ (πὶ. νιῖῖ. 5), 
δηὰ ἴΠ6 ρϑορὶθ 5ϑε λ] θα ἴῃ ἴπ6 οπιρὶὸ ἔοῦ 
ΡΟΌΪΙς ννούβαιρ. ([5. ἰχνὶ. 21; ΕΖ6Κ, χίνὶ. 3.) 

ἐδε «οἷονιπ 9.3 ὙΠεδο ἀῦὸ {Π6 ἴῆγος 
ἔτοδῖ δπηλδὶ ζοϑζναὶβ, [6 Ῥδϑϑονου, ἴῃς Ε ϑαϑὶ 
οὗ νν οοκϑς (Ρεπίδοοϑι), πὰ {86 ἔφαςι οἴ Ταῦογ- 
ὭδΔεοϊΪε5. ([μδν. χχῆΐ, 4-4; ᾿Ποιζ. χυὶ. 1-ι7.) 

δ. Τόε δοισε «υδέεῤ 1 διωά ἐς στγεα!.) Οοπι» 
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Τ  Ἠ-εὃ. 
ἑμεθηδέ αὶ 
“ίέσσε. 



278 Π. ΘΠΗΚΟΝΙΟΙ,ΕΒ. ΠΠ. ν. 6--.-8 
δτθδῖ : ἔ0γ ργεαῖ ἐς οὖγ (σοά ἅδονα 2} συπηίηρ ἴο ννογκ ἴῃ ροϊά, ἀπά ἴῃ 91]- 
οὐξ, νοῦ, Δηἀ ἴῃ Ὅγδββ, ἀπά ἴῃ ἴγοῃ, δῃηά ἴῃ 

σα Κιπ8. 6 πΒυῖψνῆο ἢἴ5 δῦϊε ἴο Ὀυ114 πὶ ρυγρὶε, ἀπά οσγίπιδοη, δηά ὃΪμς, πὰ 
8.  ΟῸ 8ῃ Ποι86, βεείπρ ἴπε πεάνεη ἀπά μεὰ- δῖ δὴ 5Κ11 ἴζο ργᾶνε σῇ τῆς ᾿ πεῦς. 
1 Ης. ψρῃ οὗ Πεανθηβ σδηποῖ σοηϊδίπ ἢϊπι ἢ συπηϊηρ ππεῃ πὶ ἄγε νν ἢ τὴς ἴῃ κράτοων. 
τατηρά, ος, ννῆο ἀπ 1 τῆδη, τῆλι 1 5ῃοι 4 θυ 4 Τυάδῃ δπά ἴῃ 7 εγυβαίεπι, γῆοτῃ [)4- 
ἐὐίανία, Ἀσὰ Δ Πουβε, βδᾶνε ΟἿΪΥ ἴὸ Ὀυγῇ νἱά τὰν ἔλιπε ἀϊά ργονίάε. ὙΠΕΡ 

βᾶστῆςα δεΐοτγα ἢϊπὶ ὃ δεπά ἠὲ αἷϑο Ἴεάδγ ἴγεεβ, ἣγ ππκγείν, 
κ 

7 ϑεπά πὲ πον τπεγείογε ἃ πιᾶη ἴγοεϑβ, ἀπά 'δίριιπι ἴγεαβ, οὐδ οὗ [,504- τ 0 
-- «.-“-" “«- 

ΡᾶΓΟ 1 ΟἾγ. χχῖχ. 1. [{ 45 θδθη οὐϑεγνεά ἴῃ 
(86 σοπιπιοθηῖ οη Κίηρβ (τι Κ. νἱ. 2) παῖ 
δοϊοπιοηβ ἰεαρὶ6 ννᾶ5, δοοουαϊηρ ἴο Οὔγ 
ποϊϊοηβ οὗ 5116, ἃ “για Ὀυμάϊπρ. [[{ ννὰ5 
ΚΠρο5 1ΠΔῃ 120 ἔδοϊ Ἰἰοῆρ, ἀπά ᾿ὲ55 [δη 15 
ἔρος δτοδὰ ".---ἰἴπ οἵποσ ννογήδ, 1᾿ἴ ννᾶ5 ηοΐ 50 
ΙΑγρὸ 5 οπθ οὔ ἴῃς ογάϊπαγυ ραγϑῃ συ γο ἢ 65 
οὗ οὐγ ον ἰδπά ; τϑυςῇ 055 αἸὰ 1 ἀρργοδοῦ 
ἴο ἴΠ6 5116 οἵ ἴῃς ςοϊοβϑαὶ διά ϊηρ5 οὗ Βδδυ- 
Ἰοῆ οσ ἔξγρί. Βαΐ ἴῃ [εννιϑἢ ἐγοθ, αἵ [86 
(πιὸ τπαΐ ἃ ννᾶ5. ὈιΠΠ, [τ ΤΥ. παν Ὀδεη, 
ἰ γγοδῖ," τῃδῖ 15 ἴο 54 γΥ, [ἴ ΠΠΔΥῪ πᾶν ἐχοθεάοά 
[πε ἀϊπιοηβίοῃβ οὗἉ ΠΥ δίηρὶθ δοραγαῖθ θυ ἀπ 
οχιϑζίηρ ἴῃ Ῥδιοϑπο ἃρ ἴο ἴδε {πιὸ οὗ [8 
ογοοϊίοη. [ἴ ΠΊΔΥῪ ὄνθὴ πᾶνε δχοθεαςα ἴΠ6 
δῖα οὔτῆθς δι] άἀϊηρβ νυ ςἢ {π6 ποὶρθοι τη 
πδῖίοηβ πδὰ οὀγθοϊε ἴο {ποῦ ροάβ. Αηςϊοπί 
ὙΨΟΓΘΠΙΡ ννᾶθ ΠΊΔΙΠΪΥ ἴῃ 1ῃ6 Ορδη ἰἱγ; δηά 
ἴεπιρ] 5 νογα νἱοννθα 85 βῃγΠ65 ἴῸγ ἴῃ 6. Ὠ ΘΙ Υ 
δηὰ ἢ]5 ρῥγιθϑῖβ, ποῖ 25 θυ )άϊηρα ἴῃ ΜὨϊςοἢ 
ὙΟΓΒΏΙΡΡΕΙΒ ΕΓ ἴο Τσοηργεραῖθο. Ηδηςθ 
1ΠΘΙΓ ΠΟΙ ρΑΓΔΙΓΙΝΟΙΥ͂ 51|4}} 516. (8566 50ΠῈ6 
ὀχοθ!]ϊοης Γολασκ οὗ ᾿όδη δίδηϊεγ᾽θ ο 
[(Π 6 5:14}} οἱζθ οὗ δοϊογηοηβ ἴορὶὸ ἴῃ ἢ 5 
“], δσζυτεβ οἡ ἴῃς [οὐδ ΟΒυγο ἢ, νοὶ]. 11. Ρ. 
224.) 

ΞΓ͵εΩΣ ἱς οἱγ Οοά, 5.7 Οομίραγε ἔχ. χυῖ. 
11; ᾿ς, χον. 3; ΧΟΥΪΪ. 9; ΟΧΧχν. 5. ἼΠ15 ὁχ-ς 
ΡΓΟ5ϑοἢ ΤΉΔΥ 56 6Πὶ ἱῃδρργορτγιδῖθ, ἃ5 δά ἀγεϑϑθα 
ἴο ἃ προαΐϊποη Κιηρ, οὗ ῇοπιὶ ἃ ἔνι νι 85 
Ὀείηρ δοκοά. Βιυῖ 1[ἴ ἀρρεδῖβ ἔγοπὶ νΈῦβ6 12 
τα Ηἰγαπὶ δοκπον]θάμοα [οπονδῇ 85 ἴδῃς 
ΒΌΡΓΘ ΠΟ ἀθιγ, ργοῦΔΟΪΥ Ἰἀσητίγης πὶ ἢ 
5 ονη Μεϊκδγίῃ, δηά ννοι]ά, τπεγοΐοσε, ποῖ 
Ὀς6 οῇῥηάοά δἵ δοϊοπλοπ᾿β ννογάϑ. 

6. Τῥὲ ὀεσυέεπ απάὐ δεαυέπ 9,7 δεαύυεης 
εαπποΐ εοπίαιη ῥὶν.] ὙΠη6 ϑϑιῆθ ϑεπεπιεηῖ, 
Εχργοϑϑεα ἰη αἰπιοϑῖ Ὄχδεοῖυ ἴΠ6 δδπὴθ ννογώϑ, 
ΡΡΟαΥ5 ἴῃ ϑοϊοπηοπ 5 ὑγαύεσ οὗ ἀεαϊςαίϊοη. 
(1: Κι. νὴ}. 27: 2 ΟἿ. νἱ, 18.) 

“αυε οπῖν ἐο διιση σαζγίβος δοίογο ῥὲηι.} 85010- 
ΤΟΙ 866 πὴ ἴο πιθᾶη ἴῃαϊ ἴο Ὀι1Π6 ἃ ἴθ Ρ]6 
σδπ ΟΠΪΥ ὃς }ιδιποαὰ οἡ ἴῃ6 Πιυπίδη---ποῖ οἡ 
(86 ἀϊνίηε---5ι:ἀ6, “Οοἀ ἀνε! ἠοῖ ἰη 
[ἐπιρ] 65 πιδάθ στ Πδηάς "---ςολπποῖ Ὀ6 σοη- 
δηθὰ ἴο {πΠ6π|---ἰ0δ68 ἴῃ ὯῸ δογῖ ποοὰ {Ππ6π|. 
ΤΠδ 8016 γϑάϑοη ἔοσγ Ὀυ]]ά]πρ ἃ ἰοτρὶὸ 1165 ἰπ 
ἴῃ ηροάβ οὗ πδη. Μάδῃ 5 ἤηϊῖὸ ; ἢ15 νγοΓ- 
5Π1Ρ πηιιϑῖ Ὀ6 Ἰοςδὶ ; ἴῃ 58 ΣΠς 65 σοτητηδπάθα 
ἴῃ ἴ(ἴ)6 1ἂνν πδὰ οὗ πουοϑϑῦ ἴο ὃς οβεγεὰ 

ΒΟΠΊΘΥ ΠΟΤΕ. ΟἿΪΥ ἴἰπ τἱοῖν οὗ ἴἢ656 πδοθϑ- 
8{165 ἀἸἃ δοϊοπιοη νθηΐαγα ἴο [ηκ οὗ δυϊάϊης 
Οοὰ “Δ Βοιι56.᾽ 

7. ϑεπά γιὸ ποτῦ ἐξεέγείογε α »παπ Ἡοτο 
[86 δυΐδογ οὗ (γοηιοἶθβ βιρρ] 165 ἀθῆπιϊθποβς 
ἴο ννδαῖ νν85 ἰοδ οὔβουγο δηὰ νάριδ ἰη Κιίημ 
(1 Κ. νὴ. 1.3), 5Βῃονίηρ υ5 1ῃαϊ δοϊοπιοη, ἴῃ {815 
5 ἢγϑξ δ άσ5Υ ἴο ΤΎΓΟ, πιδάθ Δη Ἔχργοβϑ τὸ- 
4ιιδϑὶ ἔῸΓ ἃ οσυπηίηρ ἀγίϊῆοοσ ἴο δὲ ϑοηΐ ΐπὶ 
--ἃ τεαιεϑὲ νῆϊοἢ Κίηρ Ηἰϊγαπὶ σελ] Υ 
δταηῖοα. (8566 ὑυϑῦϑβοϑβ 3 δηά 14.) Οη ἴδ6. 
ἙΘΠΕΓΑΙ 5Κ}}} οὗ [6 ῬΒορηϊςίδηβ ἴῃ ἴῃ 6 δγῖϑβ, 566 
ποῖε οη ι Κ. ν. 6. 

ἐπ ρωγρί ἢ “ῬυγρΙς, οτίπιϑοη, δηά ὃ]υο," 
νοῦ ὰ θὲ ποοάρα ἔοσγ [ῃ6 πδηρίηρβ οὗ τῃ6 
ἴοταρὶθ, νυ ΒΊΓ ἢ, ἴῃ [15 γοϑροοῖ, ἃ5 Ἰη οἴπογϑ, ν᾽ 858 
σοπίοιτηοα ἴο ἴδε ραϊζογῃ οὗ ἴη6 τΔθέγηδο]ὸ. 
(δε. ἔχ. χχυ. 4; χχυὶ 1; ἄς) Ηἰγαπις 
ῬΟΊΝΟΓ οὗ “ νοτκίηρ ἴῃ ριιγρίθ, οσι πιϑοη," ἅς. 
νγ5 ΡΓΟΌΔΟΪΝΥ ἃ Κπον]εοάρε οὗ [6 δοβὶ πηοάθ5 
οὗ ἀγνείης εἰοῖῃ ἋΠ 656 οοϊουγα, ποῖ (85 Ν οὶ] 
᾿τηλρίη65) ἃ Κπον]εάρο οὗ ννοανίηρ. Τὸ 
Ῥῃαπίοϊδηδ, ΟΥ̓͂  οθὸ σοδϑὶ ἴῃ6 γπημγόχ ννᾶϑ 
ΠΟΥΜΙΠΟΠΪΥ ἴδκθη, ΜΈΓ ἰδπΊοιιβ ἃ5 ΡυΓΌΪς 
ἀγογϑ ἔγοπι ἃ ΥΘΥΥ͂ Γοπιοῖθ ροτιοά, ἀπε, δανιην 
ςοπιηξηςοαὰ ΜΠ [Π6 οἰυᾶν οὗ 1Π1|5 ἀγο. Πδά 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ξῸΠΕ οἡ ἴο ἴῃς δοηΓοπιθηΐῖ οὗ μοσ- 
ἰεςτίοη τη [6 ἂγῖ ψοποΊαι)γ. 

εγπβοπ.) Καί, (ἰᾺς ννοσγάὰ ἤογὸ δπά εἶβο- 
Ψ ἤογο ἰγαπϑιδῖθα “ οὐ πβοη," ἰ5 ρϑΟΌ ΑΓ ἴο 
ΟΠ τγοηῖςοϊο5. Οὐδόηϊι5 γΓομαγάϑ ἴἴ ἃ5 ΡΟγϑίδῃ : 
Ὀυϊ [Π15 15 νοσγῪ ἀουθδια!. Αεγριες ἄρρθᾶτγς ἴο 
ἤδνα Ὀδθὴ ἔγοπὶ ΥΟΓῪ δηςιοπί {{π|65 ἴἢ6 “γαδὶς 
απο οἵ ἴπ6 ἰηθοςῖ ἔγοὴ σῆς ἴ86 ἴδπιοιυ 5 
Τεὰ ἀγο οὗ Ρεγβία ἀπά [πάϊα μδ5 αἷἶννγ5 Ὀζθη 
οὈδίδίπεά, ἴπ6 ἄγε Κηονῃ ἴο [ἢς Οτοοκς ἃς 
κόκκος, πὰ ἴο ἴῃς ἘΟΠΊΔΠ5 845 είχε, ΟΥ̓ 
ξγαπιη. ὙὝΠΕγα σά δὲ {π||6 ἀουδὲ ἴπαὶ [ἢ 5 
}5 ἴηῆ6 ἀγοὸ πεγὲ ἱπίεπάρά ; δηὰ ἴῃ οὐσγ ννογά 
“ ογπηβοη "ἢ (ἀογινοὰ ἔγοτῃ ἀἐσσγηηο.) 15 δΔῃ ἂρ 
(γαηϑιδῖίοη. ΨΥ Βεῖμογ ἴῃ6 “' 5ολτὶεῖ "ἢ (υὑδαπ) 
οὗ Εχοάιιβ (χχν. 4; ἄς.) 15 ἴῃς βᾶπὶιὸ γϑά, οἵ ἃ 
ἀϊδδγοηΐ οἣθ, σδπποῖ Ὁ6 ΠΕΥΔΙΠΪΥ ἀεϊοτγιηίηθά. 

ὀίμε.7 Οομραγε Εχ. χχτν. 4; χχυϊ ᾿; ἄς. 

ΩἸΜΡΙΙ ὉΦΗ . .. «υδιεὺ Παυϊά τ΄ὲ΄γ ,αἰδὲν 
4) 4 ῥγοιἹάς.)] 866 1 ΟἾγ. χχὶϊ τς; ΧΧΥΡΙΙ. 2:. 

8. ἥζψωνι γε, ομδ 9. Σεδωαπον.) [ἴἴ 5 σογ-ς 
ἰλίηὶγ ποῖ ΠΚεὶγ τμδὲ τ1η6 αἰσυπνὶ (ΟΥ̓ δἰπιὰρ) 
ννοοά, νυ ϊο ἢ ἰἴἃ ννὰ5 νοἢ 1] 6 ἱπιρογης 



γ. 9--τ2. 

ΠΟη: ἴογ 1 Κπονν τμδῖ ΤΥ ϑβεγνδηῖβ 
σἂῃ 511} ἴο εὐξ Ἐπ θοΓ ἴῃ [ϑθδποη ; 
δηά, ὈεΠο]ά, πγ ϑεγνδηῖβ εἠαίί ἐς ἢ 
(ΠΥ βδγνδηῖβ, 

9 ἔνεῃ ἴο ργεραγε πὴὲ {{π|0Ὲγ ἴῃ 
δοιπάδηςε : ἔογ πε ἤοιιϑε ψῃϊςῇ 1 

1 ἢεν. δῃηὶ δῦοιιζ ἴο δι} ἃ «λα δέ ᾿νοπάοτγαι 
ἀόλοῤθι ως στθδῖ. 
ἀνέ 10 Απά, ΡῬεβο]ά, 1 ν"}}} ρῖνε ἴο τῇγ 

βογνδηῖβ, ἴπ6 ἤαννεῖθ τῆδλῖ οσυζ πη οΓ, 
ἔνγεητ τἢοιιβαηά πηδᾶϑυγεβ οὐ δεδίθη 

----ὄ .....ὄ.. 

ἔτοπὶ Ορπὶγ (τ Κι. χ, 11), στὸν αἷϑὸ ἴῃ [ἢ 
Τοῦαποη; θυῖϊ ψὸ ποοὰ ποῖ, ἢ Ἐοβοης- 
ΓΑ], σι ρροθα ἴπογα 15 Βογα 8η ᾿πίογροϊαϊίοη 
οὗ ἴῃς ρῆγαδο “ουἋἱ οἵ 1,οθαποη." δοϊοπλοη 
ἵπ ἴῃς ΘΑΓΙΕΤ Ρατ οὗ ἢ5 τεῖρῃ, Ὀείοσε ἢδ 
ΘηρΑΡοα ἴῃ ΠΟΙΠΊΠΊΘΓΟΘ, ΠΊΔΥ͂ ἤᾶνθ ΘΑΞΠΥ͂ 1Π|8- 
εἰποὰ {παῖ ἴπΠ6 αἰχιιπὶ νγοοά, ννίςη [6 [δνν5 
ΕΓ ἰῃ ἴπ6 δαῦδιῖ οὗ ᾿πηροτίϊηρ ἴτοπὶ ῃα"- 
Ὡς, στον ἰῃ τἢαϊ σομηῖΥ. 

ἐδγ “εγυαη: εαπ σἀδ δ! ἰοὸ οὑξ ἐἰ»ιδον ἢ ὅ66 1 
Κ. ν. 6, δηά ποῖο δὰ ἰος. 

»} “ἐγυαπ..) 866 νεῦβϑε 18. δοϊοπηοῦ ἐΠ|- 
Ῥίογεὰ 8ο,οοο οὗ ἰδ ονγη ϑυδ)εςῖβ ἃ5 ψοοά- 
ουϊῖογβ, ννῆο, πο ἀοιιδῖ, ἀϊά ἴῃς σοᾶγβθ ννοσκ, 
Ὑ 2116 16 ΠηΙΒηϊης δηὰ 4]} ἴῃς ἤποσ ψοῦκ ννᾶ5 
ὀχθουϊοα ὈΥ 5Κ||16ἀ Ῥηασηιοίδηξ. 

9. Ἡροπάεγβ σγεαί. 1 ,1{Ο ΓΑ] γ, “ στοαῖ ἂδπά 
ὙνΟΠάΟΓῺ] "ἢ (πιᾶγρ.); δηὰ 850 {πε 1[,ΧΧ.-- 
μέγας καὶ ἔνδοξος. Οπ 186 γΓΟΑΙΪΥ πιοάογαϊθ 
8126 οὗ δοϊοπιοη β ἴεπιρίςθ, 566 ποῖθ Οἢ Ὑὑθῦϑο δ. 

10. 1 «υἱὴ σε 1ο 1δν “ογυσπὶ: . .. ἐπυεηΐ 
ἐδοισαπά »πεασμγει. Ασοοσαάϊηρ ἴο Κίπρβ, 
δοϊοπηοηβ ΟΥἹΡΊΠ4] ργοροβδδὶ ννὰ5 5|ΠΊΡῚῪ ἴο 
ῬΑΥ Ηἰγαπιβ ψογκπίθη ἴοσ (ΠΕἸΓ ἰαδουγ, δηά 
᾿ἴ ν»ὰβ δ Η γαπὴβ βιιρροβδίίοη παΐ δ6 ςοπι- 
τηιϊοὰ ἢ19 Ῥσγοροβθά “ἢϊγε᾽ ἱπῖο δῃ δπηιδὶ 
Ῥαντηθηΐ ἰη Κἰπά, (ὅθε : Κ. νυ. 6, 9, 11.) [{ 
ψΟυ] ἃ δοοπὶ {ποσγείοσε {πὶ ἴπ6 διυῖποσ οὗ 
ΟἸγοπίοϊεβ ἤογο ἴῆγοννβ ἱπῖο οὴς δὲ ἰθαϑί 
ἴννο ἀἰδίίποϊ τηθϑϑᾶροβ 8εηΐ ΟΥ̓ ϑοϊομηοῃ ἴο 
ΗΙἰ γα. 

ὀεαίεη αυδεα!.)}] Τδε Ηροῦτον ἰεχὶ 15 ὑτοὸ- 
ὈΔΟΪΥ οογτυρῖ πόσο. (86ε Αἀαάϊίομαὶ Νοῖς αἱ 
[(Π6 οπὰ οὗ ἴπ6 οσμαρῖθσ) ΤὍΠ6 ἴσιο ογρίηδὶ 
ΤΊΔΥ δε τοϑϊογοὰ ἔγοιῃ : Κα. ν. 11, ΠΟΥ (ἢ 6 
νυν πολί 5 βαιά ἴο ἢανο Ὀδθη ρίνθη “ ἕο ἔοοά." 
Οοιιραγε πε δοριυδριηῖ---οεἰς βρώματα δέ- 
δωκα σῖτον. 

ὀαγίεγ . .. «υἱπο.)})ὺ Ὑὴδ ὈαυοΥ δηὰ {ΠῸ 
τΐπο ἀγὰ οπλοἀ ἴῃ Κἰπρβϑ. ϑοπὶθ σοπηπιοη- 
(αἴοτβ (45 Ϊ. Η. Μ|ίςμβδοὶῖβ, ϑομυῖχ, ἀπὰ Καὶ 61) 
οχρίδίη πὸ ἀϊβθγεποα ἴῃ {18 γοϑρεςῖ, δῃά ἰη 
{πΠ6 Ὠυτῆδοῦ οὗ [Π6 πιεᾶδυγοβ οἵ ΟἹ] (566 1ῃ6 
ποχί ῃοῖθ), ΟΥ̓ βιρροδίηρ παΐ ἴνγο δηίγοὶν 
ἀϊθογεηϊ ἰγαηβδο[οἢ5 ἃγε σεΐοσγεὰ ἴὸ ὈῪ 1ῃὸ 
ἴνο νυίεῦβ. Βυΐ ἰἴ 5 ρεσβᾶρβ δεῖῖοσ ἴο 

Π. ΟΠΚΟΝΙΟΙΒ5. ἸΙ|. 

ννΠεδῖ, δηὰ ἔννεητν τΠουβαπά πιεξᾶϑιιγεὺ 
οὐ Ὀαγεγ, πὰ ἐνγεητυ τῃοιβαπα ὑδτἢ8 
οὗ ψίης, δηὰ ἴνγαητν τῇουβαηαά δδτἢβ 
οἔὗ οἱ]. 

τι ΦὙἼΤΠεη Ηυτγᾶπη τῆς Κίπρ οὗ 
Ἴνγτε δηβυνεγεὰ ἰῃ ννγτηρ, νῃ]ς ἢ ἢς 
δε ἴὸ δοϊοιποη, Βεοδλιβὲ τῆς ΓΟΚῸ 
Παῖῃ Ἰἰονεά ἢϊ5 ρεορίὶε, ες Βαῖῇ πηδάς 
ἴΠε6 Κίπρ ονεογ τπ6η). 

12 Ηυτδηιὶ 5λἱά πιογθονεγ, ΒΒ] ϑβϑοά 
έὲ τὴς. ΚΡ (ὐοά οὗ ἴβγδεὶ, τῇδῖ 

τορασγὰ {Π6 δυιῖδογ οὗ (σῆγοη!ϊςοϊθϑ 85 δ]Ππρ οὐ 
(Π6 «οἴαϊοπιοηΐ νυνί ἢ [86 νΥἹῈῸΓ οὗ ΚΊηρ5. 88 
εἰνθη ἴῃ δσίεῖ, δηὰ ἴο ραῖδοσ ΠπῸπιὶ [86 ἴννο 
Ῥα5584::65 ςοπηδιποά τδαξ ἴῃς τοζυγη νν δ οἢ 
ϑοϊοπιοη πιδάθ ἴῸΓ ἴῃς ὈπΊροῦ δηά {ἢ6 56γ- 
νἱσὸβ οὗ ἴῃς. Ῥῃαπίςσίαη ννογκιηθη σοηδίϑίο 
ΟΥὗἨὨ 2ο,οοο (οἵ οὗ ψῇηθδῖ, 2οίοοο οοΥ5 οὗ 
ὈΑΓΙΟΥ, 2οίοοο ὑαῖπ οὗ ννῖπε, δπά 2ο,οοο 
Ὀαῖδ5 ςἔ οἱ], 2οο οὗ ννῃϊςἢ (ΞΞ 20 φοῦβϑὺ ἡγ6Γδ 
οὗ 186 βησϑῖ "" δεδίθη " οἱ. ὍΤμὸ ννῆεαΐ δηά 
ἴῃς πο οἱ] ννϑγὸ σοπϑιηθα ὉΥ ἴπε σουτγί; ἴῃ 6 
ὈΑΓΙΘΥ, ν]η6, ΔΠπα ΟΓΟΙΠΑΓΥ ΟἹἹ ννεῦθ δρρὶιοὰ 
ἴο ἔπε βυκΐεπδηςο οὗ ἴπ6 ἑοτγείρῃ Ἰδθοισοῦϑ. 

11. ἥμωγανι.. .. ἀπεευεγεά.) ]οβορῆι5 (' Αηϊ. 
. [ἀν᾽ νὴ]. 2) δπὰ Ειροϊοπιια (40. Εἰ υϑεὃ. 
ΟΡταρ. Ἐν. 1χ. 33, 34) Ῥγοίεββεα ἴο ρῖνε 
Οτοοκ νογϑίοῃβ οὗ [ἢ 6 σογγόθροπάθηςθ, νυ ς ἢ 
(ΠΟΥ 5414) μαὰ ἴβκθοη ρίαςθ Ὀεΐνγθθη Η τὰπὶ 
δηἀ ϑοϊοπιοῦ. Νο σὑδ]ι16 αἴΐδοῃδϑ ἴο {8656 
Ἰεϊζοσγβ, νυν ἢ ἀγὸ ον ἀ  ΠΕῪ ἔογρεσγιθ8. 

ἐπ «ὐγμίπφ [ἴ δοοὸπὶβ ἴο 6 ἱπαρ]]εὰ {παῖ 
ϑοΟ]οπηοΠ᾽ 5 ΠΟΙ ΠῚ ΠΙ ΔἴοΠ5 δά ποῖ Ὀθθη “ Ϊἢ 
ΠΠΠΡ." ΟΠοηΪΔ] πιοπάγοῆϑ, ὄνεη δἵ {Π6 
ῬΓοβθηΐ ἀδύ, σοτησαηϊοσδῖθ πλΔ ΠΥ ΟΥ̓ ΔοςΓο- 
αἀἰοὰ τρθϑθθηροῖθ. Αὐϊορσδρῃ Ἰοϊζοτβ ἔγοπὶ 
κιηρ ἴο Κιπρ ἃζὸ ΓΑΓῸ. 

Βειαισε ἐδὲ 7ογα ῥαϊδ ἰουεά δὲς ῥεοῤ[κ.} 
Οοπιρᾶγε ἴπε δά ἀσεβ8 οὗ [6 Οὐδθη οὗ 5δπθδ8 
ἴο ϑοϊογίοη (1 Κι χ ο; 2 Οἤγ. ᾿ἴχ. 8), ποτα 
ΠΘΑΓΙΥ ἴπ6 βᾶσὴθ ρῆγαθε ἰ8 ι5ο. [ἴῖ{ νου]ά 
δροπὶ πὶ [πΠ6 ποὶσῃθουσηρ δονογεῖ τι, ἰπ 
{Ποῦ σοτησλη!οδίοπη5 ννΠἢ ἴῃ6 [ενν]5ἢ πιὸ- 
Ὡάσοῖῆβ, δάοριοα ἴῃς [νυν ϊϑἢ πδπὶῈ ἔογ ἴῃ6 
διυργοπια Βοίηρ (εἐμονδῆ, “1ῆ6. ΠΟΒῸ ἢ οἵ 
ΟἿΓ γοΥϑοΠ), οἴ ποῦ ἰΔἀοη σης ἢϊπὶ ἢ 
Π6ΙΣ οννη οἢϊοῦ ρσοὰ οτἵ᾽ (5οπηθί!Π165) τροδηϊησ 
ΤΉΘΓΕΙΥ ἴο δοκηον]θάρε Ὠἰπὶ ἃ5 ἴῃ 5ροςίδὶ 
ξοὰ οὗ ἴπ6 [ἐνηβἢ παϊοῃ δπὰ σουπγ. [}η 
Ηϊγαπιβ οαϑὸ ἴῃς δοϊκηον)θοαάρτηθηΐ 566 Π|8 ἴο 
Ὁ οὗ ἴῃς ἴοστηοσ Κιπά. (ὅε6 με ποχί νεῦϑθ.) 

19. Τόε ]ογά. .. ἐῤδαὶ πιαήε ῥέει απά 
εαγί ὁ.) ΓῊΪ5 Ἀρρθᾶγβ ἴο ἢᾶνε ὕδοη ἃ ἴογιηι δ 
ἀοκὶπαίϊης ἴλ6 διιργεπιὸ σοά ννῆ ϑονογαὶ οὗ 
[Π6 Αϑίαῖὶς παίίοηβ. [ἢ ἴῃς Ῥεγβίδη ᾿πϑοῦρ- 
τοης ΟΥτδχζαὰ 15 σοηϑίδ τυ σα] α “6 στοᾶς 
Οοὐά, ννο ρᾶνε (ογ πιδε) “ ποᾶνεῃ δηὰ 
Θά ἢ." 

279. 



“ὅ0 

“4Ζ21ωγε]4.6}]- 
ὁφ. 

τπδάθς ἤεάνεη ἂδπὰ δαγίῇ, νψνῆο Ὠδῖὴ 
ἵνεὰ τὸ αν! ά τῆς Κίηρ ἃ ννίβε 50ῃ, 
επάυεά νυν ρΡγυάεπος ἂδπά υὑπάετ- 

βῖδηά!ηρ, τπας πιρῆς Ὀι14 4ὴ ἤουδ6 
ἴογ ἴπεὸ ΟΡ, δηά δὴ δοιιβδὲ ἔογ ἢ]8 
Κιησάοῃι. 

12 Απά πονν 1 ἢᾶνε βεπῖ ἃ συιπηϊηρ, 
πλλη. ἐπάιεὰ νυ ἢ υπάστεοταηάίηρ, οὗ 

11. ΓΠΗΚΟΝΙΟΙΕ 5. 1]. [ν. 13-.ι7. 

Β0Π ; 480 ἴο ργᾶνε ΔΠΥ͂ ΠΊΔΏΠΟΓ Ὁΐ 
σιανίηρ, ἀπά τὸ ἢπά οι ἀν ΓΥ ἀενῖοε 
νυ Γ ἢ 5Π4}1} ὈῈ ρυΐϊ το ἢϊπι, νυ τἢ ΤῊΥ 
ουπηΐηρ, πλδη. Δπὰ νυ τῆς οσυπηϊηρ; 
τλεη οὗ πγ Ἰοτά [αν ἃ τῆγ ἐλιδετγ. 

Ις Νον τῃογείοτε τῆς ννῃεδῖ, ἀπά 
τῆς Ὀάηεγ, πε οἷ, ἀπά τῆς ννίπε, 
νὨΙΟἢ πὶν ἰοτά πδῖῇ βρόκεη οἵ, ἰοῖ 
ἢϊπι βεπά τπἴο ἢΪ5 βεγνδηῖβ: 

16 Απά νψὲε ν"}]}} σου νοοά ουΐ οἵ, πεν. κ᾿ 
Ι,εθλποη, [25 τῆς 48 ποὺ 5}2]1 « "γεέΐπς ἐσ 
πεδὰ : δῃὰά ννὰὲ Ψ1 Ὀπηρ τ ἴο τῆς εἰ έγε 
'ἰῃ βἤοτεβ ὈΥ 868 ἴο ἴΪορράᾶ; δηά ἴδοι τες 
5ῃ2] σΔΓΓΥ͂ ἴξ ᾧἃρ τὸ [εγυβαίθηι. Ἰ οΣ 

Ηυγάᾶπι πιγ ἔλΊΠοτ᾽ 8, 
14 Τῆς βοὴ οὗ ἃ ψνοπχδη οὗ τῇς 

ἀδυσῃζετβ οὐ [δη, δηὰ ἢ 5 ἔΔμεγ τας 
ἃ πιλὴ οὗ Ἴγτγε, 5Κ|1] τὸ νγνογκ ἰπ 
5014, «πὰ ἴπ 5ιϊνογ, π΄ ὈΓΆδ58, ἰῃ ἰγοῇ, 
1 βἴῖοῃε, Δηἀ ἴῃ τἰπιθογ, ἱπ ΡρυτρΙε, ἴῃ 
δῖμε, ἀπά ἴῃ ἄμε ᾿πεη, δηά ἴῃ ογίπι- 

18. ΟΥὗΓ ἤμγα»ει νην γα ῥεγ 7 [ἴ 15 θη γα 
Δυτεοα τπδῖ [Π|5 15 ἃ ννσοηρ ἰγαπϑίδίίοη, δηά 
τηλὶ τἴπὸ πᾶπῖθ, Ηιιγαπι, ἀσδϑίρπεῖος ἴῃ 1815 
Ρίδος ἴῃς ννογκπίδη δοηΐῖ ΌὉΥ ἴπὸ Κίηρ οἵ ΤΥγε 
δηὰ ποῖ ἴῃ6ς Κίηρ οἵ Ὑγτεβ ἔδίμοσ, Τῆς 
Κίπρ οὗ Τ ὙΎγο᾽Β Δ ἴΠΟΓ ἄρρϑᾶγβ ἴο ἤᾶανθ Ὀδθη 
Ὠδιμοθὰ ΑὈϊῦδαὶ (5ε6 ποίΐς οὔ 1: Κ. ν. 1); 
ὙγΏ 16 τΠδῖ Ηἰγᾶπὶ (οὐ Η υΓ4Ππ}} ννᾶς [6 ἨᾶπΊα 
οὗ [6 ννογκυίδη 8 ςογίδίη ἔγοπι : Κ. νἱῖ, τ, 
40, ἀῃά 2 ΟἾγ. ἵν. 11. ὙΤῆὸ 4α»ιοα Ὀγοῖχοα 
ἴο Ηυγὰπὶ Πότ πγιδῖ 6 ἃ ΤθγῸ βίῃ οἵ 1Π6 
δοςιι5αἴινε (ΒεγίΠοδι, Ροο]). ΝΕ τεϑροςῖ ἴο 
ἴε νογὰ δόϊ, ννδίσῃ ο]ονν5 Ηυγαπι, τ 15 
ΠΟΝ ΟΟΠΙΠΊΟΠΙΥ ἰποιρῃΐ τδΒαῖ ἰξ 15 εἴ ΠποΥ ἃ 
ΡΓΌΡΟΓ πᾶς (Βεςκ, σεάάεβ, 1)αῖ 6) οΥ̓ δὴ 
ἐρι πεῖ οὗ πδοπουτγ (Βεγίποδιι, δἴδη]! Υ) αἴϊδοποὰ 
ἴο ἴπε νοτὰ ΗἩσυγαπι, ἀπα συδπηπ δίς} } 7 ἴῃ 
ΔΡρΡοϑβιζίοη ἢ τ, Ὑγδηβίδῖο-- 1 ἤν δοηΐ 
ἃ οὐππὶηρ πιδη, ἐπάπεαὰ ἢ υπάοτγεϊδηάίηρ, 
019 Ἡτασι, ὩΥ̓ πιδδῖοσ- ΟΣ ΚΙ ΔῈ. 
((ὐοτηραᾶγο δεΐονν, οἷ. ἰν. 16.) 

14. Τδε :οπ Οὗ ὦ «υογιαρη Οὗ ἐδο ἐσηρδίογε οὗ 
})α".1 ὅ8εε ποΐβ οἡ ἵ Κ. νἱϊ. 1.4. 

Ω »πιαῆ ΟΣ Ἴγγε.)})ὺ [Ι1ἴ 15 πιοϑδῖ Ὡδῖιιγαὶ ἴο ἴδΚ 
[15 25 πιραπίηρ; ἃ Τγγίδη ΌΥ σας: δυῖ [Π6 
ἴοΓπὶ τ ῃϊ ρΟγΏαΡρ5 ἀοβίρηδῖθ 4 τδίιυγα πο 
οἰζχοη οὗ ἴῃς ρτοδῖ Ρῃαηϊςίαπ οἰρῖα]. [|ο- 
δερΡἢυ5 (᾿ Απί, [υἀ.᾽ νἱῖ!. 3, ὃ 4) δηὰ ἴῃς [6νν8 
ΒΌΠΟΓΔΙΙΥ͂ πηαϊηΐδίη [Πα Η γΑπλ 5 ἕαῖΠΟΥ ν 85 
Δὴ ϑγδοιῖς ὃν οί, Ὑπὸ ψογάβ ἴῃ ἴῃς τοχῖ 
ἀγὸ μαζίεηΐ, θυϊ ποῖ δι τοι5, οἵ {5 ἱπῖεγς 
Ῥγαεϊδιοη. 

«δἰ ἰο «υονξ. ὙΠεβε τνογάς, δηὰ 41} {πε 
ΤοΟΙΛΔΙ ΠΟΥ οὗ ἴΠ6 νοῦβθ, στημδὲ δ6 ἴδκοη ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴο Ητπγᾶπὶ Ὠἰπιβεὶξ, ποῖ ἴο ἢ 5 δ Πογ. 

ἐη σίοπε σμά ἐπ ἐῤγεόεν. .. ἀπά ἐπ πε ἐποπ.ἢ 
Η υγᾶπὶ ν᾽ᾶ5 5Κ1||6 ὄνθπ Ὀθογοπὰ {δ6 ἀδπιδληι5 
οὗ ϑοϊογμηοῃ, (866 νεγβὲ 7.) Ηδ οοιϊὰ ψΜογκ 
ἴῃ βἴοπο, 'ῃ ννοοά, δηὰ ἴῃ πο ᾿ἴπθη, 85 νν6]}} 45 
ἴῃ κο]ά, 5ιἴνοσ, Ὀὕγδϑϑ, ἴσο, βιιγρὶθ, σπλϑοη, 
πὰ 6. Ὑπὸ ςοπιδίπδίίοη οὗ 4}} [ἢ}}5 
δι Ισὲὶς 51Κ1}}1 [ἢ ΟἿΘ ΠΊΔη 566 1}5 βίσδαηρε ἴὸ οὐγ 

17 “ “Απά δοϊοπιοη πυπηδεγεά δ]] .. 

τηοάθγῃ ποίϊοηβ ; δυΐϊ 186 ὨΞίοΥΥ οὗ τὶ ἢιγ- 
ὨΪ5Π65 ΠΓΤΊΕΓΟΙΙΒ ἰηδίδης 5 οὗ γεγβδί ΠΥ δἰ πιοϑὶ 
85 στοαῖ. Ὑπεοάοσο ἴῃς ϑαπιίδη, ἴοσ ᾿πϑΐδηςο, 
νν85 δῃ διςἢτοςῖ, ἃ οςαϑῖοῦ οὗ ννουκϑ 'ἰῃ ὈΓΟΏΖΕ, 
ΔΠ ΘΏρΤΑνΟΓ οὗ 5ἰρπείβ, ἀπά ἃ ΠΊΔΚΟΓ οὗ πλϊηυῖα 
ΟΣ ἴῃ ἴῃ6 Ῥγθοίοιιβ πηρίϑ]ϊβΊΌ. Μιςοδδοὶ 
Αηχοῖο ννγὰβ ἃ ραϊηΐοσ, ἃ ϑευϊρίογ, δΔη ἀγοδ]- 
ἴοςΐϊ, δΔηά ἃ ννογκοῦ ἰῃ Ὀγοῆζθ. ἴῃ ἴῃς δα ] οῦ 
Ρογίοά οἵ ατί ἰῃ ἃ σοιηΥ ἔπε ἀἰνϑίοη οὗ 
ἰαδουγ ννςἢ δἤεσγνναγαβ ργθυδ1]5 8 ἘΠκποννΏ, 
ΟΥ, 8ῖἴ ΔΥ σαῖθ, πηργαςϑοά, ((οιηραγε ἔχ. 
ΧΧΧΙ, 2-5.) 

20 Μπά οι ευενν ἀευΐεε.} ὍΤῊε 58πιῈὲ νογάβ 
ΟσςυΓ ἰη Εχ. Χχχὶ. 4, Δηἀ ἅγὸ ἴῇσσε τγϑηϑίδλϊοα, 
“το ἀονῖϑεο οἰππης ψογκβ." Τῆὸ ΧΧ. 
εἶνε ἴῃ (ῃαΐ ρἷαος ἀρχιτεκτονῆσαι, “ἴο δοΐ 85 
ςἢΠϊοῦ ἀπτιῆςογ," “το Ὀό [6 ἀϊτοςῖογ οὗ ννογκ5.} 
ΤΠοΥο σᾶη δ6 ἢο ἀοιιδὶ ἴπαὶ ἴπ6 “ ἀδνῖοεϑ ἢ 
Ἰηϊοπά θα ἅγε Ρ]Δῃ5 οὐ ἀθϑίξῃβ ςοπηδοϊοά νυ ἢ 
ατῖ, ΙΓ ἢ Ηυγάπλ σουϊάὰ ἱπνθηΐ ΟἹ ΔΠΥ͂ 5ιῦ- 
Ἶεςῖ τπδΐ ννὰβ8. “ ρυῖ ἴο ἢ|π|.ἢ 

158. Μν ἰογά. ΤῊΪ5 ἴσστη πηιϑὶ ὃ6 τεχασγάοα 
ΘΓ 8ἃ45 οπθ οὗ οὀχίγειηθ ρο]!ἴθπθβϑ, ποῖ 85 
ἰηϊοηάοα ἴο ἱπιρ]Ὺ ἃ υδοτγαϊπαδίίοη οὗ 186 
Ὑγτίδη ἴο ἴδε [οννϊϑῇ ϑονεγείξῃ. ((οπιρατα 
Οδη. χχχὶϊ 4) 5, 18; ΧΙ, το; 2 Νὰ. νυ}. 12: 
ἄς.) 
δαὶ “ῥοζεπ 97. 866 δῦονβ, ὑθῦϑα 10. 

16. Τὸ .οῤῥα.] ἦορρα (Ηεῦ. .αβδο, πον 
κα}, ν»ϊςἢ Π85 ποῖ ὕδεη πιοπιϊοποά ἴῃ ἴῃ6 
ὨἰδίΟΥΥ 5ίηςς ἴῃς ἀϊνδίοη οἵ πε ἨΟΪΥ [ἀπά 
ἃιιοηρ ἴπο {Πδε5 οἵ [ϑ5γδοὶ ( [ο8}). χιχ. 46), 
ΡΡΘΑΓΒ Ποῖα [ῸΓ [πε ἤγβι {ἰπ|δὸ 45 δῃ ἱπὶ- 
Ροτγίδηϊ ροτῖ. [{ γεϊδίηϑβ {15 σβαγασῖοσ [σγουρὰ 
(πΠ6 τοπιδίπάθυ οὗ ἴῃς ΟἹ Τεβιδηγοηΐ ἢἰβίοτν 
(οπδὰ 1. 3; ΕΖτγ. {1}. 7), [που ρ ἢ ἴῃς Βατθοιιγ 
15, ἀοοογαάϊης ἴο τπποάσογῃ ποίϊοηβ, ἃ δα οπα. 
[1 ἰ8 186 παδίυγαὶ ρογῖ οὗ [εγυϑβαϊεπι, ἔγουλ 
ψὶς ἢ [Ὁ 15 ἀϊδίδηϊ 1655 [Δ 15 πλ}16 5. 

17. ϑοίογιοπ πιρμδεγεά αἱΐ ἐδ “εἰγαηχεγι. 
“ΤῊΘ 5βἴΓΔῃοΓΘ ᾿ ἃσγὸ ἴῃ6 ποη[ϑγϑο τς Ρορυ- 
ἰλίίοη οὗ [δὲ ΗοΙγ 1.Δηά, ἴῃς ἀεϑοεπάδηϊβ 



Υ. 1τ8---2. 

ΓΗΟ. Τῆς βίγδηρεῦβ (δῖ τύέγε 'ἰπ τῆς ἰλπά 
ἐλ εἴγαν- ΟΥ̓ [5Γ26]. ΑΠεγ τῆε πυπιδετγὶπρ ψΒοτο- 
ὡδὰ ἢ αν ἢΐ8 ἔλιπε δά πυπιρεγεά 

τΠεπὶ; δηά {πεῪ νγεγε ἰουπά δη ἢυη- 
ἀτοά δπά μὴν ἐπουβαπά ἀπά τῆτες 
τΠῃουδβαηά δηά 5ἷχ διιμπάτγεοά. 

(ςΠ6Ηγὺ οὗ ἴῆοξο (ἀδπδδηϊεβ ννυδοπὶ ἴῃ 6 ςοἢ ]-» 
ἄγθη οὗἉ [5γδε] ἀϊά ποῖ ἀγίνε ουἵ. (8εε [υἀξ. 
ἱ. 215-16; Χ Κ, ἰχ. 20.) 

αν ἐδ πωριδεγίηρ «υδεγετυ ὁ Ὠαυϊίά... 
δαά πιρηδεγεά ἐδόρι. Οὐ τἢ 5 " πυμδετίης ἢ 
Υ ᾿υνιά, 5866 τ Οἢγ. χχὶϊ, 2, δηά ποῖο δά Ιος. 
Τῆς τοἰπηιροϑιοη οὗ ἴ!6 Ὀοπά-βογνυϊιοθ 1Ππ|- 
Ῥοβοὰ οἡ ἴπθ (ὐαπδδηϊζοβ δἱ ἴδ {πὸ οὗ ἴπ6 
ςοπηυοβὶ ([υᾶξ. 1. 28, 10, 31, 35), δι ἀ15- 
ςοπίιηυδά τη [ἢ 6 ρΡεποαὰ Γοβϑίοη Ὀεΐννοοη 
1οϑῆυλ δηὰ 841}, ννὰ5 (1 15 οἰδασ) ἄυς ἴο 
᾿αν ἃ, νῇἢοπιὶ ϑοϊοπηομ στρ γοὶΥ ἱπιδῖθ ἴῃ 
ἴδε ἀγγδηξοπηοηί ἀθϑο θεὰ ἴῃ 1Π656 Ὑ γβ68. 

΄“- 

ἪἋΜ1 ΟΗΚΟΝΙΟΙΕ5. 11. ΠΠ. 281 

18 Απά ΠΕ 8εῖ ὀτῆγθεβοογε δηά ἴθ ὁ ΔΗΕΒ 
τῃοιιβαπά οὗὨ τῃδπὶ 20 δὲ Ὀξᾶγεγβ οὗ δι 
ἄεηβ, 4 ἰουΐβοοτε τῃουβαηά 10 ὁέ 
ἤοννεῖβ ἴῃ τῆς πιουπίδϊη, 4πηἀ τῆτος 
τιὨοιιβαπά 4πά 5ἰχ πιιμάγοἀά ονούβθοῦβ 
ἴο 5εῖἴ τῆς ρεβορὶε ἃ ννογκ. 

18. Τόνεε ἐδοιμαπά αμά “ἐκ ῥισιάγεά ουεῦο 
“εεγ1.}1 Οη ἴδε δρραγεηῖ (ἰβογορδηου δεΐννθθη 
{Ππ656 ΠυΠ ΌΕΓ5 δηὰ ἴῃοθ86 οὗ 1: Κ. ν, 1ό, 366 ἴῃ 6 
ποῖος οὐ ἴμαῖ ραϑϑδβο. 

40 “εἰ ἐδὲ ῥεοῤίε α «υογἁ. ΟΥτ, “ ἴο 5εῖ ἴῃ 6 
Ῥοορὶθ 29 νοσγκ"--- δ. ἴο σοιροὶ {πὸπὶ ἴο 
ἰαθοιιγσ. ῬῬσοῦδῦὶγ, ᾿κὲ {πε Επγρίδη δηὰ 
ΑϑϑΥτΔη Ονουβθοῦθ οὐ ἔογοθὰ ἰαδουγ, [ἢ 656 
οβῆσοτβ σαστοὰ νηρ5 ΟΥ 5(ἰς κα, Πογον ἢ 
1ΠΕΥ αυϊοεκοπεα {Π6 τηονοπιθηΐβ οὗ [Π6 510.- 
εἶσ. (Εχ. ἢ. τὰ; ΨΝΗπβοη, “ὙΑποίθηΐ 
Ἐαγρίαπον γ0]. 11. Ὁ. οοἱ 1,ἀγατὰ, “ ΝΙπονθἢ 
δηά Βαδγίοη, Ρ. 11ο.) 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οχ νοζϑα 1ο. “ Βοαΐθῃ ψῇραϊ," 

Ἐογ ΓΘ Ὁ ὉΠ, ἴδε ἴσια τοδάϊηρ ἰβ, υπἀουδίςαϊγ, [μα οὗ τ Κ. υἦ τσ, ἼΧΣΙΣ ὉΠ, “τνυ7ῖοδξ 
ἴον ἴοοά," Τδδο ἀϊβογοηςα ἰ5 τηθγεὶν ἴδε δοςίἀεηῖδὶ ϑυ σε τυκίοη οὗ ἃ Ἷ ἴὉΓ ἃ 2. 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚΝ ΠΙ. 
: 72ε ῥίαες, ακπα ἐὐνις 977 ὀμεέδῤρερ ἐλδ ἐρρερίξ. 
4 716 "πέατεγό σπά ογμαπιερίς οὙΓ 1Δς ἀσμσέ. 

ἐς Κίη. 6. , ; 
:, ἂς. 1ι 734ὲ εὐἀεγμόϊνις. τ4 7.ε ναὶ ακνα ῥίδαγ:ε. 

τ Οτροον ΗΕΝ “ϑοϊοπιοη ὃἊ ἴο διυ114 
Με ο αι τὰς ἢουβε οὗ ἴῃς [ΚΡ δὲ [6- 
μάν. τυβαίεπι ἰῃ πιοιης Μογίδῃ, 'ννθεγε ἐἠς 

Ἴοκρ δρρεαγεά ὑπο ᾿ανίά ἢΐ5 ἔδέμοσ, 
ἴῃ ἴδε ρίδςς τπδῖ ᾿ανίἀ δά ργεραγεά 
ἷπ τῆς τῆγεβμίηρῆοογ οὐ ᾿Οτπδη τῆς ἐν, μα, 
]εδυίξε. ; ἃ ΘΆτη. 24. 

2 Απά μὲ θερδὴ τὸ δυϊά ἰπ τῆς Σιν. ας. 
βεςοηά ἀαγ οὗ τῃε βδεςοπά πιοπίῇ, ἴῃ δ᾽ 
τς ουτ γελῦ οὗ ἢΪ5 τείρῃ. 

ΟΗΑΡ. [{Π1. 
Οςεη. χχὶϊ. 2. 

«υδέγε ἐδε ᾿ογά σῤῥεαγεά μπίο Παυϊά. ΤῊΪβ 
5 δεγοπὰ 4]1] ἀοιιΐδί 4 τηϊϑιγαηϑίδιίου, Τὴ 
Σοηάοσίησ, “νης ννᾶ5 δεθὴ οἵ [αν ᾿" 
(πιᾶγᾳ.), 15 ξταπηπιδ Δ} } ςοττοςῖ, ουΐ ἔα:}5 
ἴο κίνὸ [ῃς τοδὶ ἔοσος οὗ ἴῃς οτί ξίπδὶ. ὍΤτδηϑ- 
λῖε “το νᾶ βδονῃ ἴο αν ἢ 5 
ἔλιμοσ ." δηά υπάεγϑϊδηά ὈΥ̓ ἴπε οχργεβϑίοῃ 
{πὸ ροϊπτίηρς οὐἱ οὗ ἴῃς ρἷδος ἴο αν! ἃ 85 16 
ῬΓΟΡΟΓ 5116 ἕοσ ἴῃς τοπιρὶα ὈΥ 16 δρροάσγαηςθ 
οὗ ἴῃς ἀηροὶβ ἀαπὰ ἴῃ6 σοτηπιδηὰ ἴο διά 
Δ αἰΐϊασ ἴῆοσο, ἃ5 γοϊαϊθαὰ ἰὴ 2 ϑ84πι. ΧΧΙΥ. 
17.25.11 ΟἾΓ. χχὶ. 16-26. 

ὁ ἐπ 1δὲ ρίαεε δαὶ Παυίά δαά ῥγεβαγεη.] ὮϊΪ5 
δ ΘΙ ἴο ὃδ6 (Π6 {Ππ6 τηδδηΐϊηρς οὗ ἴΠ6 ράϑβδβϑο, 
τιουκχῇ ἴῃς οτάον οὗ ἴῃ6 ννογαβ ἰη ἴῃς οτἱχίηδὶ 
ιδ8 θα δοσίἀοπίδ!Υ ἀογαηροά, (δεὲ Αὐἀ- 

1. ΜΜογίαθ ϑέε ποῖος οὔ ἀϊθοηαὶ! Νοῖς Α αἱ ἴδε εηὰ οὗἉ ἴῃς ἙΠαρῖογ.) 
ὙὨε “ῥγεραγαδίίοη " βροκθϑῃ οὗ ἰ5 ἴμαὶ γεοογάθα 
ἵπ τ᾿ ΟἾγ. χχὶϊ 1-5. 

δε ἐῤγεδιηρ ἤοοῦ ὁ Ογπαμ] 866 2 881). 
Χχὶν, 18:1 ΟἿ. χχὶ, 18. 

Ὡ. 15 δὲ “εροπά ἀα7γ.) ὙΠΟΙΘ ἰβ πὸ “ ἀδγῪ " 
ἵπ τῃ6 οΥἹρίπαὶ ; δηὰ τπουξὰὰ ϑοπὶα πηοάσθγῃ 
οὐ τῖςβ, ἃ5 ἢ Ννεϊῖο, 5111 τῆηκ (παῖ ἴδᾶῖ 
ννοσὰ 5ῃουϊά δε δι ρρ εά, [6 πιδ)]οΓ γ γεξαγὰ 
(ῆς ρᾶϑϑᾶξε 85 Ἴσουτιρῖ, πὰ ννοιἹὰ οὐ 186 
νογά (γΓδηϑίαϊοα “ Ἰη [πὸ βοσοηά," Ὁἢδ νογβθ 
νου 1Πδὴ τη {δι5: “Απά ἢ6 δόρδη ἴο 
δυ ἃ ἴῃ ἴΠ6 βοοοπά τηοπίῆ ἰη {86 ἔου ΓΝ γὙοᾶῦ 
οἵ ἢἰς τείχη." ((οιηραγε : Κ. νἱ. 1.) ΤῊ 
τνογά, νιοὶ 1 15 ργοροβϑά ἴο οπιῖζ, ἰ5 αρϑβοηΐ 
ἔτοπι βοπὶς Μϑ5., «πὰ ἰ5 οπρίῖοὰ ὈΥ τῃ6 
ΧΧΧ΄, τὰς Νυϊγαῖο, ἴδε. δγγίδς, ἀπά ἴδ6 
Αγαῦὶς νθγβίοῃβ. 



482 Π. ΟΠΗΚΟΝΙΟΙ,Ε5. 1Π|. [ν. 3---7. 
{ Νον τἋἢεϑ86 “γε ἐς ἱἐλίηρε 

41 Κία. 6. τυμεγεῖη “4 δοϊοπίοη. νγὰ8 ᾿ἰπϑίγαςτεά 
85. ἰογῖδε δυϊ]άϊηρ οὗ τῆς Βουδείοῦ σοά. 
ωκάρά. ΤῊ Ἰεηρτῃ ὈΥ οὐδ᾽18 ΔΠεγ τῆς ἢγϑῖ 

πχεάϑαγε τύας τῆγεσβοογς συ ]ῖ8, δηά 
τῆς Ὀγεδάτῃ τνγθητν οὐ 8. 

“τ Κίρ,6. 4. Απά Π6 “ρογοῇ τῇδῖ τὺσς ἴπ τῆς 
᾿ ἴτοηξ ᾿ ἐδε ἤσομεε, τὴς Ἰδηρτῇ ον 1 τας 

Δοσογάϊηρ; ἴο ἴῃ Ὀγεδάτῃ οὗ τῆς ἢοιι56. 
τγεηῖν συδ1ῖ5, ἀπά τῆς Πεῖρῃς τάς λῃ 

Ὠυπάγεά δηά ἔννεητγ : ἂδπά ἢδ ονεῖ- 
ἰαϊά τὸ νι !π ννἢ Ρυγε ροϊά, 

ς Απά τἢε ρτγεδῖεγ μοιιβε ἢς οἰεἶςά 
ψ ἢ ἢγ ἴγες, νι ἢ ἢς ονετδιά νυ ἢ 
ἢἤπε ροϊά, ἀπά 8εῖ {πεγεοη ρα]πὶ ἴγεεϑ 
Δηἀ ςἢδίπ8. 

6 Απά με ἵραγηβῃβά τῆ Ποιιβε 15. 
Ὑ] ἢ ργεςίουϑ δἴοπαβ ἔογ δεϑυῖγ : ἂπά 
τῆς ρο!]ά εὐας ἀν οἔ Ραγνδίπι. 

7 Ἧς ονετίαίά «α͵ἷδο τῆς ουδβ6, τῆς 

8. Νοευ ἐδέηε γε {δὲ ἐῤίηφε «υδεγεὶη ϑοίο- 
"ποη αὐας ἱπείγμείεά. ΤῊ πιδγρΊηδὶ “ἰουπάςα᾽ 
Εἶνοβ ἃ οἷυο ἴἰο [Π6 ἵἔγιιθ πιοαπίηρ οὗ [ἢ 15 
Ράϑϑαρο, ννῃϊοῖ σμου ἃ δὸ τΓγαηϑίαϊοά : “ Νονν 
[818 8 [8:9 “ιξγουχαπ ἂ- ΙΔ οἵ δοϊοϊηοη ἔογ 
[86 δυμάϊης οὗ ἴ[ῃ6 δοιι5ο οὗ σοἀ; 

εμόιε αῇῶον δὲ γι: νιοασμγο 1.6. συ 5 
δοσογάϊηρ ἴο ἴθ δησίοπί οἴδηάαγσά. ΤΠ 
[Ἔνν5, [ἴ 15 ργοῦδϑ]ο, δἀοριοά τῆς Βανυ]οπίδη 
Τηδδϑυγο5 ἀυτηρ ἴΠ6 Οδρίνγν, ἀπά οδιτιοα 
[Πποπὶ Ὀάςοὶς ἱπῖο {ποῖὶγ οὐ σοιπίτγ. ὉὍΤΠ6 
Ὑτιῖοῦ ποῖοα παῖ ἴῃς οὐ]: οὗν] ο ἢ Β6 Πότε 
5ΡΘΔΚ5 5 ἴῃς οἷά (Μοκδὶς) ευδιξ, 

ἐῤγέσιζογε εμδίης. .. αυεπὴν ἐμὲ. Οοπι- 
Ῥᾶγε τ Κ. νἱ. 2. 

4, “πά 1δὲ ῥεῖ «υαῇῷ' απ ῥμπάγεδ ἀπά 
ξαυεπ!γ.] ΤῊΪΝ ΠοΙρ ἢ, νυ ΠΙΓ ἢ 50 τις Θχοδθάβ 
(Παῖ οὗ [6 τιδίη δυμ]άϊηρ (1 Κι. νἱ. 2: “Απά 
πε Βεῖρῃι {πογεοῦ ἐῤίγιγ συ 115 ̓.), 15 νΕΙΥ͂ 
ΘΌΓΡΓΙΒΙημ ἴῃ [56]; δηὰ 1ἴ ἰ5. 51}}} τοῦθ 50Γ- 
ἘΠΕ (Παἴ 50 γϑιηδγκδὺϊο ἃ ἔραϊυγὸ οἵ 16 
αἱ], ΓΕ τε δ}ν εχίϑίθηϊ, σπου ὰ ποῖ μᾶν 

Ὀεθη ποίϊςθὰ ἴῃ Κίπρβ. ὍΤῊδ ῥοῦ 165 οὗ 
(86 οᾶ56, ἴάκϑῇ ΟΥ̓ [ΠόΠΊΘΟΙν 65, ἀγὸ ἴδιι5 αἴ 
ΠΟΙ ἢ ἴο Γαϊῖβο ἃ ϑιβριοίοη τῆδὶ [ἢ6 ἴοχί 15 
ππϑοιηδ. ΤΠ δ. 5ΡΙςΙΟη σίϑο5 ἱπῖο σϑῦ- 
τη ἤθη ννὸ Βηά---ἰ, Τηδῖ [6 Μ558. πᾶν 
ἃ ναγιδηῖ γοδάϊηρ ἴῃ ἴῃς ρἷαςο: 2. Τ δῖ ἴῃ 6 
Αὐδθϊς νογβϑίοη δηὰ ἴῃε Αἰεχαπάγίδη δορίιδ- 
Εἰπὶ μἷνθ 20 ἴὉγ 120: δηά 2. Τβδῖ [ἴ ἰ5. ποῖ 
(ἢ6 αι οἔ ἴῃς βαςγοά νυγιῖουβ, ἤθη σροδκίης 
Οὗ πλοΑ5.}Γ65, ἴο οἵη ἴΠ6 πᾶπ|6 οὗ [8 πιθάϑαγο, 
Ὠοννένοῦ οἴη ΤὨΘΥ ὭΔΥ δᾶνθ ἴο τορϑδί 
(ϑεθ δϑρθοῖδι!ν τ Κ. νυἱ. 2, 3, 6, 2ο, ἄς., δπά 
Ἐχοκ, χ]ὶ. 2-5,), 8-15.) Το ἴσυθ τοδάϊηρ 
ΤΏΔΥ δὲ τοβϑίογθά δεγοπά ΔὴΥ γοδϑοηδθϊθ 
ἀουδῖῇ; δηά τῆς οἴἶδιιϑθ νν}}} [ἤδη τυ ἴδι5 -- 
“Ἀπὰ [Π6 πεῖσις ννὰβ ἵννθητῦ ουδ115. (8ες 
Ααάϊιίοπδὶ! Νοῖς Β δἵ ἴῃ επὰ οὗ ἴῃ σπαρῖουγ. 

δὲ ουεγί αἰ 12 «υἱὴ δίῃ «υἱδ᾽ ρβωγε ξοί4.} 866 
1: Κ, νἱ. 22. 

5. δε σγεαίεν δος. 1.6. ἴὴς ΗοΙΪγ Ρδςθ, 
ΟΥ πηδίη σματθεῦ οὗ ἴδ τεπιρ]6, ᾿Ἰητογυθηΐης 
θεΐνοοη ἴῃς Ρογοἢ δηά ἴπῸ ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο] 165. 

δὲ εἰείοί «υἱῷ ἥν γε] Ἐδίμογ, “ἢ6 
οονοτοῖ," οὐ “1:ηθ9ὰ.)) Ὅο τοΐογοηςο ἰ5 ποῖ 
ἴο ἴ86 ΠΕ, ΜΏΙΟΒ ννᾶ5 δητίγο οὗ νοοά, 

Ὀυΐ ἴο ἴῃ6 νυ1}15 δηὰ ἤοοσ, νηοῦ ψογα οὗ 
βῖοῃο, ἢ ἃ σονοπηρ οὗ ῥΡίδηκβ. (ϑ8εε τ Κὶ, 
γ]. 15, 18.) ΤΟ ννογὰά ἰγδηϑίαϊοα “ ἢγ" Ποτδ 
(δέξνδ:.8ὴ)ὺ Ὀθᾶγβ Ῥσο Δ ΟΥ ἴῃ τηϊ}5 ρίαςς, ηοΐ 186 
ΠΑΤΤΟΥ πιοδηΐϊηρ νῃιῖοἢ 1 Πᾶς ἴῃ οἢ. [ἰ. 8, 
ὙΠογΟ [ἴ 15 ορροβθὰ ἴο σεήδγ (᾿γεῷὺ), δυῖ ἃ 
νυϊάθγ οὔθ, ἴῃ ννῃϊςἢ σϑάδγ 15 ᾿πουἀοα, ΒΊΟΙΣ 
1: Κι νἱ. τς 1 ἀρρϑᾶγβ ἴπαΐ ἴῃς νν4}}5 οὗ ἴῃ6 
Ηοὐγ Ῥίαςθ νψογε θοαγάθα ἢ εγές (σδάδτ), 
ΜΉΘ ἴη6 ἤοογ νν45 οὗ ὀξγά ὁ (ΗΓ οσ }ιη:ρετ). 

σεὶ ἰῤεέγεοη ῥαίηε ἐγεες απά εδαϊπ.)] Τῆς 
ογηδπηοηΐατοη οὗ ἴῃ6 ἴοπιρὶθ ννα] δ ἢ Ρα]πὶ 
ἴΓΘΘ5 ἰ5 ΠΟΙ ς δα ἴῃ τ Κ. υἱ. 29. “ Ὁμαίης " (δαγο 
“δὄἔγό δ) τὸ Ὡοΐ ἴῃογὸ πιοπτιοηθά. Βοπίβοδυ 
ΒΊΡΡοσεβ ἴπαϊ ΕΥ̓͂ “ῤαγεῤἔῥγο!᾽ὁ ρατϊαπὰς οὗ 
[οϑιοοῃϑ---ςσοϊηπιοη ΘηοιΡἢ ἴῃ ἴῃς νυ] τοτηδ- 
τηοηϊδτίοη οὗ ἴπ6 Οτεοκϑθ---ασγὸ ἰηϊοηάοά. 

Θ. “πὰ δὲ γαγημῤεοά δὲ δοιθ «υἱἱ ῥγεωοι 
“οπε: ζῶν δεαμγ.) ὍΤἤεθ6 “ ργεοίουϑ βἴοποϑ ἢ 
ἤδνθ Ὀθθὴ ϑυρροθοά ἴο δ6 (1) πιδγθ]θβ, 
γνῃς ἢ τῃη6 ἤοιυθθ ννὰ5 ραντεὰ (Ν υἱραῖο, Ηοι" 
Ὀϊγχαπί); (2) σοππλοη βδἴομθϑ β5ρθοῖδ]}ν ννὰ ]]} 
ουϊξ δηά ρο]ϑῃοά (Ραίσγις); (3) ργθείους 
βίοῃδθϑ, ἰπΠ ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΆΓΥ 56ῆ56, ὦ. ς. ΡΟΠΊΒ, 
νυ Ὠ ΙΓ ἢ [ἃ 15 διυρροβθα ννογα υδοὰ ἴη ἴῃ 6 οΥπᾶ- 
ταθηϊδιίίοη οὗ [πὸ νν4}}5 πεγὲ δηά πεσε (Βοσ- 
1864). Α σοὐμηραπϑοη οὗ ἴ86 ραβϑδᾶρὲ νἹΠῚ 
1 (γ. χχίχ. 2 Ψ}1}}} πλάκα ἰξ τΟΪΟΓΔΟΙΥ οἰθαγ 
1Παῖ [15 ἰαδῖ 15. 1πη6 [ΓΤ 5686. Ὅὅῃδ ρἢγαβο 
ἰγδηβιαϊοὰ “ἴογ δοδυΐῖγ" πιέδῃϑ “ἴογ 1ἴ5 
Ὀολιυκτιβορίίοη," “ἴο Ὀθδυῖὶζν ἰτ." 

ξοἰά 9. Ῥαγυαὶ». Ὑπὸ ννογά “Ῥαγναῖπι ἢ 
ἄοεβϑ ποῖ οςςσιγ οἰϑοννῆοσγο ἴῃ δεπρίυγχο. [ἴ 
ἢδ5 ΚΘΏΘΓΔΙΥ δε ἴάκθη ἔογ ἴΠ6 πωπὶὸ οὗ ἃ 
Ρίαςο; δπὰ {ῃϊ]5 ἰ8 Ῥγοῦδοὶ ςοττεςῖ; δὰ 
νυ δδΐ ρίαςε 15 φυϊε υποεγίδιῃ. ϑΟΠΊΕ ΞΌΡΡροϑβε 
Ῥαγνδῖπὶ ἴο Ὀ6 ἃ νδγίδηϊ ἕοττῃ οἵ Ορ γ ; οἵ γ5 
ἴλκο ἰἴ ἴο 6 ἃ σοτγτγυριίοη οὗ ϑορδαγναίπι; ἃ 
ἔονν 866 1ὴ ἰἴ τῆς ννογὰ Ῥόγι ; πιδν ἴακο ᾿ἴ ἴο 
06 Ταργοῦδδηξ (ογ ΟΘΥ]ΟΠΚ ; ννὮΏ}]}6 ϑοπλῈ πιλκὸ 
[6 ΥΘΓῪ ἱργοῦΌΔ]6 σι ροβιίοη παῖ ᾿ἴ πλοδῃ 9 
“(6 λει ἢ --- ἴγοπι ἴδε ϑαηβκγιι ρῥώγυα, 
ἐ ρᾳϑίογη." Νὸο οπδ οὗ ἴδεϑε ὀχρίδηδίοῃβ 15 
δἰϊοξείῃογ ϑαιϑίδοϊοσυ. : 

η. Ηδ ουεονίαϊ αἰδο ἐδὲ ῥοισε, 45..1ὺ ΤΉΪ5 
γΟΙ56 ἰ5 Θχοζοίοδὶ οὐ υθῦϑο ς. ὙΤἢ6 “ἤουΞεἢ 
βροΐκθη οὗ ἰ5 51}}} ἴ(ῆς ΗοΪγΥ Ρίδος, οὔὐΓ᾽ ντϑαῖ 
σμαπηδοσ οὗ ἴμε ἴεπιρὶθ. δε βρεοίδὶ οὐ)εςῖ 
οὗ ἴ6 ττιζοῦ ΠΟΙῈ 15 ἴο οχρίδιη, ἴμδῖ ἢοῖ 



ν. 8---ἰ4.} 

Ὀεδπη8, ἴῃς ροϑβῖβ, ἃπὰ [ἢ νγ2}]5 τῆεγε- 
οὗ, ἀπά τμῈ ἀοοῖβ τῃεγεοῦ, νι ρο]ά ; 
διὰ σγανεὰ σΠογ δ᾽ ΠῚ οἡ 6 νν8]]8. 

ὃ Απά ἢς πιδλάς τῆς πιοβῖ ΠΟΪΥῪ 
ἤουδε, τῆ6 Ἰεπρῖῃ ψμεγθοῦ τὐας δλο- 
οογάϊηρ ἴο ἴῃς Ὀτγεδάτζῃ οὗ τῆε Ποιιε, 
ἵνα οὐδ 15, ἀπά τῆς Ὀτγεδάτῃ τπεγεοῦ 
ὈνΕΠΙΥ οὐδῖτ5: Ὧἀπὰ πα ονετδιά ἰζ 
ἢ ἤπς ροΪά, ἀπιοιμίηρ ἴο 5ἷχ μυη- 
ἀγεά τ] ηϊ8. 

9 Απά τδε ννεῖρῃς οὗ τε π41}5 οὐδε 
ΠΑγ 5} εκεὶβ οἵ ροίϊά. Απά δε ονετγ- 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΠΙ. 

ννὶηρ οΓ ἐδε ὁπό ελεγμ τυας ἤνε συ 18, 
Γοδςηρ ἴο [6 ννδὶ] οὗ τῆς Ποιιβὲ : 
δηὰ τῆε οἵπεγ ννὶπρ τυᾶς ἐξσιυΐ ὁ να 
οαδΙῖ5, τεδοῆϊηρ ἴὸ τῆς ννίηρ οὗ τῃ6 
οἴδεγ σβεγυῦ. 

12 Απά οπε νηρ οὐ τῆς οἵδεῦ 
μοῦ τας ἥνε ουδιῖ5, τεδοῆϊηρ ἴο 
(ἢςε νγα]] οὗ τῆε ἤουβε : δηά τε οὔδεσ 
ννΐηρ, τυας ἔνα ουδι15 αὐ, )οἰπίηρ ἴο 
τη ψίηρ οὗ τῆς οἴδεγ σῃεγιῦ. 

12 Τῆς ννίηρβ οὗ 1656 σῃογα ΓΙ ΠῚ8 
ϑβργθδά {ἢ βπΊβεῖνεβ ἔογτἢ να ητγ συ 118: 
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Δηἀ τῆεγ βιοοά ὁπ τῇεὶγ ἔςεῖ, δηά τΠεῖγ ας ον, »- 
ἔλςεβ τυεγς ἰηνγατά. ριβοὲ ὧμ 

14Ὧ ( Απάὰ ἢε πιδάς τῆς “΄νδὶ] οὐκ μαι 
Ὁ]ι6, δἀηά ρυγρίθ, πὰ ογίπιδομ, Δπά 27. 5:. 
ἢπα ἰΐπθη, πὰ ἵννγοιρῃς σμογαδὶπι8 ἢ ον, 

ε«ἀισεά ἐῶ 
τῃετεοῃ. 

Ἰλϊά τῆς ὑρρεῦ σπατηθεῖβ νυν ἢ σο]ά. 
ΙΟ Απά ἰη τῆς πιοβὲ μον ἤουβε ἢς 

τηδάς ἴνγο σβεγι δ π15 'οὗ ἱπιᾶρσε ὑγογκ, 
δηα ονετδιἀ τπεπὶ χιτἢ ρο]ά. 

1  Απά τῆς νίπρβ οὗ τῆς ςἢε- 
ΓΙ Π05 τυεγέ ἘνΕΠΙΥ οὐδ 15 Ιοηρ : οπ6 

' Οτ, (λς 
50Ππὶς 
ἘΠ Κ) ὁ 
φιουσαδέα 
φυυτγέ. 

αεεελά. 

ΟἿΪΥ νγ»ᾶβ ἴπΠ6 ΤΠδΊΟΣ ΡΘΏΘΓΔΙΥ ἀδοοτγαῖοα 
ὙΠ} ροϊά, Ὀυϊ [δῖ (06 «υδο]ε οὗ 1---- θοδτη5, 
Ροϑῖβ, ννα]]8, δά ἀοοῦβ"--- ᾿ῃἡδ [ῃ6 ϑδιὴδ 
ΘΟΕ σονοσίην. 

ερεγμδίν: ὁπ ἐδε αυαἰϊ.7 ΤΠΪ5. 15 δὴ δάάϊ- 
Ὀοη ἴο γοῦβα 5, ΏΟΣΘ ΟὨΪΥ “ Ραὶπὶ ἴγϑ65 δηά 
σμδίης " (οΓ σμαρὶεῖ5) ννόγὸ τηοηςἰοηθά, ἡ 
(ῃς δάἀογητηρηΐ ΟΥ̓ ΠΟΤ  ΠΊ5, 566 1 Κι Υἱ. 29. 

8. 72ε »ιοτἱ ῥοὶγ δοι 4.1 1.6. ἴῃς 5δῃςζυδτΥ, 
- ΟΥ̓ ΗΟἹΙ͂Υ οὗ Ηο]ϊε5. Οἡ [ἴ5 αἰπηθηβίοηβ, 566 

1: Κι νὶ. 2ο. 

“ἐκ δισπάνγεα αἰεη..73 Ἡοτο 6 ἤᾶγνθ οἠς οὗ 
(86 πΔηΥ “ ἱπιρογίδηϊ 5π|18}} δα τ οἢ 8 Ὡς ἢ 
ἴδε νυτιῖεγ οὗ (ΒγΟηΙο165. ὨΔὈΠ Δ] πλακεϑ8 ἴο 
(6 παγγαῖϊνο οἵ (πε Βοοῖκ οὗ Κιηρβ. (866 
Ιηϊτοάυςζίοη, ὃ 5.) Οἡ ἴδε ρσγοῦδθ]θ νδὶὰθ 
οὗ όοο ρμοϊὰ (Δ]οηΐ5, 5866 ποῖθ Οὔ ἱ Κ. χ. 14. 

9. ΤΡὲ ῥέεν ἐῤανιδεγ. ἢ ὌΠόθα δά Βδθθη 
γγεηϊ]οηεαὰ ὈΥ (ἢ6 τοῦ ἴῃ ἢ]58 δοσουηΐ οἶ 
(δς ἰηϑίσι οι! ο5 σοηςσογηΐηρ [6 δυ ]άϊης οὗ 
(ἢ6 ἴετηρὶς Ὡς ἢ ϑοϊοπιοη γϑοοῖνοα ἔγοπὶ 
Βανιὰ. (1 ΟἾΓ. χχυῇ 11.) ὙΠΘΙ͂Γ ροϑιοη 
15 υποοτίδιη, Βογίμοαιι ρίαςοβ ἴθ πὶ ἀδονο [86 
ΗΟΙΥ οἵ Ηο]ῖο5, ἢ ϊο ἢ ννὰ9 ἴθῃ σουδίϊ5, ΟΥ̓ 
δῆδεθη ἔδοϊ ἰονοσ ἴῃ ἴδ τηδίη δυϊάϊης 
(ςσοπιρᾶσο τ Κ, νἱ. 2 ΨΠΠ 10), ἀπά νῃϊοἢ 
τη ρπῖ, (Ππογοίοσο, θαϑγ ἤᾶνο ἢδά ΟἿδ ΟΥ̓ ΤΠΟΓΘ 
σΟμδυηθογβ ΟΥΘΓ 1. Γ. Ἐδγρυβθοη, ΔοσΟΡΌΩΚ 
[6 τεδάϊηρ οὗ νεῖθαὲ 4, νν ἢ ἢ πλᾶκοβ τ86 
Βοίγῃεὲ οὗ (6 Ῥοσοὴ 12:ὸ εὐδὶῖ5, τεραγα 5 
ἴε “ὌΡΡΟΙ Πα ΟΓ5," ΟΥ “σΠαπΊθοΥ ἢ (τὸ 
ὑπερῷον, 1,ΧΧ.}, 45 Βανίηρ δε ἃ ἸΟῪ 
δυάς ογοςῖθἃ οὐοσ ἴπΠ6 οηΐγζαηςο ἴο ἴδ6 
[ερ]6. Ἀποῖβοσ ϑιιρμεδίίου 15 ἴδαΐ [6 
σδαπηῦοῦβ ἰηϊεπάξα ἅΓὸ 5: πρὶν [Π6 ὈἸΡΡοττηοβέ 
οἔ ἴε ἴἤγεε ϑεῖ5 οὗ Ἵμαπιῦογβ ννῃς ἢ οὐ ἴῃ γο6 
5.658 ϑιιστοιηάεά ἴῃς ἴετηρὶθ. (866 1 Κ'. νὺ 
5-10.) ΤῊ5 ἰδϑὶ ὀχρ]ηδίίοῃ νου ϊὰ ϑθοπὶ ἴο 
Ὀς ἴδε βἰπηρ]οϑῖ δηὰ δεβῖ, ἰμδουρὰ ἴἴ τυϑὲ Ὀ6 

δαάτηιοα {παῖ ννα σδηηοῖ 566 ΔΩΥ͂ ΓθΆβΟῃ ἔὺῦ 
ἴῃς τίςἢ ογηαπιεηϊαδαίίοη οὗ ἴπ56 δραγί πιθηῖϑ, 
ΟΥ ἔὉΓ 5ρεοΐαὶ ἀϊγεςοίίοῃβ μανίην Ὀθεη ρίνεῃ ὈΥ̓ 
αν σοηςογηϊηξ ἴΠ6πὶ. 

10. 7ευο ἐδεγμδι»ις Οὗ ἱριασε «υογὮ,.] ΤΠ 
νοσὰ Ποῦ ἰσαπϑίαϊοα ΟΥ̓ “παρὸ ννοσκ,᾽ οσ, ἴῃ 
πὲ τηδγρῖη, ὈΥ “ τλονθδῦΐθ ννοσκ,᾿ οσςΓ5 ΟΠ]Υ͂ 
ἴῃ ἴ8]5 ράββϑαρθ. ἀπά ἢδ5 ποῖ ὄνθὴ ἃ ΗθΌγον 
ἀογιναϊίοη. ϑοπὶθ πᾶν ϑιιϑρεοϊθα 4 Ἴοσγχιρῖ 
τοδάϊηρ (5εεὲ Αἀάϊτίίομα! Νοῖε Ο αἵ [πε εηά οὗ 
(μὲ σμαρίογ), δυῖ [ἢ ννογὰ 15 αἰπιοϑῖ ἴοο βίγαῃρε 
ἃ ὁΠε ἴογ ἃ οοργῖϑί ἴο ἤᾶνε νυυϊθη ὈΥ τπηϊϑίδκα, 
Μοάοση Ηουτγαιθῖβ ((ϑβεηΐι5, [.ε6, Βεγμοδυ) 
δηά δὴ Ατγαῦὶς ἀογιναίίοη, δηά ὄὀχρίαϊπ τΠ6 
νοῦ ἴο τηθδη “ ςαγνεά ννοσκ." 

11,12. ΤΡε «υἱησι! 97 ἐῤε ἐῥρεγεδὶ»ι5.7 Οοπι- 
Ῥαγο  Κ. νἱ. 24-27. 

18. Τδοὶγ 7ακ: τὐεγε ἱπαυαγά.} 1, ΓΑ γ, 
ἀ ΠΟΙ ἴσο ψετα ᾿ονασὰβ [809 Ὠρπδ0᾽ἢ 
(πιαγρ.). [πηϑιοδὰ οὗ Ἰἰοοκίηρ ἴονναγϑ οπα 
ΔηοΙ ΟΣ, ΜΠ} μοδάς Ὀοηΐ ἀοννηνναγὰ ονοῦ [Π6 
Τηοτογοδοδῖ, ἴκὸ τῆς σπεσπιῦβ οὗ Μοβεβ (Εχ. 
ΧΚΧΥΙ!, 9), ἴῃ 656 οὗ ϑοϊοπίοη Ἰοοκδά οι ἔγοπι ἴῃ 6 
ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ ἰηῖο [πε »τεδῖ σμαπιθοσ, Πεσο, 85 εἶ56- 
ΨΠεΓο οἶἴἶΈπ, ς4|16 κατ᾽ ἐξοχὴν “0 ε ἢοι56." 
ὙΠΟ σδογὺδ5 ἴἢιι5 5ἰοοά ὑρτγσῃϊ οη οἴ Γ 5ἰά6 
οἵ ἴῃ6 ἀγκ, [6 ἴννο ϑθηςπ6}5 συδγάϊην ἰἴ. 

14, 41πά δὲ »παάς ἐδε αἰ} ὌΠΙΝ 5 δη 
ἱπιρογίδηϊ δά ἀϊπίοη ἴο ἴῃ ἀεβογριίοι ἰπ Καὶ ρϑ, 
ἼνΒοτο ἴῃς ναὶ]! 15 ποῖ τηθηιοπεα. 

97 λέμε, (5. 1.6. οἵ ἐχδοῖΪγ [Ππ 58 πι6 σο] ΓΒ 
85 ἴπε ναὶ] οὗ ἴμε τδδέγπδοὶε (ἔχ. χχνΐ. 31). - 

απά «υγομσῥέ οῥεγμδιρ.ἢ 1 ΠΟΓΑΙΎ, “ δηά 
εαισεά 19 απεεηπα σἈΘΤΌΘΙΠῚ5 " (πιαγρ.). ὉΤΠα 
ΒΔΠΊ6 ΘΟΧΡΓΘΒΘΙΟη ΟΟΟΙΓΒ ἰῃ ὙΟΓΒΘ 5, ὙΠ ΓΟ 
βροςῖ ἴο [η6 ραϊπὶ ἴγθοϑ. ἂδπά ἐθϑεῖοοηβ οἡ ἴ[ἢ6 
νν4}}5 οὗ ἴῃη6 ἴορὶθ. Τἢθ ννογὰ8 “δεῖ ποτ -: 
οἱ" ΓΙ ΓῪ κίνο ἴΠ6 πηθδηϊηξ. 
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Ις ΑΪβο ες πιδάς δείογε ἴῃς Ποιιδ8 
1 Κία., ξεγγο ΡΙΠΔγβ οὗ τυ ἀπά ἄνα συ 18 

Τοῦ σα. αν ΓΙσῃ, πὰ τῆς σπαρίτεγ τῆδλι τας οἡ 
{ Ἡεῦ. 
ὄονρ.Φ 

΄ 

τῆς ἴορ οὗ εὰςἢ οὗ τδεπὶ το: ἢνε 
οσυδιἔβ. ! 

Ι6 Απά Πε πι4ε ςἢδίηβ, ὧς 'π ἴῃς 
ογᾶςϊε, ἀπά ρυῖ ἐλέσι οἡ ἴῃς πεδάβ οὗ 
τῆς ρΙΠ1τϑ; δηὰ τπηδάς δῃὴ δυπάτγεά 

15. Ταυο ριδαγε Γ᾽ ἐδίγν απά ἥυε εμδιι4.] 
Οη [πε ἀρραγθηΐ αἰβογεραποῦ δεΐννθοη [15 
βἰδίοπιθηΐ δηά ἴπῸ αἰϊπιεπϑίοηβ ρίνεπ ἰὴ 1 Κὶ. 
τὶ. ἙΝ ΒΙΟἢ ἄγὸ οοπῆστηθσα ὈΥ |6Γ. 111. 21, 22) 
866 ποΐὸ οὐ τ Κ. νἱῖ. τς. [ τὴο οχρίδπδίοη 
ΤΟΙ ρίνθη ἄοσβ. ποῖ ϑθοπὶ αιθ 58 {152 ΟΠ, ΟΥΥ, 
ὙῈ ΤΑΥ͂ ΒΌΡΡροσα (ἢ Ηοιυδίκδηΐ, Τ οηΐυ5, 
Βογίῃοδι, δηὰ οἵβοῦβὺ (δὲ ἴἤογο πᾶ5 Ὀθθη ἃ 
οοτταυρίίοη οὗἩ τῆς πυπιθοῦ ἴῃ ἴΠ6 ργεϑοπῖ ρᾶ5- 
βᾶσε, ἰῃ σοηπδοαιδῆςς οὗ ἴπ6 τεϑεπι ]ληος 
Ὀεΐννθθη τῆς Ηφῦγοινν 5 5π85 ῸΓ 18 δηὰ 158. 
(ϑ8ες ΔΛάάιπίοηδὶ Νοῖς Ὁ δῖ (δε οηά οὗ ἴΠ6 
ἐμαρῖοσ.) 

16. ὥβαιη..1ὺ 1.6. σΠδρεἴσ, 85 ἴῃ ὑ ΓΒ 5. 

α: ἐπ ἐδε ογαοίς.) ΤῊΪ5 ραβϑᾶρε 5 ῬΡγοῦδΟὶΥ 
ΟΟΥΤΙΡΕ, ΟἿ ᾿γδηϑιδῖογβ ἄρρθαγ ἴο ἢᾶγνε 5110- 
Ῥοβϑοὰ τῃαΐ ἃ αἰηρὶς ἰθζίογ δά ἔδ!θη οιἱἍ δἱ 
[06 θερίπηϊηνς οὗ ἴδε ννογά {γδηϑβίδιεα “ ἴῃ ἴῃς " 

1. ΠΗΚΟΝΙΟΙ,Ε5. ΠΙ. [ν᾿ 16-- 7. 
Ροπιερτγαηδῖοβ, ἀπά ρυς ἐδόθη οα τῆς 
ς ἢ Δ1Π8. 

17 Απά Βε ἐγεαγεά ᾧρ τῆς ρ|]]1γϑ ἃ - Κα 5 
δεΐογε τῆς τεπιρὶε, οπε οἡ τὲ στρ 
Βιδηά, δπὰ {πὲ οἵδεῦ οἡ τῇῆε ἰεξ ; δηὰ μαι ἰς, 
οδ]εά τῆς πδλπια οὗ τῆλε οἡ τῆς τγὶρἢς σεραῤέία, 
Ὠαπὰ ' [δεῆίη, λπὰ τῆς πδπλὲ οὗ τῇδ ὑ Τρδε ἰ:, 

7 1 τς 
οη ἴδε ἰεΐς "Βοδζ. εἰγεπζία, 

τἀπὶ σπάστ...- 0... 

ογδοῖὶς :" δηᾶ, ϑιιρρὶ γίπσ 115, {ΠΟῪ τεπάεγοὰ 
“κα: ἴῃ ἴῃ ογδο]6. Βιῖ [ἴ 15 ἃ βοηρ οὔ͵]εο- 
[ἰοη ἴο 1Πϊ]5 νὶοὸνν ἴα {πὸ ΠΟΥ Πᾶ5 ϑἱᾶ 
ποῖπίηρ οἵ ΔΠΥ “σΠδ!ης᾽" οὐ “" {ϑοοηβ᾽ τὴ (ἢ6 
“ οΥ̓ΔΟΪ6 ἢ ΟΥ πιοσῖ ΠΟΙΥ ρίας, δπὰ παῖ 6 
αν Ὧ0 Τϑάϑοῃ ἴο βϑιρροϑὸ ἴθ Γ6 ϑΈΓΕ ΔΗΥ͂. 
ΤῊΘ οπδηρο οὗ τοδάϊης ργοροϑοὰ Ὀγ Βεγίμοδαυ, 
ὙΠ ἢ ρῖνοβ ἴῃ 6 δθηβὸ, “"δηὰ ἢς πιδάθ Ἵῃδίῃβ 
ἐπ ἃ γίησ," ἰ56 Ὀεϊζοτ, Ὀυζ, θεης πϑυρρογῖοά 
ὈΥ ΔΗΥ͂ ΡΑγα 6] ραββᾶμθ, ἐδηποῖ εἰδῖπι ἴο ὃ6 
τοῦτο ἴθδη ἂῃ ἱπρμοηίοιια σοη)εοσῖαγο. (δ6α 
Αἀαϊοηδ! Νοῖς Εἰ αἵ ἴῃς ἐπὰ οἵ ἴπὸ σβαρῖοσ.) 

απ ῥωπάγεά ῥογιεσταπαί..7 866 ποῖθ οὔ 
τ Κ. νἱῖ. 2ο. . 

17. εκ γεαγεά μὸ ἐθε μή ατι δεΐογε δὲ ἐεερές. 
Οἷν ἴῃς ἀουδὲ σοποογηίηρ [πὸ ροβίιοη οὗ ἴδ 6 
ΡῬΙΠΑτβ, 566 ποῖ οη 1 Κ. υἱῖ. 15 ; ἃῃά οὐ ἰδεῖ 
ὮΔΙΆΘ5, 566 ποῖθ Οἡ ἱ Κ. ΥἱἹ}. 21. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΘ οἱ 

ΝΟΤῈ Α, οἡ νεῖβε σ. “ἴῃ ἴῃς ρίδοθ {παῖ 
. Πανὶ ἀ μδὰ ρῥσγεραγεά." 

Ἐὸτ ἽἼ ΟἿΡΌΣ 57 ἜΝ, τοδὰ ὩΡῶὩ 
ἭΥ γ55 ὍΝ. 

ΝΟΤᾺ Β, οὔ τέσβὲ 4. “Απά [δε Ππείρῃῖὶ 
᾿Π Ὰ5 Δἢ Πυπάγεα δηὰ ἱννοηῖγ. 

ΤΠ τὸ τεδάϊηρ ἤσθτγα 15 αἰπιοϑῖ σογΔ ΠΥ 
ὉΠ ΓΘ ΠῚ; νος ἢδ5 θεθὴ σογτυρίοα 
ἰηίο ὉΠ ΠΕ 327). ὙὝΠογο ἰ5 ποϊδίηξ 
ΒυΓργιϑίης ἱπ ἴΠ6 ροσο δεὶηρ ἴδῃ οἰδὶϊ5 
Ἰοννοῦ ἴδῃ ἴπ6 πιδίη Ὀυϊ ἀϊηρ. 

ΝΟΤῈ (Ο, ου γϑῦϑε το. “ἰπιᾶρὲ νοῦκ." 

ΤὨς 5ἴγδηρε ψογτὰ ὈἾΥΥ 15 που γῆς ΌΥ 
ϑ0ηη6 ἴο ἧδνε σστονῃ οι οὗ Δη οΥἹβίπδὶ γοδά- 

ΨΟΙ565 1, 4, 10, 15, δηά τό. 

ἱησ, ὈΥΨ, “οἵ νοοὰ"---ῃ 1 ἢ γὰ5 ἴΠ 6 πιῶ" 
το γα] οὗ ἴῃς ἌἙδπογυδίπι, ἀοςογάϊης ἴο 1 Κ' νὶἱ, 
23. 

ΝΟΤΕ Ὁ, οὔ Υγεῖθβθ 1:5. “ἼΤΒΙΓΓΥ δηά ἔνα 
ευδι15.; 

Τῆς Ηεῦτονν5 οὀχργοβϑεὰ εἰςῃίθοη ΟΥ̓ Πὺ, 

ἰγγ-ῆνο ὉΥ πῦ. 

ΝΟΤΕ Εἰ, οἡ νεῖβα 16. “5 ἴῃ ἴδιο ογδςῖὶς ἢ 

Ἑοὸγ ὍΔ Ἴ2, ἴῃ 1ῃ 15 ρίαςς, Βεβεαυ νουϊὰ 
τεαὰ 22, “ἴῃ ἃ τίηζ," 850 88 ἴο ρῸ δὶ] 
γτουηά 186 ρΡ᾽ Πρ, 85 ἃ πεοκίδοθ τουπά ἴῃ6 
ποοκ, ((οπιραγο Οδη. χἱὶὶ 42; Εζεκ. χνὶ. 
11.) Βυῖ νὰ δαᾶνθ πὸ οἴδεγ ἰπδίδηςς: οὗ 
[815 ὀχργεβϑίοῃ, υϑεὰ δυο μιθοϊυγα! γ. 



Υ. 1:---οἹἾ 

ΓΗΑΡΤΕΒΕ ΙΥ. 

Σ 71: αὐα᾽ οὐ ὅγαςς. 2 712 »ιοἱερ :α 1205 
πρείσε οχέν. 6 781ὲ ἐρρ ἤσυέ:, εαπαάΐετίεξς, 
αμαά Ια. 9 74:4 εἐρμγίς, ασμαἱ ἐἀε ἱπείγε- 
πόρε: ο" ὀγασς. ἷτοὸ 782: ἐμείγωριόρίς ο7 οί. 

ΟΚΕΟΝῈΕΚΒΜ ἢε πιδάε δὴ δἰτϊδγ 
οὐὗἨ ὑγᾶδββ, ἴἔννεπιγ οαδ᾽15 τῃ6 

Ἰεηρτῃ τπογεοῖς δηὰ τυνεητγ συδ]5 τῃε 
Ὀγεδάτῃ τῆεγεοΐί, ἀπά ἴθ συδιῖ5 τὴ 6 
Πεῖρῃς τῃγεοῦ. 

2 4 ΑΪθο ἢς πιδάε ἃ πιοϊϊεη 868 
οὗ τὴ οὐδιῖ5 ᾿ίτοπι Ὀτγὶπὶ ἴο ὈΓΙΠῚ, τ Ἡεῦ , ᾿ ᾿ 

δον ἀξ τουπά ἰπ φοπΊρᾶ38, ἀπά ἢνε οὐδ 8 τῆς 
ὄνγένε ὃ . ᾿ 
ἀὲς ὀγύκ. Ὠεῖρῃς τῃογοοῦ; δηά ἃ ]η6 οὗ τἈ]ΓΥ 

συδιῖ5 ἀἸά σοπηρΆ88 [ἴ τοιυπά δδοι. 
δ: Κιὼ.7. 42. ᾿Απά ὑπ6εΓ ᾿ζ τυας 1ῃ6 5: πλΠτιὰς 
8.4. 

οὗ οχεῆ, ψνῃςἢ ἀϊά σοπηρᾶ85 ἰτ τουπά 
δδουῖ: ἴδῃ ἴῃ ἃ συδ]ῖ, σοπιραβϑίηρ πε 
868 τοιπά δῦουϊ. ἾΤννο τοννβ οἵ ὀχεη 
τὐεγε ςαϑῖ, ἤδη ἰξ ννᾶ8 σδϑῖ. 

4 [τ εϊοοά προη τνεῖνε οχεη, ἴἤγες 
Ἰοοκίπρ τονγᾶγὰ τῆε ηογῖῆῃ, δηά τῆγεαε 
Ἰοοκίπρ τονγαγά τῆς νγοϑῖ, ἀπά τῆγθε 
Ἰοοκίπρ τονγαγὰ τς βουῖῇῃ, δἀπᾶὰ τῆγες 
Ἰοοκίηρ τονγαγὰ (ἢ εαϑβῖ : ἂπά τῇς 868 

ΟΗΑΡ, ΙΝ. 1. ογεουεν δὲ »παάε απ αἰαν. 
Ἡροτο 1Π6 8 ΡΡΙ]οΠλ ΠΙΑΥῪ οπατγαςῖεν οὗ Οῆτο- 
πὶς]ε5 (Παραλειπόμενα) 5 Οἢς6 πιογε ἀρραγοηΐ. 
ΤΙο δυῖῃογ οὗ Κίηρϑ, νγἢ]]Ὲ πιο οηϊηρ ἔγοτὴ 
Ὄχπηδ ἴο {π|6 ἴπΠ6 οχἰϑίθηςς οὗ [6 ὈΓΆΖΘη 4Ἰἴαῦ 
(ι Κ. νἱῖϊ. 12, 64; Ιχ' 25; ἄς.), πδά οπιηῖῖορά 
ἴο τοοογὰ 115 σοπϑίσιοιοη δηὰ αἰ πιο 510}5. 
ΎΠΘ ρας οὐἅὨ [ἢ}8 δἰἴασ νὰ ἰη ἴη6 ρτεαῖ 
ΤΟΙ, ἃ5 8 ευὐϊάοπὶ ἔγοσι 2 ΟἾΓ. Υἱ. 12,13. 

Ω. ὙΠΙ5 νοῦθο ἰ5 ἰάθη οδὶ, ἐχοορί ἴῃ [ἴῃς 
δάἀἀ!ίοη οὗ οἠο ἰεϊζοσ, νὰ τ Κι. νἱῖ. 22. 

3. 72ε εἰρεδμάφ Ο οχεπ ἙΟΥ͂ “ ΟΧΟῚ ἢ ψ6 
βηὰ ἴῃ τ: Κ. υἱῖ. 24, “ ΚΗΟΡ5" οὐ “ κουγά5.᾽ 
1: 85 ες σι ρροβθθὰ (Ραΐϊγοκ) [δὲ ἴῃς ὃὉ4}}- 
Οττιαπηοηΐ οἰ] ΌΥ ἴθ ντίῖοῦ οὗ Νίηρβ ἃ 
“κουγά " τη πᾶν δά ἴῃς ἤριγε οὗ δῇ οχ 
δἰδιηροά ὑροη ᾿ἴ. Βιιῖ 1}15 5 ποῖ ΥῈΙῪ ῥτοὸ- 
4016. [τ 15 ἔὩὙΥ πιοσὸ [Κογ ἴηδῖ δὴ ΘΑ͂ 
ςορΡγίϑῖ, ποῖ σοι ργοπεηάίης ἴῃς σΟΙΏΡΑΓΔΓΥΟΙΥ 
ΤΆΤΟ ννογὰ ἤεσο υϑεὰ ῸΓ “ ξοιτγα," δηά ἐχρεςῖ- 
ἴῃς ἴο ΘᾺΓ οὗἩ Οχεῆ, ἃ5 Ξ0οοῇ 85 ἴῃ πηο θη 568 
ν)5 τηοπίοποά, οσπαηροά ἴΠ6 τοδάϊηρ. (ὅεε 
Αἀάϊτοηαὶ Νοῖθ Α αἵ {με οηά οὗ ἴπ6 σπδρίεσ. 
ἘῸγ τς τοαὶ παΐυγε δῃά διγδηροπιθηΐ οὗ 1τῃ}5 
ογπδιηθηῖ, 8ε6 ποῖθ οἡ 1ἵ Κ. υἱ]ἱ]. 24. 

4, δ. Το οχᾶςῖ ννοτἀβ οἵ Κἰῃρβ ἅτὸ δραίῃ 
υϑοά ἴῃ ἴΠ656 ἴννο υϑύβοϑ, ὉΠ11) (ἢ 6 ἰΔϑῖ οἰδιιϑ6 
οἴ νειβε 5. (δεε ὶ Κ'. νἱῖ. 25, 26.) 

δ. πηι οαυεγε οὗ ἰδ 2.7 ΤῊς τλλγρίηλ] το η- 
ἀετίηξ, “1 κὸ ἃ 1117 δονοσ," ἰ5 ῥγεέεσδῦϊο. 

11. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΙΥ. 

τας τε αῦονε ροῃ τπσ6ηὶ, ἀπά 4]] 
τΠεῖγ μοῦ ραγίβ τύδγε ἰηννατγά. 
.ς Απά {πὲ τῆ] Κη 685 οὗ ἰξ τυῶς Δλῃ 

Παπάδγελάςῃ, ἀπά τῆς ὑγίηχ οὗ 1 Κα 
τῆς ννογκ οὗ τῆς Ὀγίηι οὗ ἃ οὺρ, ἵννιῃ " ον, ἐὰν 

85᾽η.ο . . « ἐγ 

βοννεῖβ οὗ 111168; αμά ἴἴ τεςεῖϊνεαὰ δπα μεσ». 
Ἀε] 4 τῆτες τῃοιιβαπηά θδῖἢ8. 

6 4Ηξεδ πιδάε «480 ἴεη ἰάνεῖβ, δηά 
Ρυῖ ἔνε οἡ τῆς τίρῃς ἢδπά, ἀπά ἥνε 
ου ἴδε Ἰεΐζ, ἴο νγαϑῇ ἰῇ ἴπαπὶ: ἴβϑυςἢ μὲ ἀρνὸς 
τὨΪπρβ 25 ἴῆεν οὔεγεά ἔογ τε διυγηῖ ὄντε 
οβεγίηρ {ΠῈῪ νγαβϑῃεά ἱπ τπεπὶ; δυῖ ὅν 
ἴπε 864 τς ἔογ ἴδε ρῥγίεδίβ ἴὸ νγαϑῇ. 
ἴῃ. 

7 Απά ΠΒε πιδάς ἕδη οδηα] ββις (8 
οἵ ροϊά δοςογάϊηρ τὸ τπεῖὶγ ἔόγη), ἀπά 
8εἴ Ζλερπ ἴῃ τῆς τεπιρὶε, ἥνε οπ τδςε 
τῖρῆς Παηά, ἀπά ἥνε οἡη τε ἰεξ. 

8 Ηε πιδάες «αἶϑο ἴεη Ἃ40]65, δηά 
Ρἰδοεὰ ἐπι ἴῃ ἴῃς τεπιρὶε, ἤνε οἡ 
ἴῃς τίρῃς βἰάε, δαηά ἔνε οπ ἴδε ἰεΐ. 
Απά δε πιδάε δὴ διιπάγοά ᾿θδϑοῃβ οὗ ὑοῦ 
ρο]ά., 

9 ἴ Εὐγδεγπιογε ἢς πιδάε [ἢ σουτῖ 
οὔ τῃε ργίεϑῖβ,ηά {πε ργεδῖ σουγῖ, δηά 

ἐ!} γεκείυεά απά δείά ἐῤγεέε δοισαπά δαϊ61.} 
Ἐογ τ 5, νὰ ἤδνο η Κίηρδ, “1 Βο]ά ἴννο [που - 
βαηά δΔ41}5. ΑἥἜὄὕτοάρ οὗ γεσοηῃο πες ἴπ6 ἵννο 
δίδιθιηθηῖβ 15 βιιρροβῖοα ἢ ἃ ηοῖς οἡ 1 Κ. υἹ]. 
21. Βυῖ ἴ ἰ5 φιυϊῖο ροβϑῦϊς [Πα δ ΠΟΥ ΠΕΓα 
ΟΥ̓ ἴῃ Κίηρϑ ἴδε ἴοχί πῇδῪ ἢᾶνα Ὀδθη δοςϊάθηῖ- 
ΑΙΪΥ οογτυρῖοά. (5εε Ααἀάϊοηαδὶ! Νοῖε Β δὲ ἴῃ6 
ἐπὰ οὗ ἴῃς ομαρῖοτ.) 

θΘ. Με »π"αάε. .. τη ἰαυεγ.. ΟΟΙΆρΑτα 1Κ. 
νἱϊ. ,383ι ὙΠΟ ντῖοῦ οὗ ΟΠγοηίϊοῖοβ σά ἴΠ6 
ΒΡΘοΙΔ] ι.965 οὗἩ (6 ἰάνεῦβ δῃὰ οὗ [Π6 568. 

7. Τεη εαπάἰεεοξς οὐ σοί. Οοπίρατε τ Κ. 
Υἱ. 49ς.:. ὙΠ σδηα]οϑῖς κα νεγα πηδάθ, 0 
ἀουδιὶ, αΑἴτεγ ἴῃς ραϊζογη οἵ (ες οὔ ίηδὶ σαπάϊο- 
δίϊοκ οὗ Μοβοβ; ἔογ ἴδε ἔοιτῃ οἵ ψῃοἢ 866 
ποῖθ οὔ Εχ. χχύ. 11. 

σεεογάϊρηρ 1ο ἐδεῖν ὥγρι ἢ Ἐδῖπου, κύον 
ἘΘῚΣ ΠἸΔΏΠΘΣΥ," δὴ ρυγουϊαϊοαὰ ρῆγαϑθο ἰῃ- 
ἰεηάορα ἴο ΘΟΧχργοββ ννῃηδί ἰβ πῖοσε ΔΙΠΥῪ βδἰαϊοά 
ἴῃ σὑοῦθο ο---1παὶ {ΠΟΥ 5μουϊὰ δυγῃ κεν 
ἐδὲ "παηπεέγ Ὀδίογο ἴῃς ογδς]ε." ὙὝΠΟΓΟ 5. πο 
δἰ] υδίοη ἴο ἴῃ 6 5ῆδρε οἵ ἴῃς Ἑ“δῃ] βι!ςοΚ5. 

8. 7 ἰαὀΐς..7 (Οοπὶ ἰηῖτα, νοσϑθ 1᾿ῤ. 
Τῆς ἡυάθοῦ οὗ ἴη6 (0168, Δηὰ ἁγαίη οὗ [86 
ὈΑβοῃβ, ἰ5 δά ἀἸτἰοΏ4] ἴο 16 ἱπέοττηδί!οη οοῦ- 
ἰαἰπεά ἴῃ Κίηρβ. 

Θ. Τὲ εομγί ΟΥΓἹ ἐδὲ Ῥγίω .. ... ἐδὲ φγεαὲ 
εομγ!. ἢ Οπ ἴδε ἵψο Ἴουγίβ οὗ ἴδε ἰεπιρὶς, 
866 ποῖα οὔ : Κ. νἱ, 16. 

οϑ85 



286 1. ΟΗΚΟΝΙΟΙΕΒ. ἡ. [νι το 28. 
ἄοοτβ ἔογ τῆς σοιιτί, ἀπά ονετδι 4 τὴς πιαία ἴο. Κίηρ ϑοϊοπιοη ἔογ πε ἤοιιβε 
ἀοοτϑβ οὗ τῆ πὶ ννιτἢ ὈΓΔ55. οὔ τὴς ΓΟκῸ οὗ Γτίρῃς Ὀγα58. ῬΈΕΙ; 

10 Απά δε 8εῖ τῆς 8εὰ οὐ ἴδε γίρῃζϊ 17 ἴπ τε ρἰδίπ οὐ Τογάδῃ ἀϊά ὑνήγας, οὲ. 
546 οὗ τῆ εαβὲ επά, ονεσ δραίηβε ἴῇς (6 Κίῃρ σαϑὲ τπθπι, ἱπ τῇς ἴΟΙΔΥ ἐομνος 
βουτῇ. στουπά δεῖνγεεη δυσςσοῖῇ δηά Ζετε- δλίε- 

11 Απά Ηυτγαπι πιδάς {πε ροῖβ, απά ἀδιῃδῇ. Ἡὐδιῤκῖς 
"00 [ἢ 8ῃονεῖβ, ἀπά τῆε ᾿θαϑοηβ. Απά 18 ΤΠυ5 δοϊοπηοη πιδάς ἃ] {ῃεθ6 ἐσνυνα. 
την. Ηυτχαπὶ ᾿βηϊβμεά τπ6 ννοῦκ τῆλε ἢε νᾷββ56}5 ἴῃ ργεαῖ δρυπάδηςε: ἔοσγ τῆς 
Μρέλρί ἰ γγᾷβ ἴὸ τἴπᾶκε ἰοῦ Κίηρ ϑοϊοπηίοη ἔογ ψεῖρῃξ οὐ τῆς Ὁγδβθθ σοιἱά ποῖ ὃς 

τῆς Βουβε οὗ Οοά: [ουμά οι. 
12 70 τὐἱϊ, τῃε πὸ ρ1]14γ8, δηἀ τῆς Ι9 ἢ Απᾶ δοϊοπιοῃ πηδάς ]] τῆς 

Ροπιπλεἶθ, ἀπά {με οπαρίζεῖβ τυληεὴ νεβ8ε]5 (ἢδλί τυεγε Ὑ της δοιβε οὗ 
φυέγέ οἡ ἴπε᾽ ἴορ οὗ πε ἴννο ρ1]1γ58, (ὐοά, τμε ροϊάεμ δἰϊαγ α]5ο, ἂἀπὰ τῆς 
δῃά τε ἴνγο νγγεδῖῃβ ἴο σονεγ ἴῃς ἴψο Ἃ20]65 ψνπεγεοη τῆς βῃεννγεδά τοῶς 
Ροπηπηε]5 οὐ {πε σμαριζεγα νυν] ἢ τὐεγό «εῖ; 
οη ἴἢε ἴορ οἴ τῃε ρ|Π18τ8 ; 20 Μογδεονεγ ἴδε σδηά εϑεῖς 5 ἢ 

12 Απά ἔουγ Βυπάτεά ροπιορτᾶη- {ΠΕ6ῚΓ ἰδλπιρβ, τπδῖ τΠῈῪ δῃου]ά Ὀιυγη 
αἴεβ οὐ ἴδε ἴψο ψνγθδῖῃβ; ἴνο Γο5 ΠεΥ {Π6 ΠπαΠηοΓ Ὀεοίογε τῆς ογδοϊα, 
οΟΥ ροπιεργδηδῖεβ οὔ δὰςἢ ννγεαῖῃ, οὔ ρυγε ροϊά ; 
ἴο σονϑσ ἴῃς ἴνο ροπηπιεὶ8δ οὗ ἴὲ 21 Απά τἢε βοννεῖβ, ἀπά ἴῃς 4Π1ρ8. 

ΤῊ. φῃδρίϊειθ ψΨηΟ τυέγέ ἴωαροη τῆς δηά τῆς τοηρ5, σισάφ ἦς ὁ ροϊά, απά 4 “- 
κϑρας ΡΙΠ]Δτβ. τῆς ἱρετγίεςι ρο]ά ; ἡξάρη ΓΕ 
ἡ» ΒΕ 14 Ηδκε πιδάς 4150 4565, δηὰ ᾿ανεῖβ 22 Απά δε βηυβετβ, δηά τῆς ᾽δ4- “' χοίώ. 

πιδάε ἢ ὑὕὑροη ἴἢ6 δ4568 ; 80η8, Δηἀ (Πξ Θροοπβ, Δηἀ τῆς σεηϑεγϑ, ἱ Οτ, 
Ις Οπε 868, ἀπά τυνεῖνε οχεη τἢ- σ᾽ ρυγε ρο]ά : δηά τῆς ἽπίγΥ οὗ τὲ 

ἀεγ τί. | 
16 Τῆε ροῖξ 4͵5ο, ἀπά τἢς β8ῆονεἶϑβ, 

δηά τῆς ἢἤδϑημοοῖϑβ, δπά 4}1] {πεὶγ ᾿π- 
δίΓαμηεηῖθ, ἀϊἀ Ηυγᾶῖη ἢ18 ἰδίμεῦ 

Οἰδε, ἴη6 ἱπηεῦ ἀοοῖβ τῃετγεοῦ ἔογ 
[6 πιοϑῖ ΠΟΙΥ ῥίαεε, ἀπά τῆς ἀοοῦβ 
οὔ τῆς Βουδς οὗ τῆς τεπιρὶς, τὐέγε ὁ 
ρο]ά. 

10. ὝΠΙ5 σϑῦβο 15 [ἀθηζοδὶ τῇ τὴ6 ἰδϑὶ 
εἶδιιϑο οἵ τ Κ. υἱῖ. 29: δηά (ἢ6 σειηδιηάθυ οὗ 
(ἢ σΠαρῖοσ οἰ βοὶν ΓΟ ϑΟ 1 0]65 τ Κ. Υἱῖ. 40. 50. 
ΤΠ ἕδν ἀϊβογοηςος ῆϊο ἢ οσοὺγ ψν1}} Ὁ 
ποίοα ἴῃ {ΠῸῚΓ ρῥ]δςο8. 

16. Τόε ειδῥοοζ..1Ὶ [ἢ νϑῦβδθ 1ἰἰ, δηά ἴῃ 
ΙῚ Κ. νι]. 4ς, νὰ δανθ “" θαβοῃβ᾽ ἰηϑῖοδλά οὗ 
“ βοβῃβοοκβ." ΤῈ Ηοῦτον ννογάβ ἀσὸ ΠΘΑΤΙΥ͂ 
ΑἸ1Κ6, δῃηά οπὲ οὔ ἴῃ 6 οἴποσ 15 ΡγΓΟΌΔΟΙΥ ἃ οοσγ- 
Τυρί γοδάϊηρ. 

Ἡώωγανι ῥὶς αιδεν.} Ἀδίποσ, "Ξασ δι δ.6 
ἸλδδίθΣ- ΟΣ ΚΙ 8.) 566 ποῖοδ Οἢ «οἷ. ἰἱ. 12. 

17. Ζενεάαέδαδ.)Ὶ ΓῊΪ8Β ρῥἷδεθ 5 ς᾽] θά 
“ ΖΑτῃδη" ἰῃ 1 Κ. υἱ. 46. ὙΠὸ ντίϊοσ οὗ 
ΕἸ γοηΐοἶ68 ῬγοῦΑὈ]Υ υ565 (ἢ6 πάπα ψἢϊοΐ 
(Π6 ρίδοθ Ὀογθ ἴῃ ἢϊ5 οὐνῇ ἀδγυ. 

10. Τόε  αὐἰε..) Ἰὰ τ Κ'. υἱὶ. 48 ἃ βἰηρὶο (280]ς 
ΟὨΪΥ 15 τησπιοηδά ; δηὰ 50 ἰπ 2 (ἢγ. χχῖχ, 18. 
ἼΤὮῊδ Δρραγεπί αἰἸἰβογοΡΠΟΥ͂ 5 Ὀοσὲ τοοοηο θὰ 
ὈΥ ϑιιρροβίηρ [δὶ ϑοϊοπηοη τηϑάθ ἴθη βἰ πα] ἶλγ 
(αὐ ]65, ΔΥ οἠς οὗ ννῃϊςἢ ταὶρπς δὲ υϑοά ἴῸσ 
ἴῃ 5ῃεννογοδά , δυϊ τῆδϊ [η6 Ὀγοδά ννᾶβ ΠΟΥΘΥ 
Ρἰδεθὰ οἡ πιοσὸ [ἢΔη οὔθ ἴδ0]6 δὲ ἃ {{πιόθ.5 Οἡ 
ἴδε ἔοττῃ οἵ [6 βδῃονυγοδα [Δ0]6, 566 ῃοΐῖθ οῃ 
Ἐκ. χχν. 23. 

20. “73εν δε νιαηπεγἢ 1.6. “ δοςοσζάϊηρ ἴο 
[Π6 ΟΓΑΙΠΑΓΎ ουδίοπι." ὍΤἢδ 1,Ὧνν Πδά Τςοπι- 
τιδληάθά τΠ6 υγηϊηρ οὗ ἃ ᾿ἰρἢξ σοητΠΌΔ]Υ͂ 
δεΐογε {με νδὶὶ οἵ [6 Ηοὶγ οὗ Ηο]ο5 (Ἐχ. 
ΧΧΝΙ. 20, 21; ΠΟΥ. ΧΧΙΝ. 2, 2): δηά [ἢ6 ογάϊ- 
Ὠᾶησς δά, τ Δρρδᾶγβ, δέθη σοηβίδητυ οὔ- 
βεσνοα. 

21. Τό ἥοιυεγ:, απάὰ ρὲ ἰα»ιῥι, απάὰ ἐῤε 
οη5:.} 866 ποίβ οἡ ι Κ. νἱϊ. 49. 

42. “πώά4 ἐδὲ “πιὔεγι, Ὅς. ὅ6εε ποῖθ οὔ 
Ι Κι. νἱ. ςο. 

αηά δε ἐπὲνν οὗ δὲ ῥοι...71ὺ ὙὌΠΟ τοχῖ ἤΟΓΟ 
Τηισῖ θὲ σοττοςῖϊοα ἔτυπι 1Π6 Ράγα}}ο] ραϑβϑᾶσο 
οὗ Κίπρϑ (1 Κ.. νι]. 50), θσα [Π6 δηυπιογα- 
Ὁ οη οὗἩ [ἢ6 51|4}} γίις 5 πιδάθ ἴῃ ψοϊἀ ἔογ 
[86 ΟΠ ρ]8 15 σοτηρ οἴεαὰ ΝΕΥΥ παΐυγα! ν ὉΥ ἃ 
βίδιοπηθηῖ [Πδῖ “τῆς δίασεν ἢ οὗ ἴῃς ἀοοῦβ νῈ ΓΘ 
οὗ 1815 Ῥγθοίουβ τηθῖϑ]. [{ 5 ἴδγ πιοτὸ ᾿ἸΚΟΙΥ 
{παῖ (15 18 ννῃαλΐῖ [6 υυγίἴογ οὗ Ὁ ἢγοηϊο]ὸβ κβαϊά 
ἴΠδη [δῖ Πα Ἰοϊηθά ἴῃς ἀοογβ ψΊτῃ ἀγίς] 5 50 
ἱπΟΟΉΡΤΊΙΟΙΙ5 ἃ5 “ 5η1}Ε{6 75, θαϑοῆβ, 5ροοῆβ, δηάᾶ 
ΠΘΠ56 15" -- ΠΊΟΓς Θσρο Δ} ν 85 ἢ δα δ᾽ γεδαῦ 
τηοητοπρά (οἷ. 1}1.. 7} ἴπ [18 ῬΓΟΡΟΙ Ρἷαςε ἴπ6 
οΥὐογίαγίηρ οὗ ἴῃς ἀοοῦβ ἢ} σοϊά. (868 
Αἀάϊθοῃα! Νοῖε (ἃ δἵ ἴδε οῃὰ οὗ ἴῃς ςδαρῖοσγ.) 



δι Κίη, 8. 
ε, ἂς. 

Υ. τ--8.] 1. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕΒ. ΝΡ. ΜΡ. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οἱ νεῖβεβ 3, 5, δπὰ 22. 

ΝΟΤῈ Α, Οὔ νοῖβο 3. 
ΟΧΘΏ." 

Ιπ τ Κ. τυ, 24 γα βᾶυθ ὈΨΡΒΌ, “ Κπορβ᾽" 
ΟΓ “ κοιγάς,᾽ [ογ ὉΣΡ2, “οχϑη." [1 15 ονὶ- 
ἀθηῖ [πδὶ ἴΠ6 οπὲ ΟΣ ΤΊΔῪ ΘΔ5}}Υ ἤᾶνα ὈδΘῃ 
τηἰϊσίδκϑη [0 γ πὸ οἴου, 

ὡΤῆγοα τπουξαπά ΝΟΤΕῈ Β, Οἢ γεϑῖθθ 5. 
θα, 

ϑοθ 50ΡΡοσα (παῖ τιϑῦν, “ἢγτοο, δᾶ5 
ἀτορροά ουΐ οὗ [6 τεχὶ ἴῃ στ Κὶ. υἱῖ. 26, 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΨΥ. 

1: 71ε ἐἀἐεάϊκεαίεα ἐγέασμγας. 2 7244 τούρρερε ἐμ 
ἄμείίογε οὐ ἐΔε αγξ ἐμίο ἐλε ογαείς. τι Οοά 
δείμρ γαμεῖ σέσείάλ α υἱοῖῤίς εἴρε οΓ᾽ Δὲ 
“Μισυοιγ. 

ΗΤ 5. ἃ]1] τῆε ννοῦκ ἐδαὶ ϑοῖο- 
τοη πιλάοδ ἔογ τῆς ἤοιυβο οὗ ἐῃδ 

“Δ Κία. 7. ΓΟΚΡῸ νγὰ8 ἢηϊβῃβά : “δπά ϑοϊοπιοη 
δγουρῆς ἴῃ αἰ τπε τῆϊηρβ τμδὲ ᾿Ὠανιὰ 
ἢϊ9 ἐδῖμπεγ ἢδλά ἀεδαιολίθά : δηά τῆς 
δ νεῖ, δηά τῆς ροϊά, δηὰ 8]1 τῆς ἰη- 
ϑίΓαΠηΘηἴδ9. Ριζ ἢ6 δηπιοηρ [6 ἴγεᾶ- 
8ιΓ65 οὗ τῆς Βοιι5δε οὗ (σοα. 

24 δόΤΠεη δοϊοπιοῃ δϑβϑοπλ ες τὴς 
εἰάοτβ οὗ ἴϑγδοὶ, απά 8}} τῆς ἢθδάς οὗ 
τε τΠ065, ἴῆε ςδιοῖ οὗ τῆς ἐδίῃεῖβ οὗ 
{πε οδι]άγεη οὐ ἴβγδεῖ, ὑπο [ϑγυ- 
5816 Π|., ἴο ὑτίησ ᾧρ ἴδε ἂγκ οἵ ἴδε 
ςονεηδηῖ οἴ τῆς [ΟΚᾺῸ οὐζ οὗ τῆς ἙΥ 
οὗ Ἰλαν! ἃ, νος ἢ ̓ς Ζίοη. 

42. Ὑν εγείογε ἃ}1 τῆς πε οἵ 1βγδεὶ 
5561 0164 τΠειηβαῖνεβ ἀπο τῆς Κίηρ 
ἴη ἴῃς ἔδαϑο ννῃϊςἢ τας ἴῃ [Πδ βθνεητῃ 
πλοηῖῇ. 

ΟΗΛΡΟ.Ν. ΤΠ 5 σπαρίοσ σὶπ5 ραγα] 6] νυ ἢ 
1 Κ. νἱϊ. σι, δηά 1 Κ. νἱϊν τσὶ. [{ ςοπίαϊηβ 
οὔθ ἱπηροτίδηϊ δα ἀϊτίοη ΟἿΪΥ ἴο 1η6 παγταῖϊνα 
οὗ Κίη; 5, ΠΑΠΊΟΪγ, [ἢ δοςσοιιηῖ οὗ [Πς οἰτοιτ- 
δίδῃςεβϑ ππάθγ Ἀν ΠΙ ἢ [ῃ6 πηδηϊξοϑιδτίοη οὗ ἴῃ 6 
Ὀινίηθ ρῥγόδοηοθ ἴοοῖκ ρίαςθε. (866 ὑδῦϑϑβ 
11-13.) Ι͂Ὼ 41} ἴῆςε τοδὶ οὗ [86 σδαρίοσ ἴῃς 
ψεΓΌΔ] ἀρτεοιηεηΐ ἢ ΚΊΏΡΒ 18 ΥΘΓῪ 5. ΠἸΚΊΠΡ. 

8. 1π|ιδὸ αἱ «υδίορ [«υαι} ἐπ δὲ “συεη! 
γη νι. Εἰτεγαῖῖν, “γῇ Γἢ [νγὰ8 ᾿ΟΥ “ 15] ἴΠ6 
δενοηΠ τηοηῖ." [Ι͂Ιἢ τ Κ. νι. 2 ννὲὰ σεδά 
ὍΘ ἔραϑδὶ 2 ἐῤὸ »ηοπίδ Εἰῥαπίρε, νυ ϊς ἢ 18 
ἴῃς βονθηῖῃ πιοηῖῃ." ὍΤῆς ννογάβ ἴῃ ἰἴ8}165 
ἴανο ΔΡΡΆΓΘΏΓΥ ἔθη οὐἱἷ ΠοΟΙο, δηὰ Ἰοῆ 
[δε ργεβϑθηΐ ἰοχῖ πΠΡΓΑΠΊ ΔΕ ΟΔ], 

“ Τρ οἰπλττιάθ οἵ΄ οὔ δοοοιιηΐ οὗ ἴΠ6 οἰπυὶϊδτ νογὰ ἴΦ 2), ργὸ- 

ςεάϊηρ. Οἰδοῖβ συρροβὶ τα ΠΟ μδὲ θθθη 
ΨΤΟΠΣΙΥ ἱπίγιάθα πεγα, ἴ8ε σοργ βι 5 ΟΥ̓6 
αν βοῆς αςοκ ἴο γεῦϑο 4. 

ΝΟΤΕ (Ὁ, Οἢ γεῖβα 22. “Αηᾷ (6 ΘΠΌΥ οὗ 
[λ)6 ἢοιι56.7 

ἘοΣ ὉΓΠΡῚ ἈΔΠ ΠΙΒῚ 5που]ά 6 τοδὰ 

ὈΓΊΓΟ ΓΔΠ ΠΊΠΒῚ, ἀπά ἔοσ ΠΔΠ "ΠΡ 
βῃου]ά δὲ σεδά ΠΙΔΠ "ΠΟΙ. 

4 Απά «4]]Ϊ τε εἰάεγβ οὔ [βγδαὶ 
ζςᾶπηα; ἂηά (6 [,εν]ῖτε8 ἴοοΚ ᾧρ 
της δικ. 

ς Απά {Παγ Ῥγοιρῆς ἃρ (ἢ6 δῖκ, 
δἀηὰ τῆς τἀδαγηδοὶς οὐ ἴῃς σοπρτερᾶ- 
τίοῃμ, ἀπά 4}1 τἢε ἢοΪγ νεβ86]5 τπδῖ 
ἐὐεγε ἴῃ ἴῆε ταῦεγηδο]ς, τηεθς ἀϊὰ τῆς 
ΡΓεϑῖβ σπά τῆς [,ενττε8 Ὀγίηρ ὑρ. 

6 ΑΪβξο Κίηρ δοϊοπιοῃ, δηά 1] τῆς 
σοπρτερδίίοῃ οὗ ἴβγαεὶ (ἢδῖ ννεσε 458- 
δα 4 υπῖο Πϊπὶ δείοτε τῆς δἵζκ, 
βϑογιποοά β8ῃεεὲρ δηὰ οχεῆ, ψῇῃϊοἢ 
ςοι]ὰά πος δὲ τοϊά ποῦ ῃυπιδεγεὰ ἔογ 
πλυ τἰτυά6. 

7 Απὰ τῇδ ργεβῖβ Ὀγοιρῆς ἴῃ (ἢ 6 
αὐκ οὔ τε Τσονεπαηῖ οὗ τῆεὲ ΙΟΚῸ 
απίο ἢϊ5 ρίας, ἴο τῃς ογδοΐε οὗ τῆς 
ουβε, ἱπῖο τῆε πιοδῖ ΠΟΙ 2ίπεο 
ευέη ἀπάθγ τῆς ννῖηρβ οὗ τῆς σμογυ- 
ὉΙΠῚ5 : 

8 Εογ τῆς Τἤογιθ!πὶ5 βργεδά ἔογιῃ 
ἐἢε1γ νη ρ5 ονεῦ τῆ6 ρίαςα οὗ τῇς ἀκ, 
ἀπά τῆς σδεγι πὶ σονεγεά τῆς δγκ 
δηά τῆς βἴανεβ τῃεγεοῦ δῦονε. 

4. δε ]71ευΐϊτ ἰοοξ μὐὸ ἐδε αγὰ ἢ [Ιῃ 
(Π6 ςοΟΥΓΕΘροηάΐηρ μάᾶβϑδαρε οἵ Κίηρβ (1 Κ. 
Υ}}. 2) ψὲ τοαὰ ““δηάὰ (ἢς 2γιχί ἴοοὸῖκ 
ὉΡ [πε αὔκ." ὙΨὙΠεαῖ Πς ρῥγίεϑίὶβ ὕγοιμῆῖ 
(Πῃ6 αγκ ἱπῖο [8 ρίδοθ 185 οἰαϊθά ὄνθὴ ἴῃ 
ΟΠγοηϊοΐεθ (ἰηἴτα, γὑοῦθθ 7)». δε πιιβῖ 
ΒΌΡΡοΒες τπογεΐίοσγο (δῖ (ἢ6 ψυτὶῖοῦ βρϑδῖϑ 
ἸΟΟΒΕΙΥ͂ ἴῃ ἴῆε ργθϑθηΐ ραϑϑᾶρε, πηθδηϊηρ ὈΥ͂ 
“1, ,εν658᾽ διςῖ οὗ [Π6 1,6Υ1658 45 ννοσα 4]50 
ΡΓΙοϑβῖβ. 

δ. ΤΡε ῥγίσι. [ἀπά] ἰδὲ Ζευϊα.} 850 1 Κα. 
Υ11}}. 4. δένογαὶ Μ858. δανὸ ἴπ6 “δηᾶ᾽ τὴ {8 
ρᾶϑϑαξο, που [ἢ 6 τ] Δ] ΟΥ̓ οὐ ᾿ἴ. ὙΠοΓΟ 
ςδῃ δὲ {π||6 ἀουδὲ ἴπαὶ 1ἴ οὐρμῖ ἴο Ὀὲ ἴῃ- 
βεγίοα, 

287 



288 

9 Απά τἢεγ ἀγανν ουἵ ἴῃε 8ἴαναβ οὐ 
οὖ ζε αγῇς τοῦδε τῆ6 επάς οὗ τῆς ϑβἴανεϑβ 

νοῦς 866 ἔτοπὶ ἴῃς αδγί δείογε τῆς 
ογδεῖε ; δυῖ ΠΟΥ ἡγογα ποῖ βδεὴ νυν ἢ- 

! ον, Ὁ οὐ. Απά 'τῆεγα [ἴ 5 υηΐο (ἢ ]5 ἀΔγ. 
αγὸ ἐλ, 
αι Κα. ΙΙὧῸ 7λεγέ τυᾶς ποιπίηρ ἰπ ἴῃ δκ 
ἽΝ (ο ϑᾶνε τῆς ἴννο τ40]6ε5 ννϊςἢ Μοϑβεβ ἐρυῖ 
..5. ἐἹμεγείμ αὖ Ἡοτγεῦ, 'ννῆεη τῆς ΙΟΚΡ 
"Ον, ππηδάς 4 εσνεπαπὶ Μ| τῆς σὨΠ]άγεη 
Ἔ οὗ βγδεὶ, ψῆεη {ΠΕΥ ςάπὶς οὐϊ οὗ 

Ἐργρι. 
11 ἢ Απά [τ ολπηθ6 ἴο ρᾶ88. ἤεῃ 

(6 ργεβῖβ ὑνεγα σοπῆε οὐυΐ οὗ [6 ΠΟΙΪΥ 
ῥίαεε: (ον ἃ11] τῆς ργίεβίβ ἐλαί τυέγέ 

ΤῊΝ, ὕργοβοηῖ ΨΨΈΓα βαποῖῆςα, σπά ἀϊὰ ποῖ 
᾿ς Ἅλδέμ νναῖϊ ὉΥ σοιυϑβε : 

τὐενθθς τα 4 ΑΪ5ο τῆε [,ενίτεβ τυ ήηεΐ τυεγέ 
τΠ6 δῃρεγβ, 4|] οἵ τῆεπιὶ οὗ Αβδρῆῇ, οὗ 
Ηεμμδη, οὗ ]εάμίῃαη, νντἢ τῆς ΙΓ 50Π8 
ΔηΔ τῃεῖγ Ὀγοῖῆγθη, ὀεξίμς διγαγεά ἴῃ 

9. 72ε ἐπά: 97 ἐδε εἰαυε! «ὐογὸ “τη γον» ἐδὲ 
αγλἢ “γοπι ἴΠ6 ἀγκ " 15 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἃ σοης 
τολάϊπρ, ἴο 6 σογτεςῖοά ἔγομῃ τ Κι. υ11}. 8, νΠΟΓα 
νῸ γοδά, “τη ἐπά8 οὗ ἴΠ6 βδἴανοβ ὑνοῦο 56 θῇ 
ον" 1δὲ δοὶγ ρίαες Ὀεΐοτε ἴπ6 ογδςῖθ." Εἰνὸ 
Μ55. μαᾶτὲ “ἔγοπι ἴπΠ6 ΠΟΙΥ ρμίδοθ" ἴῃ {ἢ 15 
Ῥᾶβϑᾶξϑ. 

ἐβέγε ἐξ ἐσ ἐπῖο τρὶς αν ὙΤῊΪ5 4150 βῃου)άὰ 
6 οοττεοϊοα ἔγοτα τ Κίηρβ, θγο ἴη6 Ρῆγαβο 
υι5εἀ 15 “ΠεΓὲ {ΠΟΥ (ἐ.ς. ἴῃς 5ἴδνεβϑ) αὐ ὑηΐοὸ 
15 ἀαγ." Οἡ [ἢδ 5 γδηρθηῆθβϑ οὗ ἴΠ6 Γεπιδυκ, 
ψ' ϊς ἢ πλιϑῖ πᾶνὸ Ὀδθη οςορίεα ὈΥ θοῖἢ νυ Υ 68 
ἴτοπὶ δὴ διιῖΐῖποσγ ννῃο ᾿νεὰ Ὀεΐοτε ἴμ6 (δρε νιν, 
866 ῃἠοΐδ ΟὨ 1 Κ. νἱ}}. 8. 

10. Τδεγε «υα!ς πο δίηρ ἐπ ἐδε αγὰ.} 866 
Ὠοῖο οη 1 Κ'. νυ]. 9. 

11. 441] δε ῥγίθείς ἐδαὶ «ὐεγε ῥγεεπὶ.] 1.6. 
411} [ῃοβ86 ργεβθηΐ ἐπ εγισαίενι αἴ ἴῃ 6 {{π|6. 

4ϊ 4 ποῖ ἐδεμ «υαἱέ 7 εομγ:6.} ΟἹ ἴπε σουγδβε8 
οἵ τῆς ῥγίεϑίβ, 5866 ᾧ ΟἿ. χχι. 6- 22. Εογ [Π6 
λιν 8ετνῖςς οὗ ἴ[Π6 ἴεπιρὶς ἃ 5ἴηρ!]θ “ σοῦγβο ἢ 
οὗ ρῥγιοϑίβ δυβηςθά, [Ιἢ 1ὴ6 σγδηά ΘΟΣΟΤΏΟΣΥ͂ 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕ οἡ νϑῖβε 12. 

ΎΠοθ6 ννογάβ, 45 {ΠΕῪ δίδηδ, ἃγὸ δ0Ρ67- 
βυοιβ, δίηῆοσς πὸ οἵδοσ ““ἤουϑε" οοι!]ά ροβ- 
δ: ΟΪΥ ΟσοῸΓ ἴο ΔΩ͂ τοδάεσ. ὙΠῸ ΧΧ. ἢδνο 
ὁ ὄγκον ἐνεπλήσθη νεφέλης δόξης Κυρίου, 

1. ΠΗ ΚΟΝΙΟΙΕ5. Υ. [ν. 9---4. 

ψἢε ᾿ηςοη, Πανὶηρ᾽ σγπιδαὶβ δηά ρϑδ] 
[ογίεβ ἀπά ἤᾶγρβ, βῖοοά δὲ τῆς βαϑὶ επά 
οὗ πε αἰϊαγ, ἀπά υυτῇ 6 πὶ Δη ἢυη- 
ἀγεὰ πὰ τννεητ ρῥγίεβῖθ βοιιηάϊηρ 
ν ἢ ἘΓαπιρεῖβ :) 

12 [τ σαπιὲ Ἔνθῆ ἴο ρᾷΆ58, 48 ἴῆς 
ἘΓαπηιρείογβ ΔΠα 5] ΠΡῸΓβ τύεγό ἃ8 ΟΠ6, 
ἴο πιᾶκε οἠδα βοιιπαὰ ἴο δὲ Πεδγά ἴῃ 
ΡΓΑϊϑίηρ δηά τηδιυκίηρ τῆς ΓῸΚΡ ; 
δηά ννῆδη τῆδν ᾿ἰτεὰ ᾧρ ἐῤειγ νοῖςς 
νὴ ἢ τῆε τγυτηρεῖβ ἀπ σγπιθαὶβ ἀπά 
ἸΠ5ΓΓΙΠΊΘηἴ5. Οὗ πιχιϑίοκ, δηά ρῥγδιβεά 
τῆς ΓΟΚΡ, «αγίμσ, “ΒῸΓ δ ἱς ροοά; “Ρε - 44 
ἔοτ ἢ]8 πιεῦον σπάμγείἑ ἴου ἐνεγ: τῆδῖ 
ἐδέη τῆε ἤοιβδεὲ ψψὰ5 ἈΠ]εὰ ὑνἢ ἃ 
εἰουά, ευεη τῆς ἤουβε οἵ τῆς ΟΚῸ ; 

14 ὅ8ο τῃαῖ τῆε ργεβῖβ σου]ά ποῖ 
βῖδηαἀ τὸ πιϊηϊβῖογ ὉΥ τεᾶϑοη οὐ τῆς 
οΪοιά : ἰογ τῆς ρογγ οὔ τῆεὲ ΓΟΚΡ 
ἢλάὰ Π]1εὰ τῆς Βοιιβε οὔ Οοά. 

οὗ ἴῃς Ὀτίπρίης ἰη οὗἨ [Π6 ατγῖκ 811] ἴῃς Ὀγοσῶ 
ὙΠῸ ννοσα δἵ Ὠδηά ἴοοῖς ραγί. 

15. ΤΡὸ 1 ευϊς «υϑίεὐ «ὐογὸ δὲ εἰπσετγ,. 
566 1 ΟἸ γ΄. χχυ. 1-6. 

αγγαγεά 2 «υδί!ο Ἰποπ. (Οοτηρασε 1 ΟἿ Γ. 
ΧΥ. 17. 

σγνιδαίς ἀπά ῥεα]ογίο: ἀπά δαγβ.7 ὙΠα6βῈ 
ΈΓῈ {ΠῚ ΡΓΟΡΕΟΙ͂ ἰηβίΓιπηλεηῖβ οὗ ἴῃς 1, ουἹα8 
νῆο ἐογπιοὰ {Π6 τοπιρὶθ σδοὶγ (566 1 ΟἾγ. 
χν. δ; χνΐ, ς; ΧΧΥ. 1 δπά 6); ψΏΪΪε (Γυπηρεῖϑβ 
ϑθοηλ ἴο παν Ὀδθη γοϑογνυθαὰ ἕογ ἴῃς ὑγίθϑίβ. 
(ϑες Νυπι. χ. 8; τ (τ. χν. 24; χυΐὶ. 6; 2 (ἢ γ. 
ΥἹἱ. 6; ΧΙΪ;. 12, 14.) 

18. δαγίησ, ἔογ δὲ ἱς φορά. ϑοῖῃδ ϑιιρροϑα 
ἃ 5Ρ6ς.Ιδ] διῶ καμάι ἴο 5. σχχχυῖ., νυ πεγοοῦ [15 
15 ἴ{π6 Ὀυππεη, Βυῖ ἴῃς τννογάβ αυοίεα 566πὶ 
ΤαΙΠοΥ ἴο πᾶνε ὕδεη, ΟΥ̓ 1ποηηβεῖνοθ, ἃ ϑμοτῖ 
[ουτηιἷδ οὐ Ῥγαῖϑο υ8θα4 οἡ 80] ΠΊΏ οσοδϑίοῃβ. 
((οπηραᾶγο ςἢ. νἱϊ. 3, ἀπά ΕΖχα 11]. 1.1.) 

ευέη ἐδο δοιὸ Ο7 δὲ 1.ογά.}] Οπἡ ἴδε πποοτ- 
(ΔἸ οὗ ἴπς τοδάϊης δεγο, 566 Αἀάϊουδὶ 
Νοῖε. 

Ἐν ἴπ6 ουβο οὗ ἴῃ6 Τοτά. ἢ 

ὙΠοηςα ἃ 15 Ἰπουρῆς ἴπδξ νν6 ΤΊΔΥ Γοβίογο, 
85 ἴῃ6 ἴγπ6 τεδαϊηρ, ΠῚ" Ἴ22 9», ΤὮο ρᾶ9» 
δᾶσο ψου]ά (ἤδη συη [ἢ 1|9---“ ΤΠ6 Πουιϑὲ νγῶδ 
Β|1οΘἀ νυῖῖ ἃ εἰουά οὗ ἴῃς σίου οὗ ̓ ς ΓΟΒΌΝ 



1. ΠΗΚΟΝΙΟΙΈΕ 5. ΥἹἱ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΨΥ]. 
1 «δοίο»"ονι, δανΐηρ ὀίσεεεα 116 2εοῤίῥε, δίεεσείλ 

Οὐοά. 12 «δοέογομῖς Ξ»αγ6ῦ7 τη 146 ἐοπεέσγα- 
ἐοπ Ο7 ἐξ ἐεσεῤές, ρον ἐλέ ὄγασέγ σεα οί ά, 

ΗΕΝ 414 δϑοΐοπιοη, ΤῊς ΚΡ 
Πδῖῃ βαϊά τῃδι ἢς ννοιυ]ά ἀννε]] ἴῃ 

Ζ ἴεν. τό. τῆε “τ ἢ ο Κ ἀλγκηεϑ85. 
4 Βυῖ 1 μανε δι δὴ ἤοιιβε οὗ 

Παδιτδιίοη ἔογ τῆεε, δπά ἃ ρίδςε ἴοσγ 
(ἢν ἀννα]]!ηρ ἔογ ἀναγ. 

2 Απά τῆε Κίηρ τυγηεά ἢ]5 ἴδοα, 
δηά δ]εβδεά τῆς νγῆοϊε σοηρταραίίοη 
οὗ Ιβγδεὶ : δηά 411] τῆς Ἴσοπρταερδίίοη 
οἔ ἴϑγδεὶ βἴοοά. 

4 Αμπὰά δε κἰά, ΒΙεβθβεά δὲ τῆς 
ΓΟῸᾺΡ (Οὐὰ οὗ Ιϑγδεὶ, ννῆο παῖ ννὴ 
ἢϊ9 Βαπάβ (1 8||164 ἐλαὲ σῇ ϊοἢ Πα 
5ρᾶκε ὑγἱτἢ ἰδ πιουῖῃ ἴο ΤΥ ἔδίπογ 
ἰλαν!ά,, βαγίην, 

ς ϑίποα ἐπε ἀλγ τῆλ 1 Ῥτουρσῆξ 
ἐλὸ ΤΥ ΡΞορὶε ουζ οὗ τῇῆε ἰαπά οὗ 
Εργρε] οἤοβε πὸ οἰ ἀπιοηρ 4}1 τῆς 
τπῦ65 οὗ ἰϑγδεὶ τὸ δι] 4 Ὧῃ Ποιιβα ἴῃ, 
τΠλῖ ΠΥ πδηπὶα πηρῆς Ὀ6 τῆετα ; πεῖς 
ΠΕΥ οἤοβε 1 ΔΠῪ τηδη ἴο ὃδ ἃ τυ]εγ 
ΟΥΕΓ ΠΥ Ρεορὶα Ἰεαεῖ: 

6 Βυῖ 1 πᾶνε Ἵβοβεῃ ογιιβ 6Πὶ, 
(Πλ πὶγ πᾶπλε πιρῃς Ὁ6 ἴΠοΓα ; δηῤ 
ἤανα σἤοβεη [αν ά το Ὀ6 ΟνθΥΓ ΓῪ 
Ρεορΐε ἴβγδεὶ. 

7 Νον ὄἴτ ννὰ8 'ἴπ τῆε Πεαγῖ οὗ 
1 (δε. «8. Πανὶ ΠΥ λιμοῦ ἴοὸ δι] Δη Βοιιβε ἔοῦ 
᾿: τἢε πδηια οὗ τῆς οκῸ (ὐοά οὗ ἰ5γδεὶ. 

8 Βιυῖ τῆς ΠΟΚΡ 5αἰά ἴο [αν ά τὰν 
ἔλιῃεσ, Εγδβηλυς ἢ 258 ἰξ νγὰβ ἴῃ τῆ ]Π6 
Πεδῖῖ ἴο δι14 δΔῃ Ποιιβ6 ἔοσ ΠΥ ΠΔΠΊ6. 
ἴῆου ἀϊάθε ννῈ}} ἴῃ τῆδλῖς ᾿ἴ νγᾶβ ἰπ 
της Πεατῖ: 

9 Νοιν τ ῃβιαπάϊηρ του 8ῃ4]ῖ ποῖ 
δυ}} 4 τῆς πουβε; δῖ ΤΥ 5δοὸπη ννῃϊςἢ 
804}}] σοηγε ἔογτἢ ουξ οὗ τῆγ ἰοΐῃβ, ἢς 
8041] 01] ἃ τῆς ἤουδα ἔογ ΠΊΥ ΠΔΠΊΘ. 

ν. 1-τό.] 280 

Ιο ΤῊἜς ΙοκΡ τδπεγείογε μδῖῆ ρεγ- 
[ογπηεὰ ἢϊ5 νγογά τῆλς ἢς δῖ βροκεῃ: 
ἔογ 1 δπὴὶ σγίβεηπ ὕρ ἱπ τε τοοῖὰ οὗ 
Πανιὰ τῦ ἔδιδε, ἂπά δηὶ δεῖ οὔ 
τῃ6 τῆγοης οὗ ἰϑγδοὶ, 245 τῆς [Ι͂ᾺΡῸΚῸ 
ΡΓΟΠ 564, ἀπά ἤᾶνε δα τὰς ἤοιδε 
ἴον τῆς. πᾶπιὲ οὗ τε οκρ Οοά οὗ 
1ςγδεὶ. 

11 Απά ἴῃ ἴτ Βανε ἴ ρυῖ τῆς δγκ, 
νυν Πεγοίη ἐς τῆς σονεηδηῖ οὗ τῆς [ΟΚῸς 
τἢλς ἢῈ πιαάε ψντῇ τῆς σμ]άγεη οὗ 
ἴϑγδεὶ. 

12 ὅ᾽ Απά ἢε ϑεϊοοά δεΐογε τῆς δἰ ταῦ 
οὗ τὴε ΙΟΚῸ ἴῃ ἴῃς ργέβεηςε οὗ ]]} 
ἴηε σοηρταρδιίοη οὗ [5γ86], δηά βργεδά 
ἔοστῃ ἢϊ5 Βαπάβ : 
ι3 Εογ δοϊοπιοη δά πηδάς ἃ Ὀγδϑεη 

8.4 ο]4, οὗ ἥνε ουδ᾽15 Ποπρ, ἀπά ἥνε 1 Ηδ. ἐμέ 
σα 0118 δτοδά, Δηα τῆγες συδ]15 ΠΙρΡΉ, ἤν, 
λπά Πδά 8εῖ ἰξ ἰπ τῆς πιίάβε οὗ τῆς ὃ 
σρυτ : δηά ὑροὴ ἴἴ ἢδ ίοοά, δηά 
Κπεοὶεά ἀονγῃ ὑροη ἢ5 Κηθεβ Ὀθείοτα 
4}} τἢε σοηρτεραίίοη οὗ [ἴβγδε], ἂπά 
Βργεδα ἰογῖῃ ἢϊ5. μαηάβ τονναγά ἢεδ- 
νεῃ, 

14 Απὰ 5414, Ὁ Ιοκρ Οοἀά οἔ 
ἴβγδεὶ, “ἐδεγε ἰς πὸ (σοά {κε τῆεε ἰπ " Ἐκ. κϑ: 
τε Βεάνεη, ΠΟΥ ἰῃ {6 εδλγίῇ ; ννῃϊςῇ 
Κεερεβῖ σονεπδπηῖ, δηά τἰειυειξ ΠΊΘΙΟΥ͂ 
ἀηῖΟ (ὮΥ βδγνδηῖβ. τἢδξ νναὶΚ δείογε 
{πες νυ τῇ 4}1 {πεῖν ἢεδγίϑ : 

ις Του ψῃϊοῆ ἢᾶβὲ Κερὲ ψ ἢ 
ΤΥ βεγναης [αν πον ἔδτῃεγ τἢαῖ 
ννῃὶς ἢ τπου Παβϑῖ ργοπηϑβεά Πΐπὶ; δηά 
δραίκοϑδῖ ἢ (ὮΥ πιοιῖῃ, δηά ἢιαβῖ 
β]Β]|1εἀ ὦ} ἢ της Πδηά, 45. ἐ: ἐς 
τη 5 ἀδγ. ὁ 4 ὅλτα, 7. 

16 Νον τπετείογε Ο Γοκρ (δά τἶκω. .. 
οὗ ἴβγδεὶ, Κεερ ψῇ τὴν ϑεγναηζ 4 ἃ 6. 1. 
Πανὶ 4 τὰν ἔβιμεγ ταῦ τνρίςῃ τθου ὑμον. 
᾿ιαϑδὲ ργοπ)ϑεά Ἀΐπι, βαγίηρ, ὁ᾽ ΤΠ ογε τλα μοί α 
5Π4}1 ποῖ [1] τῆδα ἃ πλδῃ ἴῃ ΠΥ 5ἰρῆϊ φῦ. 

Κ΄ ι Κίω. 8. 
15. ἃς. 

δ τὶ υνὸ 

Ὧν ἐξ μὲ 

καῖ τ οἰαπωυτεκαασεα κατα: περεξααςατον ππτς τρροτεως τα πξωι απττασσσσσσσστσστσσσεττα, αιϑαἘεϑ. κασι, τπεστ τττε ταν πρπτασνετατως ες σπασσπαεεττοννιτα ας απενακαϑιτα πεπτετεςα εξ πεσε, σατο σε αν ασανοα,αεεττασηςς ν᾿ πρεσπσσσεςς αν κεύτξατυςς κοσαας ταν προσ σεσρεποπεπααεςτάσανανας, καπτπταςτας ον. “- ππαασα, 

[85 5 πΡῚῪ, “Απά 1 μᾶνε δυΐ. ὙΠὲ 53Δηιὶς 
ΠΟΑΓ ἀργοοπιθηῖ-- δὴ ἀρτθοπιθηῖ ΠΛ Οἢ ΠΟΑΓΟΓ 
{Πᾶη [Π6 γοδάογ οὗ ἴῃ6 Α. Υ. ννουϊά σιιρροϑο--- 

ΟηΑρ. ΝΠ. ὙΠΟ οἰοσθς ΒΑΓ 16 15πὶ Ὀοἴννθθη 
Κιίηρβ δηά (Σ ἤγοηιςθ5 ςοπίίπιιθς. [χοῦ (815 
οσπδρῖοσ, ΙΓ ἢ σογγεβροηάβ ἢ τ Κὶ, νη}. 
12-50 45 ΔΓ ἃ5 ΥΟΓΒ6 39: [6 ΟΠ]Υ ἱπηρογίδηϊ 
ναγιατίοη, [ἢ 5 ἔτ, θείης ἴῃ 6 ΘΧΡΙΔηδίΟΥΥ οἾδιι56, 
γΟΓ56 13, Ψ ὨΙοἢ 15 δά! ΠοηΔ] ἴο ἴπ6 πδύσγαίνο 
ἴη Κίηξ5. 

1,2. ὙΠόθο ἴννο υϑῦϑθα τὰ ἰάδηςςαὶ ἢ 
1: Κι. ὙΠ]. 12,13, ὀχοερίηρ ἴῃ οης ννοσγάὰ. ΕῸΓ 
“1 πᾶνε βϑιγεὶν δυ}, [δ δΔυῖδοσ οὗ ( Ὠσοηῖςο]ο8 

γοι, 11]. 

ῖδ {γδσοαῦδὶς τπγουρδουξ αἰπιοσῖ ἴῃ6 νη] 5 
σΒδρΐογ. 

18. ϑοίονιοπ ῥᾳά »ιαδδ α ὄγασεπ “οαῇοἰ4.} 
866 ποΐε οἡ ι Κ. νἱῖϊ, 22. 

ἀμεείεά πὴ ΟὐΟΣΡΑσο 1: Κ. γι}. 54. 
υ 
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ἐΡοια35,. [0 5[ς ἀροη ἴῃε τῆγοης οὗ ἰ5γδοὶ ; “γεῖ 
850 τῆλ τῇγ σῃ!Π]άγε ἴακε ἤξεα ἴο {πε Γγ 
ὙΨΑΥ ἴο νναὶκΚ ΠῚ ΠῚῪ ἰανν, 45 τῆου ᾿ιδβῖ 
νναϊΚεά Ὀεΐογε πλα. 

17 Νον τπεπη, Ο ΕΝ Οοά οὗ 
Ι5γδεὶ, ἰεῖ τὴν ϑγοτὰ δ6 νεγιπεά, ννηϊς ἢ 
ἔθου Βαβῖ ϑροκβδθιι ὑπο ΤΥ δεγνδηῖ 
᾿λανὶά. 

18 Βυῖ 1} (σοά ἱπ νεῖν ἀεεά 
ἐλ, 4. 6. ἀνγ6}} ννἢ πιεῃ οη ἴῃς δαστῃ ἡ ἦδε- 
Αεῖς 7.49. Π0]4. ἤξάνεη δηὰ τῆς ἤεάνεη οὗ ποᾶ- 

νΘη8 σδπποῖ σοῃίμϊη πος; μον πιιςοἢ 
Ιε55 118 ἤουβα νη ϊςἢ 1 πᾶνε δ0}1! 

19 Ημλνε ταβρεςῖ τῃεγεΐογε τὸ ἴῃς 
ΡΓΆΥΘΙ οὗ τὴν 5δγνδιιῖ, δηά ἴο ἢΪ5 
ϑιρρΠ ςΑτίοη, Ὁ ΓοκΡ τ ὍΟὐοά, το 
ἤδαγκεὴ υπῖο τῆς οΓΥ δηά [ῆ6 ῥγάγεγ 
γνῃςἢ [ὨΥ 5θγνδηῖ ΡΓΆγετΝ δείοτα 
(Π66: 

20 Τπαῖ τῇϊπθ αγθ5 πιᾶν 6 Ορεῃ 
ἀροπ 1Π18 Βουβα ἀλὺ ἀπά πίρῃῖ, προη 
(ἢε ρἷαςε ννῃεγεοῦ τῆοιι Παβῖ βαἱά τῃδΐ 
τῇου ννουϊάεδε ρας τῆν πδπια τΠατγα ; 
ἴο μϑάγκεῃ ὑπο τῆ8 ργαγεγ νι ἢ τὴν 

τις, ϑογνδηῖ ργάγεῖῃ ᾿τονγαγά τἢ}5 ρἰδςα. 
21 Ηξλγκοη τἢεγοίοτα πηῖο τῆ 

5 ΡΡ σατίοη5. οὐ ΤΥ βεγνδηῖ, δηά οὗ 
ΤΥ ρεορὶς ἰβγδεὶ, ψψῃϊο ἢ {ΠῈγ 584] 

ΗΘ. ἤηρκα τονψαγά τ ]}8 ρἷαςε : πεᾶγ ἴῆου 
π΄ ἤγρῃὶ (Υ ἀννα!]πρ ρίαςε, ευέη τοὶ 

ἤεάνθη; ἂηὰά ννῆξεξῃ τῆοὰ Ἠεαγεβῖ, 
ἔοτρινα. 

22 4 [ΙΓ ἃ πιῇ 517 δραϊπϑῖ ἢΪ8 
ΟΦ ΤῈ περῃθουτ, πὰ δὴ οατῇ ὃς ἰαϊά 
φύσεαπ ὈΡΟΠ ἢὶπὶ ἴο πιᾶκα ἢἰπὶ βδνγεαγ, δηά 
ἐφ ἴῃ μὴ τῆς οαἴῇ σοπια δείογε τῆϊης αἰϊαγ ἴῃ 

115 ποιιςα ; 
22 ΓΠΘη ἤδαγ του ἔγτοπι ἤξάᾶνεη, 

ἈπΠὰ ἀο, δηά ᾿μάσε τὴν ϑβδγνδηῖβ, ὈΥ͂ 
γεαυϊτίηρ τῆς τ εμοι, ὉΥ τεςοηι- 
Ροηβίηρ, Ἀ5 ΨΨΔΥ προ ἢΐδ ὄνγη Ὠεδά; 
δι ὈΥ 1υδεγιηρ, τῆς τίρῃτεουβ, ΒΥ 
οἰνίηρ, πὶ δοσογάϊηρ τὸ ἢϊ5. τίρῇτς- 

, Θοιι5Π 688. 
"ρΡὺς 24  Δπά 1 τῆγ ρεορὶε [βγδεὶ ἴδε 

Ρισ τὸ τὴ8 νγοῦβε Ὀείογε τῇ8 ἐπεπηγ, 
Ὀσολυϑε ΠΥ ἤανε 5ἰπηθά δρδιηβῖ 
τῇδε ; Δπᾶά 5}4]1] γοίιισῃ ἂδπά σοηΐθϑ8 
τῆν πᾶπΊθ, πὰ ῥγᾶν δηά παῖζε 5ρ- 

“Ογ, ρμμρδίίοη Ῥείογθ τβδς "ΐπ τῆς Βουβε; 
ἐσιναντί. 

ὡς ΤἬηδη Πεᾶγ τῆοι ἔτοπι ἴῃς ΠεΑ- 
γ 65, ἃηἀ ἔογρινα [Π6 5ἷη οὗ τῇΥ ρεο- 

1-. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΓΥἹ. [ν. 17 -- 33. 

ΡΪε Ιβγδεὶ, ἀπά Ὀγίηρ τπεπὶ ἀραὶ ὑπο 
τῆς ἰληά ννῆϊοἢ τῇου ραναϑῖ ἴο τῆδιη 
Δα το {Πεῖγ ἔδιθεγϑ. 

)6  βεμ τῆε “μεάνεῃ 5 88 “ 1 Κίω, 
ὉΡ.0 πὰ τπεῖε 5 πὸ γαίῃ, δεσᾶιϑε. Ὁ 
ἴΠγῪ ἤᾶνα βδἰπηδα ἀρδίηβδῖ τῆ66; γεΐ 
1 ΠΟΥ ΡΓΔΥ τονγναγά τἢ18 ρίδςε, δπὰ 
σοηΐεδδ ΤΥ ΠΑΠπ|6, 8πη4 τὰγὴ ἔτοιη 
τΠεῖΓ 5Π, ψῃεη ἴῇου ἄοβὲ δβῆιςϊ 
τΠεπὶ ; 

27 ἼΠεη Πϑᾶγ ἴδοι ἔγοπι ἤεάνεη, 
δηὰ ἰογρίνε τῆς 51 οὗ τῆγ 5θγνδηῖβ, 
Δηἀ οὗ τῆν ρεορίε [βγδδὶ, ψνῆεη τῆοι 
ἤλδὲ ταιρῆς τπὲπὶ ἴπΠ6 ροοά ναῦν, 
ννῃεγείῃ ΠΟΥ δῃοιυ ἃ νγαϊκ ; ἂδπά βεπά 
ΓΆΪΠ ἀροη τῆγ ἰδηά, ΠῚ τἤου ᾿δϑῖ 
δίνει ἀπῖο τὴγ Ρθορίς ἔογ δὴ ἰῃπε- 
τδηςα. 

28 41 τῆεγε “0ὲε ἀφαγῃ ἴπ τῆς “7... »ο9. 
ἰλπά, 1 τῆεγε δὲ ρεβί!εηςς, 1 τῆεγε 
δε δ] αβτίηρ, οΥ πι]άενν, Ἰοςιιδῖδ, οΥ 
σδίογρη εγβ ; 1 τῆ εῖγ ἐπειηϊεβ δεβίερα 
τεὶ ἴῃ τῆς οἰτε8. οὐἨ τπεῖὶγ ἰαπά ; πυδωυ γῇ 
Ὑνπιδίθοενεγ βόα οὐ ὑψβαίβοθνεσ βἰοϊκ. ὑμγϑ 
Πεβ5 ἐδέγε δέ: ὥ 

.29 Ἵλμεη ψηδῖ ργαγεῦ σοῦ ψνῃαϊ 500- 
Ρ]ἰςατίοη βοανεῦ 884}} Ὀ6 πιδάς οὗ δὴν 
πΊδη,, ΟΥ̓ οὗ 4}} τῆν ρεορὶς ἰβγδεὶ, ννῆδη 
ἜνΕΙΥ οἠβ 54} Κπονν 8. οννῃ 80ΓῈ 
ἀηὰ ἢϊ5. οννῃ Βτεΐ, ΔΠᾺ 5}2}} βργεδά 
ἔοστῇ ἢϊ5 παπάς ἐἴπ [15 πουβα: 

30 ΤΠεα ἤοᾶγ τπου ἔτοση ἤεάνεη ΠΣ 
τῆγ. ἀννε]]ηρ, Ρίαςα, ἀπά ἰογρῖνε, δηά 
ΓΕΠἀἜΓ. ἀηῖο ΘΥΕΥΥ πη δσροογάϊηρ 
αμῖο 411 ἢϊ8. ννᾶγϑβ8. γῆοβε ἤεαγὲ τῇοιι 
Κπονγεβῖ ; ((ογ τῆῇοι. οὐἱν ὁ Κποννεβῖ ἘΡ6: 
τῆς Πεαγίβ οὔ τε σδι]άγεῃ οὗ πιοη :) 

21 ΤΠαῖ {ΠΟΥ πιὰγ ἔδαγ τῇδε, τὸ 
ναὶ κΚ ἴῃ ΤΥ ννᾶγβ. ἶδο ἰοὴρ 88 ἽΠΕΥ ἐ βνδο πὰ 
᾿νε ἴα τῆς ἰαπά ννῆϊςἢ τῆου σάνεβὶ τολλι. 
απο οὐὖγ ἈΠ εγβ. ΝΡ δ Ω Ἐ 

32  Μογεονεγ ςοποεγηΐπρ ἔδε λαὸ τ μὰ 
βιτάπρεγ, ἀψῃϊς ἢ ἰβ ποῖ οὗ τὴν ρεο- ὦ Ἰπανὼ 
1 ἴεταεὶῖ, Ὀυς 15 σοπλε ἔτοπὶ ἃ ΔΓ 0. 
ΠΟΙΠΙΓΥ ἊΝ ἀἢγ. ργεδῖ παπιε᾿β βαΐκε, ἢ" 
Δηα τῆν τ ρηγ ΠΔπά, δηὰ τῆν ϑιγοῖς μά 
οὐ ἅγῆὰ; 1 τῆ6Ὺ σοπλε Δπά ΡῥΥδΥ ἰπ 
(ἢ15 Βοιιβδ ; 

23 ὙΒεη Ποῦ που ἔτοπι (Π6 ἢδ4- 
νεη 8. ἐυέμ ἴτοπι ΤΥ ἀννε!] την ρῥἷᾶςε, 
Δηὰ ἀο δεοογάϊηρ ἴο 4}} τῇδε τὴ8 
ϑίΓΔηΡοΓ σα] δῖ τὸ τμες ἴογ ; τδδῖ δ] 

εὐοαΣ 2. 

5 8. 27 



ν. 34---1.] 

Ρεορὶς οὗ τῆς φαγῇ Δ Κπον [ὮΥ 
ΠΆΠΊ6, Δηἀ ἔσδγ ἴῇςε, 45 ἀοέΐ τῆν ρεο- 

᾿ Ηοῦ. “ἀν μ]ε. Ιβγδεὶ, ἀπά πιὰ Κπονν τπδὲ [18 
κακοῦ Βουβα ννῃϊοἢ 1 πᾶν Ὀ0}}Ὸ 15 σα ]δὰ ὈῪ 
αρήκοι ΤΥ ΠΔΠΊ6. 

24 [Γ ΤΥ ρβορὶε ρὸ ουξ ἴο ννγδῦ 
Δσδιηϑῖ [Π6ΙΓ ΘΠ ΘΠ168 ΟΥ̓ ἴῃς ννΑγ τῆδϊ 
[μου 5Πα] βεηὰ τἴπεπ|, δηα {ΠΕΥ ΡΓΑΥ͂ 
αηἴο (ἢ 66 τονναγά τῇ 5 οἰΥ νης τποι 
Παβῖ σἤοβεη, δπά πε ἤουδε Ὡς ἢ 1 
Βᾶνε δι] ἔοσ ΤῊΥ ΠᾶπΊα ; 

45 ΤΠεη πεαγ που ἔτοπι [ἢ 6 ἢ64- 
᾿ νεῃ8 {Πεῖγ ρύάγεγ δπά {ΠΕἰγ 5 ρρ]]οᾶ- 
θη, τίοη, 4η4 τηδίηταίη τῆ εἰγ ἰσδιιβ6. 
μὰ 26 [Γ τῇον δίῃ δραίηβδὲ ἴῃ66, (ίογ 
ἦγον. 30. ζἢεγε ἰς 'πο τηδη ννΠΙ ἢ βἰηπεῖῆ ποῖ,) 
ἔοιες.7,. Δη4 που θὲ ΔΠΡΤΥ νντῃ τπεπὶ, ἀπά 
ἤκωιςς... ἀεἰίνεγ τῆθηὶ ονεογ δεΐίοσγε {ει ἐπε- 
: ]Ἰολπ α. ῃγ68. ἀπά ΤΙΠΕΥ ΟΔΓΓΥ [ἢ 6πὶ ΔΥΨΑΥ͂ 
Γων, ὄδαρῖίνεβ ππἴο ἃ ἊΝ ἔατ οὔ ογ πρᾶγῦ; 
ὙΑῶν ἐἀαί ἀπ’ 45 Ὑεῖ ἐξῖμεγ ᾿θειδίπΚ {Πεπηϑεὶν 8 

'π ἴῆε ἰαπά ψῇϊῃε, ΓΠΕΥ ἀγα σαγγιβά 
ως Ὀδρῖϊνα, ΔΠ4 τυγῃ δῃὰ ῥΓΑΥ τηἴο τῆ 66 
ατὐα7. ἴῃ τῆο ἰλπά οὗ τῇεῖτ σλρενῖν. βανη 
1 Ἠεδ. Ρ 75 5ΑΥ1ΠΕ, 
δγίιζ ὅσες ὟΝ 6 Πᾶνε 5ἰηπεά, νγγε ἢᾶνα ἀοῃδ ΔΠ1155. 
"9 ἰἀσ Δῃ4 ἤλνα ἀθαὶς ψιςκεαϊν ; 

: 48 [Γ 6 γ τεζυγη τὸ τῇδε τ }} 
᾿ Ποῦ πεαγὶ δά νυ ἢ 411 τῆ δἰ γ 5οὺ] ἴῃ 

τῆς ἰαπά οἵ τῇς!γΓ σαρτινιγ, νυ ἈΠ ΕΓ 
τῆεΥ ἤάνα σαγγιθά τπ6πὶ σαρῖῖναβ, δηά 
ΡΓΑΥ τονναγάὰ τῆεῖγ ἰδηά, ψνῃϊςἢ τῆοα 
ραναδὶ υπῖο {Π6]Γ ἔλτΠαΥβ. πα ἐσιυαγά 
{ἢ σΥ νἢϊςἢ τῆου ἢαϑὲ σἤοβθῃ, δηά 
τονγαγὰ τῆς ἤουβε ΙΓ ἢ 1 μάνα θυ}]}Ὸ 
ίογ τῆν πδπιθ: 

σωτνοττττω, 

ψΟΓσ65 ΔΓῸ ὑυδητην ἴῃ Κίησϑ,  Πογ ἃ ἀϊβογοηΐ 
(οποαιβίοη ἴακοϑ {πο ρΐδοθ, Δ 6 πηιιϑῖ 51}0- 
Ροβθς παῖ ἴπῸὸ ἀοσυπιεηΐ ἔγοπι ὑνῃ]ς ἢ δοῖἢ 
υγιῖεσβ σοριοα σοηϊαϊποά τῆς [}} ργάγοῦ οὗἁ 
ἀεξαϊςαίίοη, νη ἢ ολσἢ βῖνθ5. τ1ι5 ἴπ ἃ 50Π|6- 
νῆα Ἀρθτονϊδίθα ἔοσγτῃη. 

41]. “γμε, Ο ΖΣογα Οοά, ἱπίο ἐδν γε ες 
2.α.ε δετε ϑοϊοπιοη ἔοϊ]ονν5 οἰοβοὶν [Π6 
ννοτγβ οὐ αν ἢ]5 ἔδίμογ, βδροκθη ργοῦδοὶῦ 
Μη Π6 χουρῃξς ἴπ6 αγκ ἱπίο [6γιιβαίθπ. 
866 5. ΟΧΧΧΙΙ. 8-1ὸ: “Ατβο, Ο ], ογά, ἰηῖο 
ΤΥ γοβῦ; ἴδοι, αηὰ (πε ατὔκ οὗ ΓὮΥ σἴγεηρίῃ. 
1εὶ 1ῊΥ ργίοσῖβ Ὀ6 σοι μοά νυ τ θοιιθη 655 ; 
δηὰ Ἰεῖ (ὨΥ 5 ηἴ5 ϑῃοιι ῸΓ ἰΟΥ. ΕῸΓ ΤὮΥ Ξ6Γ- 
νδηΐ αν βάκὸ τὑτῃ ποῖ διναύ ἴῃς ἴδςς οὗ 
(Ὠΐπο ἀποἰηϊθά." ὍΘ “ τϑϑίίηρ ρἰδςθ᾽" ᾿ηϊοπάθα 

. ἷ5, οὗ οουγϑο, ἴπε ΗοἱΪγ οὗ ΗΠΟἸ!68. 

42. Τωγη ποῖ ἄαυαγ ἐῤε ζαεο ο ἐῤίπο αποϊηξεά.} 

1. (ἨΚΟΝΙΓΟΙΒ5. ΝἿἽΙ. ΝΠ]. 

40. Ννοευ, »,γν Οοά. ΤῊΪ5 δηά ἴῃς πεοχί ὕνο 

29ι 
290 ΤΠδη Βεαγ ἴδοι ἔγοπῃ ἴῃς ΠεΑ- 

νϑη8, εύέπ ἔτοπι ΤΥ ἀννε]]πρ ρῥάᾶςε, 
1ΠΕΙΓ ΡΓΆΥΕΓ δια {Πεὶγ βυρρ)ιςαίοηβ, 
ΔηΔ πιδίπιδίη {Πεὶγ 'σδυβε, δηα ἰογ- " Ον, 
ρῖνε ΤΥ ρεορὶες ψῃ οι μᾶνε βἰππεά τὺ 
ἀϑδιηβῖ [Π66. 

40 Νονν, πιν Οοά, ἰεῖ, 1 θεβεεςἢ 
ἴ86ε, τῃϊπε ἐγεβ δε ορεπῃ, ἀπά ἐσέ τῃϊπε 
ΘΑΓβ ὁ αἴῖεητ [υπἴο ἴῃ ργάγεγ ἑἠαὶ ἐς ὑβον 
γιαά ἴῃ τ 15 ρίαςε. 9" ἐλὲ 

41 Νὸονν ἐτβεγείοτε δῦῖβο, Ο ΓᾺΡ πϑῇ ' 
(οά, ἱπίο τΥ τεβείηρ ρίδςς, τβου, 9 
δηά τῆ6 ἂὔίκ οὐ ῊγΥ βίγθηρτῃ : ἰδεῖ τὴγ 
Ρτγίεβῖβ, Ὁ ἴνὸκΡ ν δὲ οἰοιπεά ἢ 
βαϊναῖίοη, δηά Ἰεῖ τῇΥ δα πῖβ γε]οῖςθ ἰπ 
σοοάπεαββ. 

42 Ο ΙοᾺΡ Οὐοαά, ἴυγη ποῖ ἃννᾶῦ 
τς δες οὗ τῆϊπε δηοϊητεά : γεπιεπη- 
θ6Γ [Π6 πγογοίοβ οὗ ᾿ϑανιά τῆν βεγνδηῖ. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΥἹΙ. 
Ι Οοά λαυνΐνσ σίνεε ἐεεένιοην Ισ «δοίοηιορεἶ ἢ 
2γαγεν ὁγ γε γον! ἀέστοη, απο ρίον» ἐρε ἐἠξ 
ἐρεδίς, ἑὰς ῥεοῤίξ τυοντλ ἀϊπι. 4. δοῤρο»ιορὴ)ς 
σοέοηεγε σαζγίβῶ. 8. «ϑδοέονον ἀαυέρμσ ἐεῤέ ἐἠὲ 
7)εαοὲ οΥ ἐαὐτγπαείες, αηπαὶ “ἦε μας οὗ ἐἀε αἰδι- 
εαΐίορε οΥΓὙ ἐὰες αἰαγ, αϊεηιοείά ἐᾷς δεοῤέφ. . 
12 Οοά αῤῥεαγιν 19 οίρμον ρένείά ἀδρε 
2γονμῖδές τῥορ Κομ ἡ 101, 

ΟΥΝ «ννῆξη ϑοϊοπιοη ἢδά πιδάς “:- Κία. 8. 
ΔἍΠ επά οὗ ρτγαγίηρ, τε ὁῆγε ΤΑΥ͂ΡΟΝ, ̓ 

σλπὶῈ ἄοννῃ ἔτοπὶ ἤδεάνεη, πὰ ςοη- 34 
δυπιοά τῆς δυγπῖ οἤεγίηρ δηά τῆς 
βΔ ΓΙ ἤςα8 ; ἀπά τΠδ ρίοτγυ οὐ τῆς 0 ΚΡ 
8]1εἀ τῆς Βοιιβ6. 

1.6. ταᾶκο Ηἰπὶ ποῖ ἴο μίάθ ἢϊς ἔᾷος Ἰῃγοιρῇ 
5ῃδπὶὸ αἵ πανίηρ 5 Ὀγάυογβ Γο]οοῖο. ((οπι"- 
ΡᾶΓΟ τ Κ. ἰἰ. τό, ἃπά 566 ποῖὲ δά ἰος.) 

ἐῤὲ ν»ιογοίσς οῦἡἱ αυϊ4. ϑοπὶς υπάεγοίαπά 
ὃν 1815 “τῆς μοοά ἠξεάϑ οὗ αν; δυῖ Ξοῖο- 
ΤΟ πηοϑῖ ΡΓΌΌΑΟΙΥ πιοδηΐ “ Οοαβ τλογοῖῈ5 
ἰονναγά5. μἰπλ." ((ὐοτηραᾶσε 5. ἰχχχίχ. 2, 24) 
28 ; δηὰ [5. ᾿ν. 3.) 

ΟΗΑΡ. Ὗ7ΊΠΠ. 1. Τδὲ ἥγε εἄρις ἄοαυπ 7γορε 
ῥεα θη Α5 ἴῃ ἴπε {ἰπ|ὲ οὗ Μεβοβ οἡ ἴπ8 
ἀφάϊοδιίίοη οὗ ἴπ6 τἀῦογηδοῖὶς (1 ον. ᾿ἰχ. 24). 
ΤΠΕ οπηϊβοίοη οὗ (15 ἔδεξ ἔγοπι πὸ παγγαῖινα 
οἵ Κίπρϑ ἰβ υπάουδίοαϊ!γ ἃ αἰ ΠΥ, 1η5118}- 
ΟἸΘΠΕΥ πιο ὉΥ διρροϑίηρ παῖ τΠ6 διιζῇῃοῦ 
οτηρηϊ ἄθοιι [ἴ διιρογἤιοιβ ἴο πιεπίοη [ἴ 
ἜΧΡγαβϑὶγ" (Κεῖ). Δ Βαῖ ἴὰ 15 ᾿πιρογίδηϊ ἴο 
ὈΘΑΓ ἴη πλιὰ 15--ἰ. ὙΠαῖ οπιϊβϑιοηϑ ἃγῈ ποῖ 
ςοπίγδαϊςξίοηβ; δηὰ 2. Τ βαῖ ΤΠῸῪ οοςοΓ σοη- 

υ2 



ξς (του. 

802 

Σς. τό. 

Τ 

ζ 
ΗεὉ. 
"ἀφ 
ε»ῶώ, 

2 Δπά τῃε ρῥγίεβῖβ σοιυ]Ἱά ποῖ εηῖεγ 
ἴἸηῖο τῆς πουβε οὗ τῇς ΙΟΚΡ, θαοδι86 
τῆς ρ]ογυ οὗ τπεὲ Ιοκ ἢδὰ Ἀ]]οὰ τῆς 
ΠΟΚ᾽ 5 Ποιι56. 

2 Απά νῇεη ἃ}} τῆλε σμ]άτγει οὗ 
ἴϑγδεὶ δὰνν ἢονν τῇς ἢἤγε σᾶπιεὲ ἀσννη, 
Δηά τῆε σίογυ οὗ τῆς [οΚ ἀρου τε 
ἤοιι86. τῆν Ὀοννεά τῇῃεπηβεῖνε5. ψν ἢ 
{Πεῖγ ἴμσεβ ἴο τῆ6 σγουπά τπροη τῆς 
Ρανεπιεηΐ, Δηἃ ἡνογβῃϊρρεά, δηὰ ργαϊβεά 
τῆς ΓΚ, “αγίη, ον δε ἰς σουά ; ἰωγ 
ἢ5 πλεῖον ἐπάμγείἦ [ῸΓ ἐνετγ. 

4 Ἴδη τῆε Κίηρ ἂηά 4] τπε 
Ρεορὶε οἤεγεά ϑδογίποες δείογε τῆε 
ΓΟΚΌ. 

ς Απά Κίηρ δϑοϊοπιοη οβετγεὰ ἃ 
βδογῆςε οὗὨ ἔννεητ ἀπά ἴννο τῃοιυβαπά 
ΟΧΘΏ, ἃἂπά η δυπάγεά δηά ὙΠ 

] . τΠοιυϊβαηά 5ῆ6ερ : 850 τῆς Κίηρ δῃηὰ 
[δε ρεορὶε ἀεάϊςαῖεά τῆς Ποιιβε οὗ (σοά. 

6 “Αμά τε ρῥτγίεϑῖβ ννδίτεὰ οἡ τῆεὶγ 
οἶοεβ : τῆε [,ενῖτεβ αἷδὸ νντἢ ἰηϑῖγυ- 
τηξηῖβ οΟὗἩ πιυβίοῖκ οὗ τῆς ΓΚ, ννὨϊοἢ 
᾿ανὶὰ τῆε Κίηρ Παδά πιδάς ἴο ργδίβε 
τῆς ΠΟΚΡ, Ὀεσδυβε ἢ]5 ΤηετΟΥ ἐπαμγεί 
ἔογ ὄνεῦ ννῆεη αν! ργαϊβεά ἴοΥ τῆ εὶγ 
ΤῊΪΠΙΒΕΓΥ ; δηά τῆε ρῥγιεβϑῖβ βουπαεὰ 
{Γι πιρεῖβ Ὀείογε τἤεη, δηά 1] [5γδε] 
βῖοοα. 

1. (ΗΚΟΝΊΟΙΕ5. ΥΙΠ. [ν. 2--ττ. 

7 Μογεονεῦ δοϊοπποη ἢδ᾽]οννθά τῆς 
πλάϊ οὐὗἉ τῆς. συυτῖ τῆαϊ τὖας Ὀείογε 
{πε ἤοιβς οὗ τῆς οκὺ : ἔογ ἴδεγε ἢξε 
οἴεγεά δυγης οβοτίηρβ, δηὰ τμὲ ας 
ΟΥ τῇῆε. ρεᾶςς οἤογίηρβ, Ὀεσδυβα τῆς 
Ὀγάϑδο αἰταγ ψνῆιςἢ δοϊοπιοη δά 
πιλάε ννὰβ ποῖ αὖϊὲ ἴὸ τοσεῖνξ τῆς 
δυγης ΟἸοτησδ, μὰ τῆς πιοαῖ οἴδεγ- 
ἴηρ5, Ἀηἀ τῆς [χϊ. 

ὃ 4 ΑἸδο αὐ τῆε. βαπηε τἰπι6 δ0]ο- 
πη Καρῖ τῆε ἔδαβδε βεένθη ἄάδγβ, δηά 
41} Ι5σγδθὶ ννῖτῃ Πΐτη, ἃ νεγν σγεαῖ ςοη- 
δγαραῖίοη, ἔγοπῃ τῆς δηϊδγιησ ἴπ Οἔ 
Ἠδυμδῖῃ ἀτὸ τῆς τῖνεγ οὗ ἔργυρι. 

9 Αμά ἴῃ τῇῆα εἰρη ἀλγν {πον ἢ 
τηλάθ ἴδ βοἰθπηη ἀββθηἷν: [ῸΓ τῆεγ οὐρα 
Κερῖ τῆς ἀεαϊςατίοη οὗ τῆς 4]ῖαγ βενεπ 
ἄλγ58, δῃηὰ τῇς ἔξαβῖ βενθὴ ἀλγ8. 

10 Απά οη ἴδε τῆγεε δηά τυνεητιθῖῇ 
ἀδγ οὗ τῆς βενεητῆ πιοπῖῃ ἢς βεηῖ τῆς 
ΡΘΟρΡΙῈ ἂὐνᾶῪ ἰηπῖο τῇῆεῖγ τεηῖβ, σἰδά 
ΔΠᾺ ΠΊΘΙΓΥ ἰη Πααγῖ ἔογ τῇ6 ροοάμεϑ5 
ται τῃε ἐ νὰ ἢδὰ 5ῃεννεά υηἴο [)α- 
νά, δηά ἴο ϑοϊοπιοῃ, δηὰ ἴο ἴϑγαεὶ 
Πὶβ Ρθορῖε. 

ιι ΓΒ “ϑοϊοπιοη βηϊβῃεά τῇς {: Κία. 9 
ἤουβε οὗ τε οκρ, δηά τῆς Κιηρ᾽β 
ἤουβ6: δηά ἃ]1] τδλϊ σδπηὲ ἰηῖο ϑοϊο- 
ΤΟΠ 5 πελῖῖ ἴο πλᾶίκο ἰπ ἴῃς ἢουβς οὗ 

ΒΔ ΠΟΥ ἴῃ 411 Πἰδίογοαὶ υυτίἴουβ, ἀπά ἀγὸ ἔτο- 
4ιθητ]ν αυΐϊῖο ἀηδοςοιπίδο]ο. 

ἐδε χίονν οὔ δὲ Δογά β[εά δε ῥοισε ἢ ΤῊϊ5 
ννᾶ8 ῬΕΓΠΔΡ8 ποῖ 80 πιιιςῇ ἃ βθςοηκὶ πηδη!]- 
[εβϑίδιιοη 48 ἃ σοηιημυαϊίοη οὗ ἴμ6 β]ογίουβ 
Δρρεάγαηος ὑνῃ]οἢ ἴΠ6 νυγιῖογ ἢδὰ δ᾽γοδάνῦ 
τηθπιιοηθά. (ὅδ66 οἢ. ν. 12, 14.) 

2. Τδὲ ῥγίϑι!ς εομδά ποί ἐπίογ ἰπ|ὸ δε βοιας. 
866 ποῖθ οἢ 1 Κ. υἱῖϊ. αἱ. 

8. Τρεν ὀοαυεά {ῤεγισοίες «υἱδδ ρον 7αεες 
ο ἐῤε σγοιριά.) 80, ἤθη (86 ρίοτυ οἵ σΟοὰ 
ἀεβοοπήεα οἡ ἴδε ἰαθόγπαοὶα ἴῃ [6 νυ] άογ- 
Π655, ἴη6 ΡοΟρὶς “{6}1 οπ {Πεὶγ ἔδοθβ᾽ (1,6ν, 
ἾΧ. 24). 

σαγίη, ον δὲ 'ς ψοοά.] ὅδ66 ποΐθ οἡ ςἢ. 
Υ. 13. 

4-10. ΤῊϊ8 ραβϑβᾶρε 8 Ῥαγα οὶ ἢ τ Κι. 
ὙἹ}. 6λ-66, νν»ἱἢ νυ ῃ] ἢ 11 18. 1Π οἱοθα νεῦρα] 
δρτοοπιεηΐ. δἴεγδα 6 18, μοννόνοῦ, δι πἰοηδὶ. 

δ. Ταυεη!γείαυο ἐδομσαμά οχοπ.) ὅ66 ποῖθ οἢ 
: Κο ὙΠ]. 63. 

Θ. Τρῥε ῥγίεῖ αυαϊε οπ ἐῤοὶγς οἵδεε:.) 
Ἀδίμπεον, “οτοοὰ ἱπ τον δίδιϊοιβ. 

ἐγ ιώπεηῖ οΓ γί... «υριοῦ αυϊά.. 

ῥαά »"αά..}ὺ Ὑθοδθε ΌΓΟ ΟΥ̓ 415, ἤάγρϑ, δηὰ 
ρ5δ] ἴοσιεβ. (δεθ α (ἢ γ. χν. τό, δηὰ σογῆραγο 
αῦονο, οἢ. ν. 12.) 

«υδέη αυίϊά ῥγαϊοά δὴ {δον νιὶμἱγ).ἢ 
Οτ, “ ρἸαγιηρ Ἀγπηπη5 οὗ αν ἃ ἢ ΠΟΙΓ 
ῃδηά5," νι ἢ 5 ἴῆε ἰγδηϑίδίίοη οὗ ἴπΠ6 δὲρ- 
τυᾶρίης δηά ἴπ6 Ψυϊραῖα. 

ἐδε ῥγίεεις σουπασά ἰγιρηρο.. 866 ποῖς οὔ 
οἢ. ν. 12. 

8. ϑοίονιοπ ζερὲ δὲ ,,α... ϑοϊοπιοῃ, [Πα 
15, Κορί δί [Π15 βᾶτὴθ {ἰπ|ὲ, ηοῖ ἴῃ ΒΕ αϑβὶ οἵ ἴΠ6 
Πεἀιϊοκζίοη ΟΠ, δῖ αἰσο ἴη6 ἔφαϑί οὔ Τ᾽ ῦϑγς 
ΠΔο]65. Τἢδ ἰογπιοσ ἰδοϊθ βοόνθη ἀδύ 5, ἔγοπὶ 
(ῃ6 81ἢ οἵ Τίβγιὶ ἴο ἴῆ6 τοῖῃ, ἴῃς ἰαίζοσ δἷ5ο 
βεύθη ἄανβ, ἔγοπι ἴΠ6 τοῖῃ ἴο ἴπ6 22η4. ὧη 
ἴῃς ἀδγΥ ἐοἸ]ονν της ἴῃ 6 Ρθορὶς ννοῦα ἀϊϑπλ 556 α, 
(ϑες νεῦβθ 1ο.) 

11. Τριως δοίο»οη βηιεῥεά ἐδο δοιμε οΥ ἐδὲ 
1ογἢ ὙΠΟ Βαγγδῖνθ ἤον ΓΙ Π5 Ῥάγα 6] νυ 
Ι Κ.. ΙΧ. 159, δι 5 ΠΟΥ, πα γθϑοῃῖβ 1655 οὗ 
γΟΥΡῺ] ἀρτοθηθηῖ, δ ουϑοβ 123-15 ἃΓ6 δάκι- 
το] ἴο {πΠ6 φδγ]ϊοῦ γεσογά. 

δε ἀἰησ᾽ ῥοιαε.} 1. 4. δὶδ ον ρμαΐδᾶςδ. 
((οπιρατὸ τ Κ. υἱῖ. 1-12.) 

αἱ] ἐῥας εανι ἱπίο ϑοίοριοπ᾽, ῥεαγέ ἰο "παῖε ἐπ 

4 ΤοΞῆ. τῳ. 



Υ. 12--21. 

τῆς [ΟΚΡ, ἀπά ἴῃ ἢϊ5 ονγῇ Ποιιβο, ΠῈ 
ΡΓΟΘΡΟΓΟ ΒΥ εβεοιεά. 

12  Απά τε ΙΟἘΡ δρρεάγεα ἴο 
δοϊοπιοη Ὀγ πίρῆῃϊ, ἃπα 5414 ιἱπῖο Ὠἰπὶ, 
Ι Ὠανε πεαγά τὴγ ργάγεγ, 7 δηὰ ἤδνε 
σῃοβεη τ 8 ρίδοε ἴο τηγϑεὶξ ἔοσ δὴ 
Ὠούδβε οὗ βδογιῆςε. 

12 1{1 5ῆυζς υρ ἢεάνεη τῇδι {Πεγα 
δὲ Πο τδίη, οὐ 1 1 ςοπηπηδηα τῆς ἰο- 
ουδῖ5 τὸ ἀενοιγ (ἢε ἰΔπ4, οΥἦ 1Ε1 βεπά 
ΡΘβΈΠ]6ηςα Δπλοπρ' ΠῚΥ ρθορῖε; 

ΓΕΒ, 14 [ΓτΥ ρεορὶε, ἵν ἢ γε ςδ]]εά 
σήν εν ΟΥ̓ ΤῊΥ͂ ΠΆΠΊ6, 5}4]] Ὠυμιδ]ς τἢδηι- 

7 Ὅεςσιυι. 
12. ς. 

παρα, δβεῖνεβ, ΔπΠ4 ργᾶυ, ἂἀπά 866 Κ ΠΥ ἴδος, 
ΔΠΔ τυΐπ ἕτοιμη {πεῖγ ννιο κε ννᾶγϑ5 ; 
τἢδη ΜΜ|1ΟΕΡΓ Πεαῦ ἔγοηι ἤδξανεη, ἂπά 
νν}}} ἰογρῖνε πεῖν δίῃ, δηά νν}}} ἢθδὶ 
{πεῖν ἰ4ηά. 

΄ εἰ. 6.4. Ις Νον Ζηηϊπε ἐγὲξ 501} ἐξ ορεῃ, 
μευ, δηά πηΐηα Θᾶγβ δἴίθηϊ ᾿μηῖο {ΠΕ ΡΓΑΥΟΓ 
ῥγαγεγ" ἐδαΐ ἐς πιααΐφ ἴῃ τἢ 15 ρ]αςε. 
ἤρε ἀπ. ἃρ Ἐοτ πον Πᾶνα 41 οἤοβεπ δπά 

εἰ. 6. 6. : ᾿ 
54 ηςτῆδἀ τ ἤουβε, τῃδι ΤΥ ΠδηΊα 
ΓΛΔΥ δα τἢ6γΓδ [ὉΓ δνθγ: δηά πη 
αΥ65 Δπηἃ τηϊηθ ἤεαγί 5}4]}] Ὀε {πέτα 
Ρεγρδίμδ ]γ. 

17 Απὰ 85 ἔογ τῆς, ᾿ἔτδου νν ἢ] νναἱΚ 

ἐδε δοισε οΓ δὲ Ζογά.1 ΑἸ] {πὲ ξαγηζαγο δπὰ 
υἱδη5:}5 οὗ ννῃϊοἢ 8π δοςοιπῖ 15 σίνθη 1} τ Κὶ. 
Ὑ]1. 15-ο. 

12. 8» πίρδι. ὙΤῊΙ5 15 ἐπ ρ θα, [που ποῖ 
ἀἰγοοῖν βἴαϊοά, ιη΄ Κα η 5, ννῆογο ννὲ ἤδᾶγ {Πδῖ 
“6 ον ἀρρεαγοα ἴο ϑδοϊίοιποῃ. .. ἃ5 ἢ6 
Πδά δρρεαγθά υὑπῖο Πἰπὶ αἵ Οσίθοοη "ἢ (τ Κ.. ἰχ. 
2}, ΠΟΙ ννὰ5. “ἴπ ἃ ἀγεᾶπι ΟΥ̓ πίρι" (Ὁ. 
11. 5). 

Ὧπ δοισέ 97 «αεγβες. ΤῊΪ5 Ἔχρτθϑβϑίοη ἀ068 
Ὡοῖ Οἰβόννῃοσγε οσσιισ, [5 τησαπίημ, Ποινθυθῦ, 
ἰδ οἶδασ. Οοά ἀδοΐαγος {πξ ϑοϊοπηοπ 5 [6 π- 
ῥὶς 5. ἴπθ6 ρίασθ ψ ϊςὴ μὲ Παά ρτγοπηβθά ἴο 
κ΄ οἤοοβο ᾿ ἔγοτη ἀπηοηρ ἴπ6 {τ|δ65 οὐ [ϑγδοὶ, 
νογεῖο 4}} [8γαθ] 68 γος σοτηπιαηήεά ἴο 
Ὀγίης {πεὶγ Ὀυγηϊ-οἤθγίηρθ δηά ϑβδο ῆςθβ. 
(ϑεε Πουῖ, χι!. ς, 6.) 

13.ϑΡἕ ΣΡ 1 «ρὲ εὐ δεαυεη.} 866 θονυθ, 
εἢ. νἱ. 26. 

ἰοει: . .. βοίεπεο 8ὅ66 οἢ. νὶ. 28. 
Τη6 νυυιοῦ τοοογάβ ἤθτο βδρϑοίαὶ ἀπδννοῦβ 
ξίνεη ἴο βρϑοῖδὶ ροσίίοῃϑβ οὗ ϑοϊοπΊοη 5 ῬγΑΥ ΘΓ. 
ῬχοῦΔΟΙΥ {πὸ ἔμ} τοὶ, ἔγοπα ψ πο δ6 
αιιοῖθ5, γάπ τῆγοιμῇ απ Τςοηῆτητηθα 4]}} πὸ 
δΡΕΟΙΔΙ ρεϊϊτίοπς νυ] ἢ ἴἢ6 Ῥίοι5 πιοπαοσγοὴ 
μλά οἤογρά. 

14. 1... «ν}} ῥεαὶ ἐῤεὶν ἰαπ4.1 (οτηρατὸ 

1. (ΗΚΟΝΙΓΙ,Β5. ΝΠ]. 293 

δείοτε πιε, 85 ᾿δαντά τὴγ ἔμεν νγαϊκεά, 
Δηὰ ἀο δοσογάϊηρ ἴο 4}} τῆας 1 ἤδλνε 
ςοπιπηδηάεα τἢεε, Δπηα 5Παὶς οὔϑβεγνε 
ΤΥ 5ἴδζιιτοβ ΔηἋ4 ΠΥ ᾿παἀρπΊοηῖ8 ; 

18 ΤὭςη νν}}} 1 5140] 158 τῆς τῇτοπα 
οὗ τῆγ Κίπραοιῃ, Δοςογάϊηρ ἃ5 1 πᾶνε 
ςονεηδητεὰ ννἢ ἰδανιὰ τὴν ἔβτδβετγ, 
βαυίηρ, ᾿ἼΠΕεγε 5}4}} ποῖ [41] {πεὰ 4 ' «"- 6. 1:6 
τΔη 9 ὧδ τυΐογ ἴῃ [53γλε]. ἔλα 

19 ἦθυξ Ε γε ταγῃ ἄνγᾶγ, ἀπά ἔοτγ- ελα μος 
δᾶϊζε ΤΥ ϑδἴδτιιτεβ δηα ΠΥ σοπλπΊδηά- ἐο ἑάεε. 
πλεηῖβ, ΜΜΏΙΟΝ 1 ἤν 8εῖ Ῥείογε γου, ἢ ΤΡΕΙ͂Σ: 
ἀπά 508} δ8ο ἃπά θῦνε οἴδεγ ροάϑ, ἴξυ, 8. 
Δηα ἡνογβῆ!ρ τΠδπι; 

20 ἼΠεη ΜΠ 1 ρίας κΚ τῆεπὶ υρ ὃγῪ 
τῆς τοοῖβ ουζ οὗ ΠΥ ἰαπά ννῆϊιςἢ 1 
ἤανε ρίνεπ τῆεπι; ἀπά τἢϊ5 ἤοιιβα, 
ΜΠΙΘΒ 1 Πᾶνε βαποιίῆοά ἔργ ΓΥ ΠΑΠΊ6, 
1} 1 σλϑῖ οὐἵ οὗ ΠΙΥ 5ρῆϊζ, δπὰ ν"}}} 
ΤΊΆΚΕ ἴτ 10 δὲ ἃ Ῥτονεῦρ πα ἃ Ὀγννογά 
Δῖηοηρ, 411 ΠδῖΟη8. 

21 Απά τῆϊ5 που, ννῃϊςἢ ἰ5 ΠΙρῇ, 
5041} Ὀ6 Δη ἀϑῖοπιβῃπιεηΐς ἴο ΘνΈΓΥ 
οὔθ ἴῆαϊ ραββεῖῃ Ὀγν ἴἴ; 8580 ἴῃδαῖ ἢξ 
588} βαγ, ἐγ παῖ τΠῈ ΠΟκ ἀοηε Ἢ Ῥεῦεθο! 
τυ. ἀηἴο [Π15 ἰαπα, δηά ὑπίο τἢ]8 7. 22. 8, 
Βοιβε 

6 ρΡοι τίου, “βεηὰ σαὶπ Ὡροὴ [ΠΥ ἰαπὰ "ἢ 
(ϑυργα, ςἢ. νἱ. 27). 

16. Μίνε ἐγει «δα]] δὲ ορεπ, 9 ..1 Οοτήραγε 
Υἱ]. 4ο. ὙΤῆε ΡῬγομηῖδα ἕο ]ονν5 πε οχαςῖ νΟΓα8 
οὗ 1ῃ6 Ῥγαύθῦ. 

δέ ῥγαγεῦ δαὶ ἐς νιαάφ ἱπὶ' ἐδ ρίας. 
1 ΠᾺΟΓΑΙγ, 48 ρίνθη ἰπ τῃ6 τηαγρῖπ, “1ῃ6 
ῬΓΑΥΘΓ οὗ τη5 ρίαςθ." Ὑ0Πὸὲ ιἱπιιϑιι4] ρἢγαβ6 
ΘΟΕ Π5 σῇοβθη ἢ ΟΥΟΥ ἴο ἱποϊιιάθ {πὸ ἵἴννο 
οϑὸ5 οὗ ὑγαύοῦβθ οἥεγοα ἐπ (νἱ. 24) δηά 20- 
«υαγάς (Υἰ. 314, 38) ἴῃς. βαῃοίιαγΥ. 

16. Νοιυ ῥασε ]. .. “απο βεά ἐρὶς δομδε. 
Ηδοτγὸ ἴπ6 δά ϊτίοηθ ἴο ε Κ. ἰχ. ὁπά, δπά (ἢδ 
τοπιδιπάογ οὗ {πὸ Ἄμαρῖογ δα ἀ8. ποίδιπρ ἴο 
[6 Θαγ]οῦ γοοογά, 

21. ΤΡ ῥοιώς, «υδίιεθ ἰς δίσδ.1] ἴῃ 186 σοΥ- 
ΤορΡοΠαϊηρ ράϑϑαρα οὗ Κιημβ (1 Κι. Ιχ. 8) ννὸ 
ἤὮανο, “1ὴι8 Ποιι5δ6Ὲ «ῥαΐΐ δε ὨΪρη." (8.6 ποῖς 
δα ἴος.) 11 δα8 θύῃ βσυρροοίθα (Κ 1} {παῖ 186 
ΟΥ̓ χη] ἀοσυχηθηΐ, ἔγοση νυν ϊσῃ Ὀοῖη νυτιῖογα 
αὐὑτονίαϊοα, τη ϑοιηονν δῖ ἰπ {Π|5 ἔοσγτη :--- 
“ὙἯϊ5 ποιιβδ, νγ ΒΊΟΝ ἰ5. δ ρΡἢἢ (ἡ. 6. σοηϑρίσιοι8 
ἴῃ 115 ρ]ΟΓΥ., “5}4}} οοπίϊπιε ἴο δ6 Πιμῇ " (ὦ. δ. 
Ποπϑρίσιοιιθ ἴῃ [5 γα η)ὺ. Βυῖ Ῥογμαρδ ἰΐ 15 
τθοτγο ἱἰκοὶν 1Παῖ [Π6 ργόβθηϊ ἰοχῖ οἵ (Δῃ γοη!ς]65 
8 ἴῃ ἴΠ]|5 μἷδςς Ἴσογγυρῖ, (ὅε6ὲ Δηήδιίοηδὶ 
Νοῖρ.) 
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γε χ Κη, 9. 

22 Απά [ἰξ 5411] ΒῈ δηβϑνγεγεά, Βε- 
σΆι56 Π6Υ ἔογβοοῖς τε οκ (ὐοά οὗ 
τΠεὶγ ἔδῖῃεῖβ, μος δτουρσῃς τδμεπὶ 
ἔοσι οὐζ οὗ τμε ἰδπά οἵ Ἐργρῖ, δηὰ 

11. ΠΓΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΝΙ]. ΝΠΙ. [ν. 22--5. 

λίά Βοὶά οὐ οἵμεγ ρσοάς, δπά νοῦ- 
βϑῃϊρρεά εἴεπὶ, δηὰ βεγνεά τΠπεηὶ: 
τπεγείογε βαῖμβ ἢ6 Ὀγουρῆς 4]} τἢ]8 
6ν}] προη τΠ πὶ. ᾿ 

ΑΠΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἢ νεῖβα 21. 

Ιπ 1 Κ ῖχ. 8 ννὸ ἤᾶνα ὃν Γ᾽ ΠΤ Π2ΠῚ, 
ψ}116 Ποτο ἢ τοχὶ τιη5, ΠΝ ΠῚ ΤΠ Δ ΠῚ 
γνδν. [τ [5 ργοῦϑδθ]α ἴῃδῖ ἴλ6 ἴοχῖ Πεγὲ νγὰ5 
οτἰ βίην τμᾶὶ οἵ Κίηργϑ, δὰ παῖ τὰς ἤγβῖ " 

ΟΗΑΡΤΕῈΚ ΥνΠΙ. 
τι «“δολοειονς ὀ}ίάδίασς. 7. 71ὲ Οερίες τολίελ 

τυύγὸ ἐφ δοίονεον τααἷς ἐγὀμίαγίες; μέ ἐξ 
ἡγαεηίος γμίεγς. τα λαγαολ'ς ἀαπμσάο)' γὸ- 
“ισνοίά 109. ἀφ ἀομδό, 12 ϑοίογνεομς μέγ 
σοίονιῦ φαςγίβεσ. 14 “71ὲ αλῥολκ ἐλ (ἠδ 
2πἰἰς αν Ζαιτίος ἰο ἐλεὶγ ῥέασες. 1 7ὴε 
"αὉ» {ίελεολ ρυά γον Οῤἠ!ν. 

ΝῺ “ἴ ςᾶπια ἴο ρ458 αἵ τῆς επὰ 
οὗ υνεπῖγ γεᾶγβ, νγμθγείη δο]ο- 

πιοη πδά δι τῆς μουβε οὗ ἴῃς ΠΟΚΡ, 
διὰ 8 οὐνῇ Ὠοιι86, 

“ἐΤῊΙς Βοιι56, ΒΙΟὮ 15 ΒΙρῃ." "ἢ 

ἴῃ ΠῚ Βανίηρ δες ἀοηίδγ [Δ] οπ ουΐ, {πε 
ἽΝ ννὰ5 Ἰηβοτίοά ὈΥ̓ ἃ σοργίϑῖ, ννῆο ἰδηοϊεά 
1 τοαφυϊγοὰ ἴο σοτηρὶεῖα ἴΠε 56 ῃ56. 

4 Τῆδὲ τῆς οἰες. ψῆϊςἢ Ηυγαπι 
ἢπά τοβζογεά τὸ ϑοϊοπγοῃ, ϑοϊογπηοῃ 
θὰ} }ς τῆεπι, ἀπά σδυβεά τῆς ΤΠ] άγεη 
οὗ Ιβγδεὶ τὸ ἄννεὶ! τῇεγα. 

2. Αμά ϑοϊοιποῃ νγεπῖ τὸ Ηδπιδῖῃ- 
Ζοῦδῇ, δπά ργενδιεά δσαίηϑῖ 11. 

4 Αμὰά με δι Ἰαάπιοῦ ἴῃ τε 
νυν] άἀεγηθβ55, ἀπά 41} τε ϑβἴογα οἱ|65) 
ννῃῖςἢ μα δῖ ἴῃ Ηαπιαῖῆ. 

ς Αἰδο με δι] Βειῃ-πογοη τῃε 
ρρεῦ, ἂδῃά Βειῃ-ἤογοη τῆς πεῖβε, 

ΟΗΑΡ. ΠΠ. 1. “πώ4 ἐδ εανρπε ἰο ρα... 
ΤΠο ἢγσῖ βοσζίοη οὗ ἴ{||5 σμαρῖευ (νεῦϑοϑ 1-6) 
τα η5 ραγα οὶ νὰ τ Κ. ἰχ. τοστρ, θεῖπρ ογ ἴπῈ 
τηοβὶ ρατὶ Ὀγίοέογ, δυϊ αὐἰάϊηρ βοπιὲ ἱπηρογίδπξ 
ἔλοῖϊϑ --ὶς. ἴδε γοθυ!άϊηρ οἵ πὲ οἰ[65. τὸ - 
βἰογοά ὉΥ Ηἰγαπι (νεῦβο 2), [6 σοηῃσιιοβὲ οὗ 
ΗἩπιδῃ-Ζοθδῇ (νεγϑα 3), δηὰ ἴῃς ἐοτΠοαῖοα 
οἵ Βοεϊῃ-ποόγοη ἴδ ΠΡΡΕΟΥ (νΈΓϑ 5). 
" χαυεπὶν γεαγ ΤΠ 20 γεαῖβ ἀδῖς ἔτοπι 
Ἃ(ὴ6 εοἰμιμθηςοπιοπῖ οὗ ἴπ6 τοηρὶε ἴῃ ἴῃ6 
ἔουτῖῃ γοᾶγ οὗ δϑοϊοπλοπβ γεῖρῃ, βδϑυθῃ Ὑεαγϑ 
Βανίηρ ὕθθη ἀονοῖθά ἴο ἴπε ςοπεοιγιοίίοη. οὗἉ 
[η6 ἴειαρῖο, ἂπά ταϊγίεεπ ἴο ἴ86 ὈυμΠάϊης 
οὗ ἴῃς τοναὶ ραΐαςθ. (8εε 1 Κ'. υἱ. 37, 38; 
γ11.α; δηά ἰχ. το.) 

Δ. ΤΡὲ εἰξες «υδίε Ημωγαηι δα τειογεά 10 
ϑοίονιοη. ὙΠ65ὲ οἰἴἰ68 παὰ ποῖ θθθη πλεη- 
ἰοηθα ὑγθυ ουϑΥ ΟΥ̓ ἴμ6 ννγιτογ οἵ ΟἩ γόης] 68, 
ὙΠΟ, ΠοννοΥοΥ, 566 Π5 ἴο 455ιγης ἴπαϊ ἴῃς ἕλςϊ 
οἵ {ποῖγ μβανίης θθθη ρίνεη ΌΥ Ηΐγαπὶ ἴο δοῖο- 
τθοῃ ἰ5 Κπον ἴο ἢὶβ τεδάθυσβ. ΡτΟῦΌΔΟΪΥ ἢς 
τοραγάθά [8 γοδάευβ ἃ5 ἔα] γ νὰ πε 
πατταῖϊνο ἰῃ τ Κ. ἰχ. 11-13, δηὰ 88 σδρδθϊθ 
οὗ οοποϊιάϊηρ ἔτοτα ἰξ ταὶ Ηγαπὶ σάνε δος 
(6 οἰτ65 ψ ῃ ς ἢ μα 8580 ἀεβρίδοά. Ἂἀβϑιιπιηρ 
115, 6 σοπίεηϊβ. Ἀἰπηβοὶξ ἢ βιιρρίεπποπίης 
ἴἢδ δοοοιπὶ ἰπ Κίηρβδ ΌΥ ἱπξοτγιμιηρ τι5 ΨΠαῖ 
ϑοϊοπηοη ἀϊά ἴο ἴπ6 οἰἴ165 δῇεσ ἃς γϑοεϊνρά 
τη πὶ ὈΔςΚ, : 

ὀμὴε ἐρο.] Ἀδίδον, ἦσο δαἑ1 τΠεπλ," οὐ 
“ γοραϊτοὰ {ποπι"--ἃ τηθαπίη ὙΏΙσΐ (ἢ 6 
ψοτὰ ὀάπαρ οἴδη ἴδ5, Ὀοῖΐῃ ἰπ ΟΓΑΪΠΑΓΎ 
Ηεῦτενν, ἀηά ὑροη τὰς Μοδϑιῖς βίοπε. Ὑ μΕΙγ 

θα ςοπάϊϊίοπ ΠΊΑΥ Βᾶνα Ὀδθὴ οπα οὗ ἴδε 
ΤΕΆΒΟΠ5 ὙΨΠΥ (ΠΟΥ ψψογὸ σεϊεςσῖςα Όγ Ηγάπι. 

εαμσεά 1ῤε εὐϊάγεη οὗ Πεγαεὶ το ἀτυεὶ! ἐδεγε. 
ΕἸ Ποῦ τη οἰκία. γεγο ΠΟ σοπηποτοὰ ὉΥ 
ϑοϊοίθοπ, δηὰά δδά πούοῦ θη οσςυρίοά 
Υ ἰβγαθ ϊϊθ5, ογ {πε ἰϑγδθὶ το ρορυϊαίίοι 
μβαὰά αυϊιεὰ τμοπὶ Βεη ἴπεΥ ψέγα οεἀεὰ 
ἴο Ηἰγάπι. 

9. Ηανπαϊδ- “οὐαρ. Ιὰ 15 υϑυὰ] ἴο ΔΘ ΠΙ͂ 
Ἠδηιδῖἢ-Ζοῦαμβ χὰ [86 “ αγοαῖ Ηδηλλῖῃ ἢ 
(Απι. νἱ. 2); δυῖ ἴθεγε ἀγα βίγοῃρ οδ]εσίίοῃβ 
ἴο 115. 1. Το ἔογῃηι οἵ ἴδε ννοτὰ ἱπιρ 65 δῃ 
ἱπίοπιίοη ἴο ἀϊδεϊπρι δ τ 6 ΟΥ̓ ἴῃ ηιυοϑῖοι 
ἔγοτη βοῖπθ δοῖζογ Κπονη ΟὟ οὗ 1ῃ6 5απὶὲ 
πᾶτηθ. (ἀομραγὸ Ἀδιποῖῃ- ΟἸἰοδά, Μικαδὶ- 
Οαά, ἄς.) 2. Ηδπιαῖῃ ἂδηὰ Ζοῦδῃ ψέτε 
βοραγαῖε Κιηράοτηβ οί! δεΐογε ἂπὰ αδεγ 
(815 {{π|6---Ὀείογο, 85 ργονθὰ ὈΥ̓͂ 2 54πι. υἹῖ}. 
5-1ο; ἃἴϊεγ, ἃ5 ργονοὰ Ὁ ἴῃς Αϑϑυγίδῇ ἰῃ- 
βεγρίίοπβ. γοῦδοὶυ, τπεγείογε, Παπιαῖῃ- 
Ζοῦδῃ ψ85 ἃ ἴονῃ οὗἩ Ζοῦδιι οἴβεγνν!δθ υἢ- 
Κηονπ, Μηϊςς τενοϊτεαὰ ἔγοτι δοϊοπλοη, ἂδπά 
ννὰ5 γοάδυςρα ἴο διιδ]θςίίοη. 

4. Ηδ δωϊΐε Ταάηιογ. 866 ποῖθ οἢ : Κ. 
χ. 18. 

σίογε εἶδε. Οοπιρατα τ Κὶ. ἰχ. 19. 
ἐπ Ηανιαι δ ὙΠμαὶ ἰ8, ἰὰ ἴῃς Κιηχάοπι οὗἉ 

Ἡπιδῖῃ, ἴπὸ (αὐἶε- σγγα οὗ ἴῃς Ουὐοεκβ δηά 
Ἀοπιαης, νμογοοῦ τὰ “στοαὶ Ἡδιιδῖῃ" νγᾶ8 
τῆς σδρίϊαὶ. 

δ. Βιω. “Ἐοδαλο," οὐ “σορδίτοῖ." 
Τὰς ἵἴνο Βεῖμ- πογοῦθ Μετὰ Ὀοϊα ἀποὶϊςηῖ 



ν. 6--ἰς.] 

(εησεὰ ςοἴτι65, ἢ νν 4115, ραῖεβ, δηά 
ὈΔΓβ ; | 

6 Απά Βαρίδιῃ, δπά 4}} τῇς βἴογε 
οἰτε5. τῇαϊς δοϊοπγοη ἢλά, δπα 41] τῆςθ 
σπδῦοῖ οἰτί68, δηά τῆς οἰτία5. οὗ τῆς 

᾿ Ἡοῦ. αἰ Ἠογροηςη, πὰ ἴ8}] τας ϑοϊοπιοη ἀε- 
“Γ  οίονιοι δἰτοὰ τὸ Ὀι|14 ἴθ Τεγυβϑαίθηι, δη4 ἴῃ 
ἀ εένά το ΕὈληοη, ἀπά τῃτουρδοις 1}} τῃε Ἰαμά 
ὀνεά. ΟΕ 5 ἀοηλϊπίοη. 

,η 5. 41: ῶῶὅν 411 τὴε ρθορ]ε ἐπαΐ τυόγε 
εἴς οὔ τῆς Ηἰττεβ, ἀπά τῆς Απιοτγίϊας, 
Δηά τῆε ΡετγίΖΖίῖοβ, ἀπά τῇς Ηἰνιῖε5, 
Δηά τε Ϊ7εδιυβῖζε5, νν ἢ ς ἢ τυεγε ποῖ οὗ 
[5γδεὶ, 

8 Μδκὶ οἵ τπεῖγ σμΠ]Πάγεη, γῆο νγεγα 
είς δἴτογ τῇεπι ἴῃ τῆς ἰλπά, ννῆοπι ἴῃς 
σδ]άτγεη οὗ ἰ5σγαθὶ σοπϑιπιεά ποῖ, [6 ΠῚ 
ἀϊά ϑοϊοπηοη 2 Κα ἴο ραῪ {γίδατε ἀπ||} 
1815 ἀλγ. 

9 Βυῖ οὗ {πε σμ]]άτγεη οὐ 18γδεὶ ἀϊά 
δΟΪοπίοη πΊᾶκε πὸ ϑ8εγνδηΐβ ὉΓ ἢ]5 
νοῦ; δυῖ ΠΟΥ τυόγέ τπθη οὗ τχᾶγ, 
Δηἀ ςἢϊεῖ οὗ Ὠϊ5 ςαρταίη8, δηά σαρίδί 8 
οὗ ἢΪ5 σμαγίοῖβ ἀπ Πογβεπλεη. 

ΙΟ Απάὰ τπεβς τὐέγε τῆς (οδιεξ οὗ 
Κίπρ ϑοϊοπιοηβ οβςεβ, συμ ἴνο 
Πυπαάτεά ἀπά ἤν, τδαῖ Ὀάγα συ]ε 
ονεγ ἴδε ρεορῖε. 

11 ὅ Απά δοϊοπιοη "Ὀγοιρῃς ἃρ 
τ[ῃ6 ἀδιιρῆτεῦ οὐ ῬΏδγδοι ουἱ οὗ τῆς 

“4. Κὶῃ. ,. 
κ. ἃ 7. 8. 

οἰε8. (866 [οδβῇ. χυΐ. 3, 5. δηά, ἔογ {πο ὶγ 
δἰ Δ τ] ΟΠ, σοιραγε ποῖθ οἡ τ Κ. ἰχ.. 17.) 

Θ. Βααίαέῤ, δ’. (Αοπιρασο ποῖθβ οἡ τ Κ. 
ἶχ, 18, 19. 

7-10. Οοπίρασο τ [ἢ]5 βοσίίοπ τ Κ. ἰχ. 
20-23, ΜΠΙΓΉ 15 ΠΘΑΤΙΥ ἰαἀθηςοδὶ, ὀχοορτης 
ἵπ {πὸ ἡυπηοΥ οἵ ἴῃς οΠσο 5. τηθηκοηδὰ ἴῃ 
ἴδε ἰλ58ῖ νεῦϑθ. Οἱ {Π]5 ἀρραγθηΐ ἀἰβογορδῆου, 
866 ῃοΐρ οη 1 Κ. ν. 1ό. 

11. “1π4 ϑοίονιον ὀγομσδὲ μὸ 1όε αι δίοῦ 
9.7, Ῥῥαγαοδ ἨἩξετῖε αμαὶη [86 νυτιῖογ οὗ 
ΟΠ γοη οΪ65 ΡγοσυπΊ65 ἰῃ ἢ γοδάθσ ἃ Κηον- 
Ἰεάχε οὗ Αἴηρθ. Ηδ δά διά ποιῃϊπρ ᾿ἰπη- 
56} οἵ {86 πηλττίδρε οἵ ϑοϊογιοη ἴο Ῥῃαδγδοῦ 5 
ἀδυρηΐεγ, οὗ Ποῦ τοϑιάθηςς ἰπ τῆς “ οἷν οὗ 
Βανι," οἵ οἵ δϑοϊοπιοπ᾿ 5 Ὀυ]άϊηρ ἃ ἤουιδς ἔογ 
ΠΟΙ υ86--ἰαςῖ5 Γεςογάδα ἴῃ 1 Κ, 1. τ δηά 
ΥἹ]. 8; γεῖ ἢς Πδγδ 851:1Ππ|6ὲ5 [656 ΡοΪϊπῖβ 45 
Κηονη. Ηἰ8 πδιταῖϊνα ἰῇ (85 ρἷδοο---ης 
ΟἿΪΥ οὔ ἴῃ ΨΥΒΙΟΝ Πα πηρηϊίοηβ ῬΠΑγΔΟἢ 5 
ἀδυρίνοτ---οο5 Ὀογοπὰ Κίηρβθ ἰπῃ δϑϑιρηϊης 
ϑοϊοπιοπ᾿β πηοίνε ἴῸΣ ΟΠΔΏΡΙΣ ΠΟΙ ρῥἷδος οὗ 
Τεϑίάθησθ (866 1 Κ. ἴχ. 24.) 

12-16. ΤΏΘ656 νοῦϑεϑ ἅγῈ Δ ὄἽαρδηβίοῃ δηὰ 
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σγ οὗ Πλανίά ὑπο τῆς ἤσιβε τπδι ἢς 
Βαά δας γ᾽ μοῦ: ἔογ ἢς 8α4, Μγ 
αὐ ε 5114}} ποῖ ἀἄννϑὶ] ἴῃ τῆς ἢοιβο οἱ 
Τανιἀ Κίπρ οὐ ἴΙβγλεὶ, θεσδυβὲ ἐΐέ 
}ίατες αγε ᾿ἈΟΪγ, ϑγμέγεαητῖο τῆς ἀγκ 1 Με. 
οὔ τῆε ᾿οΟκ Ὁ παῖ ςοπιδ. 

12 ἢ ΤΠ οεη δοϊοπιου οἴεγοά δυτγηῖ 
οἤετγίηρβ ὑπο τῆς ΓΟΚῸ οὐ ἴδε δἰταγ 
οὗ τῆς [ΚΡ ψνῖ ἢ ἢς 84 δ: 
Ὀδείοτε {πε ρογοῆ, 

12 Ἐνδη δἴζεγ ἃ σογαίη γαῖα Ἐν εΓΥ Ρ 
Φ4γ, οἴξετίηρ δεσογάϊηρ ἴο τῆε ςοπι- 
τηληπάπηεπῖ οὗ Μόοβεβ, οὴ τῆς βαρθδῖῃ5, 
ἀπά οὐ ἴπε πὲνν πιοοῃϑ, ἀπά οἡ τῆς 
80]οπΊη ἐεαβῖβ, ἤτῆγες {{πΠ|6ὲ8 ἴῃ τῆς 7 Ἐπ. 33: 
δαγ, εύόη ἴῃ ἴῃς ἔεδαβὶ οὗ υπη]θανθηδβα Ὥσυ, 16. 
ἸΠΟῚ ἀπά ἰπ τῆς ἔδαβι οὔ ννεβεῖβ, δπά “Ὁ 
πη τε ἔξαβὶ οὗ τάῦθγπδοΪαβ. 

14  Απά ἢ δρροϊηϊεά, Δοςογάϊπρ; 
ἴο τῆς οτγάεγ οὗ [λαν!ἀ 15 ἐδ μῳ, τῆς 
“ςοιιγβ868 οὗ [Πε ῥγίεβίβ τὸ {Πεὶγ βεγνίςς, “ 2 Οβγοο, 
Δπὰ τῆε [,ενἰτε5 τὸ τπεῖὶγ σμάγραβ, Ὁ 
ῬΓΔΙΒ6 δῃά πλ!ηἰβῖεγ Ὀείοτγς τῆς ῥγιθϑῖβ, 
85 ἴῃ6 ἀυϊγ οὗ δνεγΥ ἀδὺ τεαυϊγεά : 
{Πε6 ὀρογίειβ αἷἰδο ΟΥ̓ {ΠΕΙΓ σουΓδαβ δῖ ἢ 1 Οβγου, ᾿ ᾿ ᾿ 9. 17. 
ἜΥΕΓῪ ρᾶϊε: ἔογ ἶδο μδά [αν ἃ τε: μευ. 
τῆλη οὗ (Ζοά ςοπιηγαπάςά. γέρε ἡ μοθῊ 

Ις Απά {πεν ἀδρατῖοα ποῖ ΠΌΠῚ ντριέ 
τῆς ςοπιπιδηάπηεηῖ οὗὨ τε Κίηρ υμῖο Ἡβυ εν ἕω 
τὴς ργϊεβῖβ ἀπά [μενῖτεβ σοηςεγηΐηρ “56: 

ΔΙΠΡΙΒορλίίοη οὗ 1: Κὶ. ἴχ. 25. ΤΕΥ δϑὰ 
56ΥΘΓΔΙ ᾿πηροτγίδηϊ ΡΑΓΠ ΘΙ Ϊ ΔΓ. 

13. 4,26ν ἃ εεγαἱη γαϊθ ἢ Τῆδ Ὄὀχργοϑϑίοη 
ἴῃ τὴς Ηφῦτονν 15 ἀτιδίρυοιϑ, Ὀυς σΔΠ 5ΟΑΓΟΟΥ 
αν {15 τηρδηίηρ. τοῦΌΔΟΙΥ ἴἃ 5 ἴο 6 
ἴακθη ἢἢ οεἷἶοϑα Ἴσοηηθοίίΐοη ἢ τἢ6 ψνογά5 
ννηϊοῃ ἔο]ονν, [ἢ6 Θπίγο ρῆγαϑθα τηθδηϊηςζ 
ΒΙΠΊΡΙΥ, “ἀδγ δον ἀδγ. 

αερογ πη 10 ἐδὲ εονιριαπαιθη: οὗ Μοιε:.} 
566 ἔχ. χχιχ. 28; Νιιπι. ΧΧΥΙΙ, 2, οἴ 544. 

14. 12ε εομγη9 97) ἐδὲ ῥγίο 5. Οοτηραγα 
: (ἢν. χχίν. 

ἐδὲ 1,ευΐδι 10 ἐδεῖγ ἐδαγχε..} 8εὲ τ ΟἿ. 
ΧΧΥ. 1-6. 

ἐδὲ ῥογίο.. 866 ᾿ ΟὮγ. χχνὶ. 1-.10.Ψ 

ἐδε παρ 977 Οοά.) “ΓῊΪ5 ρῇγαϑο, 580 σοῃπη το 
ἴῃ Κίηρβ (566 [πιτοάἀιυςίίοη ἴο ΚΙπρ5, ὃ 1, 
ποῖο 8), ἰ5 Τάγο ἴῃ Οἢγοηίςο θ5, δηὰ 15 δρρ] θὰ 
ΟἿΪΥ ἴο Μοσβεβ (1 Ογ. χχι] 14), νά, ἀπὰ 
οπδ οἴδμεγ ργορμοῖ (2 (ἢγ. χχυ. 7, 9). 

16. Τ2ε εο»γ»»απαάγηεηί οΓ 1δε ἀϊπᾳ.] 1.6. οὗ 
Ῥανὶά. 
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ἔουγ πυπάτγεά Δηἀ δἅγ ταἰεηῖβ οὗ αυἱά, ΔΩΥ πλδίζεγ, οὐ σοποδγηΐϊηρ ἴῃς τγοᾶ- 
δὴ Ὀγοισῆς Ζδόηι τὸ Κίηρ δοϊοπιοῃ. ΒΓ 5. 

Ι6 Νον 8}]1] τῆς ννοσκ οἵ ϑοϊογηοῃ 
νγὰ5 ΡΓΕραγεα ὑπο τῆς ἀδὺ οὗ τῇς 
ἐουπηάακίοη οὗ τῆς Ποιιβε οὗ τῆς ΠΟΚῸ, 
δηὰ ὑπ] [ἴ νναβ Πηϊβῃθά, 89. τὸ 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΙΧ. 

Ι 774 χνϑη οὗ «“΄εὗὐα αὐρηγοίλ ἐδτ τοί ραΐσηι οὗ 
ϑούοηση. 13. δοίριμογὴς ροα, 15. ΠῚ ἰαγψείς. 

ἢοιιβ6 οὗ τῆς ΓΟΚΡ νγ853 Ρεγίεςιεά, 17 171: ἑάγομε οὐ νοῦν. 20 ΜΠ ναρυΐ, 28 
17 4 ΤΉἬὭρη νοηΐ ϑοϊοιηοῃ ἴο ΕΖίοη- Μῖ 2γασπίς. 25 ΤΣ «λαγίοίς αμα ἤογϑέ, 26 

10 ΙΕ ἢ Ἢ Μρρ ἐσιίῤιίσ. 209 “Ἴ γεῖση πα οξαζή, 
"ον, ΟρΈΡετ, ἂπά τὸ ' Ε]οτῃ, ἂὲ πὲ 568 5146 

ΝᾺ “ψβεη τπὰ αυςεη οὐ ὅμεδα “ἃ Κα 
Πεαλιά οὗ τπε ἔμπα οἵ ϑοϊοπιοι, Μαι ται 

5ῆ6 σδπιε ἴο ρζονε δοϊοπιοη νι ἢαγά [κε τε. 

ΔΑ Κα, ἴῃ τῆς ἰαπα οὗ Ἑάοπι. 
18 Ἀπὰ Ηυτζᾶηι βεηῖ ἢϊπὶ ὉΥ ἴδε 

Πληάβ8 οὐ 5 βεγνδηῖβ 58105, πα 86ῖ- 
νδηῖβ τῃαϊ μαὰ Κπονεάρε οὗ τἢ6 862 ; 
δηά {πεν ψψεηῖς ΠῚ τῆς βεγνδηῖβ οὗ 
ϑοϊοπίοη ἴο Ορῆϊγ, ἀπά τοοκ τἤθηοε 

εοποογηίης δὲ ἐγεασιγο..} 8θε τ ΟἾΓ. ΧΧΥϊ. 
20-28 ; ννπεγὸ ἴῃς ουδῖοάγ οὗ [πε 5Ξδογοά ἴγεᾶ- 
511ΓῸ5 15 αϑϑίσποα ὉΥ αν! ἴο ςογίδιη 1,ον 65. 
ΤῊε ξεπογαὶ οὐήεςξ οὗ τ1π6 νυτίϊογ οὔ (γος 
ΠΙΟΪ65 στὸ 15 ἴο ποῖε ἴῃδϊ 4]} [ὴ6 ογάπδης68 
οἵ 1γανἀ ψ ἢ τοϑροςῖ ἴο βασγεά τηδίζευθ νὕεγα 
τηδιηἰζαϊποαὰ δη Ἵοαγτὶοὰ ᾿ηῖο εἴεςϊ ὃν ἢΪ5 5οη. 
ἴῃ ἃ ἰδῖεγ ραγῖ οὗ [}5 ψογκ (οἢ. χχχν. 4) 6 
δἰδίοβ [δὶ ϑο]οπηοπ᾿β ἀγγδηροπιθηῖϑθ, πκὸ [)8- 
νυ 5, ὑοῦ σοπηπλ θα ἴο νυτιτηρ. 

16. Λοτυ αἱ {ῤὲ «υογὰ ς᾽ ϑοίονιοη «ὐαὶ 
2γεβαγε4.) Ἀδίῃον, “ΤᾺ π8 ννᾶ5 4}} ἴῃ 6 ννογκ 
οὗ δοϊοσηοῃ οοπ ρ᾽οίθὰ, ΟΥ̓ “Φοῖ ἱπ οτὰοτγ,"} 
ἃ5 ἴῃς ϑπὶιῈὸ ννογά 15 ἰγαηϑίαϊθα ἴῃ 2 (ἢγ. 
ΧΧΙΧ. 35. ΤῊΪ5 ὙΟΥ56 511Π|5 ὉΡ ἰῃ ὑτιεῦ {ΠῈ 
νυ Πο]ὲ Ργενίοιβ παγγαῖίνε οἡ ἴῃς ϑιιδήεςϊ οὗ 
1η6 ἴοπΊρΙς, ΜΠΙΟἢ Ὀόρᾶη ἢ οἢ. 11, 8ο]ο- 
ΤΟΠ 5 ϑνοσΚ “ηο τῆς ἐγ οὗ ἴπε ἐοιιπάδίοη 
ννᾺ5 ἴῃε διιδηεςϊ οἵ {παῖ σῃαρίεγ; 15 ννοτκ 
5056 4 16 ΠΕ Υ ἢ45 Ὀθοη γσεϊαϊοα ἴῃ οι5. 111.πν 1}, 

17. “4π4 ἸΙο Εἰοι ὝΠε ντιῖοῦ οὗ Κίπρβ 
[6115 5 παῖ ἴῃς ἤφεῖ οὔ ϑοϊοπιοπ νυὰβ δι} αἵ 
Ελ]οπερεθεγ, “ Π] ἢ ἰ5 Ὀο546 ΕἸοΙΒ" (1 Κ. 
ἶχ. 26); ἂδηὰ ΕἸ ΧΟΡ ῦοΥ δοπθ 5 τηθπιοηθα 
85 ἴῃε ρίας Ποῦ [Ὁμόοδῆαρμαῖ Ὀ.]ῖ ἢ 15 
5ῃ105 (2 ΟἸγ. χχ. 36). ϑοϊοπιοῃ, ἰζ ἄρρϑδγβ 
ὉΥ [Π6 ρῥγοβοπῖ ρᾷβϑδξο, νἱϑιϊοά 'Ῥοιῃ Ροτῖβ 
Ὀείογε ἀεϊεγπιπίηρ δὲ ννϊςῆ ἢ6 ποιά οϑῖδ- 
ὈΠ|5}} 15 ἀόςῖϑ. 

18. Ηωγανι “τη δίνη ὃν ἐδὲ ῥαπάς: ο7 δὶ: 
“εγυαπὶ: σριρἢ Ιἴ πᾶ5 θδθη βιιρροθθα {παῖ 
{Π6586 ϑ5ῃϊ]ρ5 νοῦ σοηνογρὰ ἔγοπὶ ΤΎΓΕ ἴο 
ἘΙοη-οΌογ, εἰἴογ (1) τουπά ἴπ6 σοπίϊηθηΐ 
οὗ Αἴτιςβ, ΟΓΥ (2) δεσγοβϑ ἴΠ6 15 ηλ115 οὗ δι116Ζ. 
ἴῃ {π6 ἰδίου σᾶθθ 9Θ0ΠΊ6Θ ϑΈΡΡΟΘΕ ἃ οδηδὶ ἴο 
μανὸ οχιδίοα, ψ 116 οἴποτα ΤΠ] ταὶ τῃ6 
ν6556}5 ννέγε ἄγαρρεὰ δοῦοββ ἴῃε ἰαπά, Βιιϊῖ 
ποης οὗ ἴδμεϑε υἱενβ 8 ϑβα[βϑίαςϊοσυυ. Τῆς 
ΘΑγ]Ποσὶ τοσογάθα οἰγοιπιηανιρδϊίοη οὗ Αἰτςα 
ἰ5 {παΐ ὈγῪ Νόοδο (Β.Ο. 6οο.), ννῆϊοῃ Η γοάοζξιιβ 
τ ἐν δ ἃ5 δείν᾽ γ ἴῃς τοὶ (ἰν. 42, δὰ βη.). 
Οδηδὶ σοιηπιιηϊςαϊίοη Ὀεΐννοοη (Π6 Μοάϊογ- 
ΓΑηθδη δηά ἴπε Ἀοϑα δ68 ϑϑεηδ ποῖ ἴο ἤλυθ 

4υεβιίοῃβ ἂδἵ [εγιιβαίεπ), νυ ἃ νεγῪ 3" 
δτεδῖ ςοπηρᾶηγ, ἀπά σδπλεὶβ τπδῖ θάγε 
βρίςεβ, δηά ροϊὰ 'ἰῃ δϑιπάδηςβ, δηά 

οχίϑιοα ἴῃ ἴπ6 πιὸ οὗ ϑοϊοπιοη: ννῃ}]6 (ἢ 6 
ἰγαπϑροῦί οὗ 58105 ΟΥ̓ ἀγαμρίπρ {Ππεὲπὶ ΔΌγοθ5 
ῆ6 Ἰδηά ΔΥ σοῃϑιθγδθϊθς ἀϊδίδποθ 15 ὑπηραγά 
οὗ 1] [86 {πιὸ οὗ Αἰοχδηάθσ. [ζ 5Π1ρ5 δὲ- 
Ἰοπρίηρ ἴο Ηἰγαπὶ ΕΓῈ ΤΟΙ ἀεὶ νογοά ἴο 
ϑοϊοπιοη σὲ πίον σεδεν, τς ῬγοῦσδὈ} ΠΠὙ 15, 
ΕἰἴοΥ {παῖ τῆς Ὑγγίδηβ πιδιηϊδιηθα αἱ (ἢ]5 
Ρεγοά ἃ δεῖ πη {πε Ἀδὰ 868, οὐ ἴμβαῖ Ηγαπὶ 
ϑῃρνρῖ5 σοποίσγιςϊοα, αἵ ἴΠ6ῚΓ πηαϑῖογ᾽5 
ΟΧρΡΘΊ56, 80ΠῚ6 δῃ!ρ5 οἡ ἴπαϊ 564, αηὰ ἴπεη 
ΡγΓοβοηϊεα ποῖ ἴο τῆς [εὐν]ϑἢ πηοηλγοῆ. Βα 
ἴἰ ἰ5 Ρουῇαρβ ποῖ ἴπ6 ᾿πϊθηπίομ οὗ ἴῃς νντῖοῦ 
ἴ0 5ἰαϊε {παῖ ΗἸγαπλ᾿5 5ῃ1ρ05 ννογε ἀθ!νογοὰ ἴο 
ϑοϊοπηοη αἱ ΕΖΙΟη-ΡΕΌΘΓ ΟΥ ΕἸοῖῃ, οὐ {παῖ 
{ΠῸΥ νεῖ {πε νογαρθ ἴο Ορῆὶγ. Ἠς εεῖ- 
(Δἰην ἀοθβ5 ποῖ «αν ἴπ|5.0. Απά ἢὲ τῇδὺ ΟΠΪΥ͂ 
τλοᾶη ἴπαΐ 5ῃ]ρ5 ψ γε βίσεπ ὈΥ Ηΐϊγαπὶ ἴο 
ΞΟΪοσπηοη αὐ δ’: ἐπι, δηκὶ ἰπ σοπποοίίοη ἢ 
(ῃ6 Ορῃὶγ οπίογργιϑε. ὙΠεθε ν6556]5 ΠΊΑΥ 
πᾶν Ὀθθη ἀο]νογο δἵ ἰορρα, ἀπ ἤανε Ὀθθη 
{Π6ΓῸ σάγοίν δἰαάϊεὰ ὈΥ τῆς [εἰν δῇ 5Π1ρ- 
νυγὶσμῖβ, γῆο ἔπθη ργοσοθάεά ἴο Εὐχίοπ- δῦ, 
Δηά, δϑϑιοῖϊοα Υ μα ηϊςίδηβ, Ἴσοπεοίγιςῖοά 
ϑῃΐρβ αἴθ {πεὸὶγ ραϊζογη Νοῖθ τμαΐ τὴ 
νΠοΓ οὗ Κίηρϑβ 5ἰδῖθβ [ῃδΐ “" ϑοϊοπιίοη γπαάξ 
ἃ ΠΑΥῪ οὗ 5η1|ρ5 'π Εἰχίοπ-ρεῦϑυ," δηάὰ οπιϑ 
411 πιόηίίοη οὗ Ῥμοσηϊςίδη ν6556]8. 

“ἐγυση, ῤῥαΐ ῥαᾳά ἐποαυράσε 9. ἐὁε «εα.] 
Οη ἴδε πδιῖζιοδὶ κπον θάρε οὗ ἴῃς ΡῃκαηιΙοίδηθ, 
566 ποΐθβ Οἡ 1: Κ. νυ. 6 δηὰ ἰχ. 27. 

ἐδεν «υεη!.1] Ὅλα 5βογνδηΐβ, ποῖ ἴπε 5ἢ 105. 

ων ῥωπάγεδ ἀπά 3)» ταἰεπ..}] Οτ, “ἰθυῦ 
δυπάτεά ἂπὰ ἐφυεπὶν ἰαϊεπῖβ:" ἃ5 πῃ ἴδε 
ῬάΓΑ]]6] ραβϑϑαρὸ οὗ Κἰηρδ (ι Κ.. ἰχ. 28). Οπα 
ΟΥ οἴπογ οἵ ἴπ6 ἴνγο τεχῖβ ἢδ5 ϑιῆϑογοα ἔγοπὶ 
(Πδῖ σογγυριίοη ἴο ννῆϊοῦ πυμῦογβ ἅγὸ 50 
Θϑρθοίδ ἢ γ [140 ]165. (ὅθε [ωηϊτοἀυςίοη ἴο 
Κιηρϑ, ὶ ό, ποῖος δ.) 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1-19. ΤὮΘ πδΊγαῖῖνο ἤογὸ ἰ5 
416] ἢ τΠαΐ ἰπ τ Κα. χ. 1-τ1, τοι Ὡς Β 

ἴ ναῦῖθ5 δυΐ Π|{|6, πὰ ἴοὸ νοῦ Ἐ δαάς 
ποίησ. 



1. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΙΧ. 

οη ἢΐ5 τῆτοπε, [9 ἐδ Κιίπρ' ἔογ τε ΓῸΚΡ 
(Υ (ὐοά : Ῥεέσαυβε τὴν (ὐσοά ἸΙονεά 
Ιβγδθὶ, ἴο Ὄβίδθ] ἢ τἢδπὶ ἔογ δὄνοῖ, 
τογεΐους πιαάθ ἢ6 τῇεθ Κίηρ ονεῦ 
τΠεπη. ἴο ἀο ἡμπάρπιεηΐζ Δηἀ 1ι|5τςα, 

9 Αμά 53}6 ρανα ἴῃς Κίησ ἂἃπ διυη- 
ἀγθά δηά ἔννθητ ταἰδπῖβ οὗ ρσο]ά, δηά 
οἵ βρίςεβ σγεδῖ δρυπμάδηςθ, δηά ρτε- 
οἴου! ϑἴοηδϑ : πο ΠΕ νγὰ5 ἴῆεγα ΔΩ͂ 
δ Οἢ 8ρῖςα 85 ἴῃ6 φιδαη οὐ ὅῆεθα ρᾶνε 
Κίηρ; δοϊοπιοῃ. 

ΙΟ Αμπά τῆς βεγνδηῖβ αἷθο οὕ Ηυ- 
Γάτι, ἀπά τῆς βεγνδηῖβ οὐ δϑοϊοπιοῃ, 
ννῆϊο ἢ δγουρῃς ροϊά ἔτοπι Ορηίτ, 

297 Υ. 2-ὕὈὁὄΟΤ 4.] 

ΡΓΕΟίοιι5 βίομαβ : ἂπά ψῆξη 86 ννᾶ8 
οοῦ!ς ἴο δοίοπιοῃ, 86 οσοιηπποά 
ἢ Ὠἰπὶ οὗ 4}1] τῇλῖ ννᾶ8 ἴῃ ἤεῦ 
ἢδαδτγῖ. 

2 Αμπά δοϊοπηοη το] ά ἢεγ 41] ἢδγ 
4υδϑιίοπβ : δηά ἴθ νγὰ8 ποίῃίηρ 
4 ἴτοαχ δοϊοπίοη ψῃϊοἢ ἢς το] ά 
Βεῖ ποῖ. 

2 Διά ψῇεη τῆς αυξεη οὗ δῆεθδα 
ἤλὰ βδεεὴ μὲ υνυϊϑδάοπῃ οὐ δοϊοιιοῃ, 
πὰ τῆς οιιβε τῆδι ἢς δά διιτ, 

4 Αμπάᾶ τῇς πιεδῖ οὗ 5 ταῦϊ]ς, δπά 
τῆ6. 5ἰττίηρ οὗ ἢ15 βεγνδηῖβ, δπὰ τῆς 
αἴτεπάδηςε οὗὨ ἢϊ5 ΠπλΙΠΙβῖουβ, δηα ΠΕ 

μὰς. ἈΡρΡΆΓΕΙ; 5 ᾿σιρθοάγοιβ αἷδο, ἀπά Ὀγουρῃς αἱριιπὶ ἴγεεβ δηά ργοςίουϑ 
{ΠΕΙΓ Ἄρρᾶγεὶ; δηά ἢΐβ δϑοθεπῖ ὈΥ ϑἴοηβδβ. 
νης ἢ ἢ ψεηΐ ὑρ ἱπῖο ἴῆε ἢοιβε οῦ 11 Απά τῆς Κίπρ πιδάς οκβ' τῇς 
ἴῃς ΠΟΚΡ ; ἴΠεγε ννᾶ8 ΠῸ πΊοΓα βρίγις δἰριιπὶ ἴγεεβ ᾿ἰτεγγασθθ ἴὸ ἴπῈ ἤοῦβε 'Οτ, 
ἴῃ Πογ. οἴ τῆς ΠΟΚΡ, ἀπά το τῆς ΚΙπρ᾿ 5 ραΐαςε, αὶ ῃεὺ, 

ς Απὰ 886 5814 το τπε Κίηρ, 7, τοῦς ἈΠᾺ Πᾶγρβ ἀπά ρϑβδίτεγίεβ [0 βίηρετϑδ : ἐἰζλτυαγε 
ΤῊεν.. δίτγις ἵγερογ νος ἢ 1 Πελγά ἴῃ πηὶπε δπάῃεγε ὑχεσε ποῃς βυςἢ βεεη Ὀείογε 
πον. . Ι ἥ 
ἢ οὐνη ἰαπὰ οὗ τϊπε 'δοῖβ, ἀπά οὗ τῇγ [ἴπ ἴῃς ἰαπά οὗ Τυάδῇ. 
δαγίηφε. ὩΒΟΟΙῚ : 12 Απά Κίηρ ϑοϊοπιοη σάνε ἴο τῇς 

6 Ἡονθεῖς 1 δεϊϊενεά" ποὲ τῆεὶτ 
νγογάβ, 1} 1 σάπια, ἀπά πηΐπα εγεβ 
δὰ 8εεῃ 2: : δηά, Ὀεμοϊά, τῆς οἠς 
ἢΔ1{ οὗ τῆς ρτγϑδίῃβββ οὗ ΤῇΥ νυ ]βάοπι 
ννᾶ5 ποῖ το] 4 πη: 3,20. του ἐχοεεάεβὶ 
τῆς ἔλπιε τῆδι 1 ἢεδγά. 

7 ΕδΡΡΥ ἀγέ τῇηγν πιθη, δηα ΠΑΡΡΥ 
γέ ἴῇε56 Τὴν β8εγνδηῖβ, ΨΏΙΓἢ βἴδηά 
σοητ 41} θείογε τῇδε, ἀπά ἤθᾶγ ΤΥ 
νυν ]54 ΟΠ]. 

8 ΒΙεβ8ε4 ὃς {πὲ ΙῸκῸ τὴγ Οοά, 
νν ΙΓ ἢ ἀεἰρηϊτεά ἴη τῆεε τὸ 8εῖ {πεὰ 

11. Τῦε δίηφ νιαδδ οὐ ἐδ αὐρμηε γεθ, ἰ6Γ- 
γαζςι. ἘδίΠογ, ἃ5 ἴῃ ἴῃς πιδυρίπ, “ βλαῖσβ.᾽" 
(8εε ποῖς οἣ τ Κ. χ. 12.) 

12. Βεειάο ἐδα! «υὐδίερ “δὲ δαά ὀγομσ δέ. μρῖο 
δε ἀίηφ. [ἴ 15 ἀϊ!βέῆηςσ]ς ἴο ϑϑιβῃ ΔΠΥ 56 56 
ἴο ἴπεϑδε ψνογάβ 85 1ΠΕΥ ΠΟΥ ϑἴαπὰ ἰῃ ἴῃ6 
Ἡόοῦτγον ἰοχῖ. Α ϑμδῖ δἰτογαίίοη νν}}} μῖνο 
[Π6 πηϑδηϊης: “ Βεβίἀς παῖ ῃσἢ τῆς Κίηρς 
μαά ὑγοιρῆῖ ἕο που." (866 Αἀάϊιίομαὶ Νοῖς 
δἵ τ6 οπὰ οὗ ἴῃς σπαρίογ.) (οπιρασε τ Κ. 
χ.ὄ 13,  ΟΓΟ ἴἢὴ6 ΘΧΡΓΟΒΘΙΟἢ ἰ56ἀ 15, " Βοοι δ 
(πᾶ ννῃϊςῃ ϑδοϊοπιοη γᾶνα ἢεσ οὗ δὶ5 σογαὶ 
Ὀουπίγ.᾽ ᾿ 

18. Τρε «νεἰφῥὲ ΟΣ δὲ σοί. 866 ποῖς οἡ 
1 Κι. χ. 14. 

14. Βεείάς δας «υῤιεῦ ἐξαῤνησπ. .. ὄνομ δέ. 
1} ἸΟΓΑΠΥ, “ Ὀοϑιάὁ (ἢ σπαρπΊθη δηὰ πηογο δηῖβ 
ψὴ0 Ὀγουρῃς ᾿ἴ, δΔηὰ 411} [Π6 Κιηρϑ5 οὗ Ασαδθία, 

τθγοῃδηῖθ ὑτουρῆῖ. 
Κίηρβ οὔ Αγδθῖα δηά 'ρονδεύποιβ οἵ ωηῤῥνύιε, 

4υδεη οὗ δὅηεδα 41 πεῖ ἀεβίγε, ννῃδῖ- 
ΒΟΟΥΟΓ 806 Δ5ΚεᾺ, δεβιάς ἐδαὲ γῆς ἢ 
8ῆ6 δαά Ὀτουρῆς ππἴο τΠ6 Κίπρ. ὅο 
8Π6 τυγηεα, ἀπά ννεπῖ ἄννᾺῪ ἴο ΠΕΓ 
οννη ἰαπά, 58ῆ6ε δά ἢεγ βεγνδηῖβ. 

12  Νονν ἴῃς ννεῖρῃς οἵ ρο]ά {παῖ 
οΔπΊα ἴο ϑοϊοπηοη ἰπ οὔδ ΥΟΔΓ νγὰϑ 51Χ 
Ἀιπάτγεα δηά τῆγεεβοοσε δηἀ ϑεἰχ τ] ηῖβ 
οὗ ρο]ά ; 

14 Βεβιάς ἐλαὲ τυλίελ ς᾿αρπιεη δηά 
Απά 41} δε, 

ἃηα βονθγΠοΟΥΒ οὗ [6 σου, ννῇο Ὀτουρδξ 
βοϊὰ δηὰ 5ιἶνοσγ ἴο ϑοϊουιοη." ὍΤῆρ τηθδηηξ 
15 (ῃ6 54π|6 ἃ5 [δῖ οὗ ἴΠ6 ραγα οὶ ράβϑαρο οὗ 
Κίῃρϑ (1 Κι. χ. 15), νἱΖ. (ῃδξ ἴῃς 666 ἰ4]6πὶ5 
ψνοΓῈ Θχοϊισῖνο οὗ ἴπῸ ροϊὰ ψνῆϊοἢ σαπηθ ἴῃ 
ἔτοπιὶ ἴΠε6 πιογομδηΐβ, ἔτοπὶ ἴῃς Αταῦ οἰ οῖβ, 
Δη [πὶ ἴῃ6 βΌΨΝΕΓΠΟΙΒ οὗ ἀϊδίσιςϊβ. (866 
ποίο οη : Κὶ. χ. 15.) 

αὐ! δε ἀἰηρι ὁ “γαδια. ϑοιὴθ ἢανε 51:10- 
Ροεά (μαῖ ἴδε δῖμογ οὗ ( ἤσγοπίςϊθϑ πηϊδιιηάθτ- 
βίοοά Κίῃηρβ Βογο, δης ϑιδειτυϊοὰ “ Κίηρμϑ οὗ 
Ατδϑὶδ" ἴογ “ Κίηρϑβ οὗ ἴπθ τηϊηρίεὰ ῥθορὶο ἢ 
ἔτοπι ἴῃς γτοϑοπιθίδηςς οὗ ἴπΠ6 ἵἴννο ρῇῆγαϑδοβϑ ἴῇ 
(ἢ6 Ηροῦτγονν. Βιυῖ ἴξ 15 πλοῦ ργοῦδοὶς τηδῖ 
ὯΘ6 ῬΟΓΡΟΒΟΙΥ υϑοὰ ἴπ6 Ὀεϊῖεσ Κποννῇ οχργθϑ- 
βίοη, γτοραγάϊηρ ἴπε “ προ ρῥδϑορὶς," νῆὸ 
“ ἄννεῖ] ἴῃ ἴῃς ἀοϑεγι" ([]ἐτῸ χχν. 24), 85 δοίης 
ἴῃ [86 πιαίη οὗ Ατγὰῦ δοοά. (δεὲ ποῖς οὔ 
ιΚιχ, 15.) 
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τῆς σοΟυΠΈΓΥ δγουρῆς ροϊά πὰ βιἶνοῦ 
ἴο ϑοϊοπιοηῃ. 

Ις ἢ Απά Κίηρ δϑοϊοπιοη πηλ4ε ἔννο 
Πυπάγεά ταγρεῖβ Γ᾽ θεδλίθη ροϊά : 51Χ 
Πυπάγοά «ἠεῤείς οὗ Ὀεαΐεη ροὶά νγεπῖ 
ἴο οπ6 ἴαγρεῖ. 

ιΙ6 Απὰ τἊτῆτθο ἢυπαάτοά 5}|16]45 
γ»ισάς ἦδ 97 Ὀελῖεη ροΪ]ά : τῇγες ἢμη- 
ἀγεά «ἀφξείς οἵ ροϊᾷ ψεηζ ἴο οὔθ 
8Πη1ε] 48. Απά τῆς Κίπρ ρυς τῃδηὶ ἴῃ 
(ἢ6 ἤουβε οὗ τῆε ἔογεϑδὶ οἵ [,604- 
Πποη. ᾿ 

17 Μοζγεονεγ τῆς Κίηρ πιδάς 8 
στεαῖ τῆγοηε οὐ ἱνογυ, δηά ονετγίδι α 
ἴ γῇ ρυτα ρο]ά. 

18 Απὰ ἐδέγε τοῦγε ὶχ 8ῖερβ ἴο 
{πε τῆτοπε, ἢ ἃ ἰοοϊβῖοοὶ "οὗ ρο]ά, 
«υὐτε τὐόγε [Ἀϑῖεπεά τὸ τῆς τῆτοηδ, 

1. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΙΧ. [ν. 15---27. 

21 Ἐογ τῆε Κίπρ᾽β 5}1ρ5 ψγεπῖ ἴο 
Τλύβῃιϑῃ ψνιτῇ (6 βογνδηΐῖς οὗ Ηυ- 
ΓΆΙῚ : ΘΥΟΓΥ [ἤγεα γαδῖβ Οἤσα σαπιε 

τῆς 5}1ρ5 οὗ ΑΓΒ βἢ Ὀγηρίηρ ρο]ά, Ι ᾿ [ ᾿ 
ΔΠὰ 51|]νθῦ, ἰἰνοῦγ, δηρ ἃρό5. δηά μων 

“εεί ΡεβᾶςοςΚϑ. 
22 Απά Κίπρ ϑοϊοπιοη ρδϑβεά ]]} 

τῆ6 Κίηρβ οὐ τῆς. δαῦτῇ ἴἢ τίσ μθ5. ἂπά 
ννϑάοπΊ. 

232 ἢ Απά 14}]] τπὲε Κίῃρβ οἵ τῆε 
εαγἢ βϑουρῃς {πὸ ῥργεϑεηςε οὗ δοῖο- 
Τηοη, ἴο Πεαγ ἢ18 ννίβάοπι, τῃαι (ἀοά 
Πα ρυῖζ 'π ἢ]8 Πδαγί. 

24 Απά τῆεν Ὀτγουρῆς ἐνθγγ πηδῃ 
ἢϊ8 Ρῥγεβεηῖ, νεββ6ῖβ οὔ οἰΐνεγ, δηά 
νε58615 οὗ ροΪ]ά, ἀπά γαϊηεηῖ, ΠΆΓη 655, 
Δα βρίςθϑβ, ἤοῦϑόβ. δηα 1ἢ1|}.5, ἃ Γαῖς 
γξαγ Ὀγ Ὑεδγ. 

ἸΗεῦ, δῃᾷ ἰβῖαγβ οἡ βᾷοῇ 846 οὐ τῆε β8ἰττίπρ 2ς ἅ Απά ϑοϊοιηοη “4ἢαλά ἰουγ τ Κα Φ 
᾿ς μΐαςε, δἀηὰ ἔνο ]οπβ διαπάϊηρ ὈΥ ἴῃς τῇοιιβαηα 514}18. [Ὁγ ἤοῦβεβ δἀπά οἤδ- 

ΒἴΑΥΒ : τὶοῖβ. απὶ τυγεῖνε τῃουδαπά δοῖβε- 
19 Απά τυνεῖνε ]Ἰίοηβ βῖοοά τπετα πλεη; ψοπὶ ἢ: δαβίονγαά ἴῃ τῆς 

οἡ ἴδε οἠς 846 ἀπά Ὀη ἴῃς οἵπεῦ οἽμαγίοῖ οἱτ65. διά νν ἢ τῆς Κιπρ δὲ 
Ἰροη ἴδε 81Χ βῖερβ.ι ἼἽΠεγε νγὰ5 ποῖ εγυβδ] 6 ΠῚ. 
τε {Κα τηδάβ ἴῃ Δηγ Κίπραοπι. 26 4 Απά ἢς τεϊσπεά ονεγ ἃ]} 1116 

20 ὅ Απά ἃ] τε ἀτίηκίπρ νε88615 Κίῃρβ “ΐγοηι τῆς ᾿γίνεγ ἐνεη ὑπο τῆε “ει. εξ. 
οἔ Κίηρ δοϊοπηοη τυέγε ὁ ρο]ά, ἀπά 411] Ἰαπὰ οὐ τῇε ΡΠ] 565, δηὰ τὸ 186. τμεὶν, 
τῃς νε886}8 οὔ ἴηε ἤοιϑε οὗ ἴτῆε ἔόογεβὲ δογάογ οἔ ἔργυρι. ΠῺΣ 

ΗΟ Οὗ Πμεράποη τοόγέ ὁ ἴρατε ρο]ά: 27 Απά τῆς Κίηρ ᾿πηδάβ 5] ν 6 ἴῃ ̓ ς με. 
ἐ Ού, ἐβεῖς ΠῸΠΕ τυέγὲ 070 5ἰἶνεῦ; ἴξ νγὰβ ποὶ ΔΠΥ Τεγιϑάίεπι 45 βἴοῃεβ, δΔηἋ σἽεάδγ ἴγεεβ Ζαρα. 
μοκ0 [τῖ[]ηρ ἀςσουηῖοα οἔ ἰπ τῆς ἀδγβ οἵ πιδάς ἢς 485 ἴῃε ϑυσοπίογε ἴγϑαβ ἴπᾶῖ 
ἐβε. ΘΟΪΟΠΊΟΗ. ἄγε ἴῃ τῇς ἰον ρ]Αἰπ8 ἴῃ αϑυπάδηςα. 

15, 10. Χληρ δοονγιοη γπαάδ... ἰσγσεῖ. πᾶ 
«ον διοίά.. 8ες τ Κι χ, τό, 17, ννϊςἢ αἰ  Γ5 
ἔτοτῃ [Π15 ραβδϑᾶρθ ΟἾΪΥ ἴῃ ρἰνίηρ ἴῃς ννεῖϊσμῖ 
οὗ ἴῃ6 5}16145 45 “ ἴῆγοο »»αμοϑ.." [1 [ο]᾽ονν5 
ἔτοτῃ ἴῃ ἴννο ρα554 065 ἱοροῖῃπογ τμαῖ (ὴ6 γνιαηερ 
νγ85 6414] ἴο 1οο 5}6 ΚεΪ5. 

17. 41, σγεαὶ ἐόγοηπθ οὗ ἵυογγ. ὅ866 ποῖίό οἢ 
1 Κι χ. 18. 

18. ,4΄ ,Μοιεἰοοἱ 9} χοίΔ.)1] ΤΠΕ ἐοοίδβίοοὶϊ 
(μι ἢ 8 ποῖ τποποηθα ἴῃ Κίηρθ) νγὰβ5 δῆ 
6556 [14] δρροηάδρε ἴο δὴ Ογίθηΐδὶ [ἤγοηθ, 
ἃ5 ἈΡρΘεγ5 ἔγοιη ἴῃς ἘΕνγρίίδῃ, Αϑϑυγίδπ, δπὰ 

ΟΡ ΐγ (νεῖθθ το), δῃά οπἡ ἴῃμε ἰάθη γ οὗ 
ΤΑΥΞηΞἢ  Τατγίοβϑιβ, 566 Αἀάιθοηδὶ Νοῖς 
Β αἱ ἰῆς σπὰ οὔ: Κίηρβ, οἢ. χ. 

28. ΛΠ] δὲ ἀΐηρε οΥ 1δε εαγὶ δ. Ἐαῖδετσ, 
4} 16 ΚΙηρ5 οὗ ἴῃς 18 πὰ; 4}} (Π6 τῃοθδγοβϑ, 
(Πδΐ 15, ννἴοδο ἀοπιηίοηβ ννεγὸ ἱποϊυάοά ἴῃ 
ϑοϊοπηοπ 5 ἘΠΊΡΙΓαΕ. (566 1 Κι. ἰν. 21.) ΤῊ 
τι δηηρς ἴο] ονν5 ἔγοπὶ [6 Ὄχργοβϑίοη δὲ ἴἢ6 
Θηα οὗ ἴῃς ἡσχῖ νεγϑο, “ἃ γαῖθ Ὑδᾶγ ὈΥ͂ ΥΑΓ ;ἢ 
ὙΠΙΓἢ δἤονβ ἴπαϊ ἴπ6 Κίηγδ ἱπίοπάθα νγὸτρ 
ΕἹυ Αγ ἴο ϑοϊοπιοῃ. 

25. οι ἐῤοιμαμά “ἰαἰ,4.1ὺ δεὲὲ ποῖθ οὔ 
Ῥογϑιδὴ δοιϊ]ρίυγεθ, ρϑϑϑίπι. ὙΠς ἴοοϊθίοοϊ 1. Καὶ ἵν, 26. 
νγ5 ποῖ, Πουγεύοσ, ΡΘΏΘΓΑΙΥ λοϊθηθα ἴο [ἢ6 ᾿ : : 
(ἤγοπο. (8εε “Αποίδης Μομδγολῖθβ, νοὶ]. , οὸγ δογεες ἀπά ἐδαγίο!..1 1. 6. “ΤΟΥ σβατιοῖ- 
ῬΡ. 487-480 ; γο]. 'γ. ἢ. 153.) 

21. Τόὲ ἀἰπρν “δ᾽ «ὑεη! 10 ΤΡ ΗΡῚ 
ὙΗ5. 8 ποῖ ἀϊδίου δἰδῖθα πῃ 1π6 Ῥᾶγαδὶὶθ 
Ῥαϑϑᾶρε οὗ Κίηρβ (1 Κ. χ, 22), [δουρὶ ἰτ 
νου ϊὰ παν Ὀδθὴ ἃ παῖίιισγαὶ σοποϊιβίοη ἴο 
ἄγαν ἔγοπι πα ραϑϑαρθὸ. οὐ ἋΠ6 ἀϊδίϊποεῖ- 
655 οὗ 115 δεῖ το ἴμδὲὶ νος νγεηΐ ἴο 

ΠΟΓ565 "---ἂὴ ᾿πϑίδπος οὗ 1ῆς ἤφξυγε δενάϊαϊ,. 

ἐῤε οἰδοε ὅὸγ εραγὶοί..] 866 ποῖε οἡ ι Κ. 
Χ. 26. 

260. Ηε γεϊφηοά ουεν αἱΐ ἐδε δία.) Οοια» 
Ρᾶγε τ Κ. ἵν. 2ι:. 

47. δέίθενγ.. . .ὅ9 “ἰοη65.}) 866 1 Κ. χ, 27. 
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8 “ Απά τῆεν δγουρῆς τἱπῖο δ8ο]ο- 
ΤΊΟΠ Ποῖβε8 οὔ οὗ Εργρῖ, δῃηά οικ οὗ 
4}} Ἰληάϑ. 

29 ἵ Νονν {δε τεβῖ οἵ τε δδοῖβ οὗ 
δοϊοπιοῃ, ἤγϑε πα ἰδϑῖ, γέ ΤΠΕΥ ποῖ 
νυγτίδη ἴῃ τῆὲ ἴδοοκ οὕ Νίμδη τῆς 
ΡΓορῆἢςεῖ, δπὰ ἰῃ {6 ργορῆεου οὗ ΑἢΒ]- 
7.18 τῆε δ ]οηῖτα, ἀπά ἴῃ τῆς νἱβίοἢ8 

11. ΓΗ ΚΟΝΙΓΙΒ5. ΙΧ. Χ. ΄ 

οἔ 1ἀ4ο τῆε 86εῦ δραίηϑεὲ [εγοθοδπι μος 1 
τῆς 8οη οὗ Νερδαῖὺ 

20 ΔΑπά ϑδοίοπιοπ τεϊρπεά ἱπ ἴογὰ- 
8λ]6 πὶ ονοῦ 41] [5γδεὶ ἔΟΓῪ γεᾶγϑ. 

21 Απμὰ δοϊοπιοη 5ἰερὲ στ ἢ 8 
[Δῖμεγβ, δα ἢ6 νγᾶβ Ὀυπαά ἴῃ τε οἰ 
οἔ αν! δὶς ἔδίμεγ: διὰ δμῃοδοδχῃ 
ἢ8 βοὴ γεϊρῃπβά ἴῃ ἢΪ5 βιεδά, 

28. Ηογ:ε:. .. ομἕ οὕ αἱ] ἰαπά.. ὙΤῊΘ διιῖπου 
οὗ Νίηρβ πδά πηοητοποά (πὸ ἱπιρογίδιίοη οὗ 
Ποῦδεβ ΟΥ̓ ξΞοϊοπιοη ἔγοπι Εἰβγρῖ οἠἷΐγ (1 Κ. 
Χ. 28). Τἤδ ντιῖοσ οὗ (Ἰἤγοη!ο 95 δά ἐς (δῖ 
[ΠΟΥ ννοτα ἱπιρογίθ ἔγοπιὶ ΠΊΔΠΥ οἴθοσ σοιη- 
{Π65 α]σο. ἉἈπηοης ἴπθ56 16 ῥτγίηςσραὶ ψψουἹά 
πο ἀουδὶ Ὀὲ Αταδία δηὰ Δσιηθηῖα--- [ἢ 6 ΤΌΓΙΛΘΓ 
αἰνναγϑ ἰδπῆου5 ἔοσγ 115 ὀχοο]οηῖ Ὀτοθά ; [86 
ἰλῖῖογ πιοπιίοποὰ ἱπ Εχθκίοὶ (χχνῖϊ. .14)ὺ 88 
(γδάϊηρ ν ἢ ΠΟΣΘ65 ἰπ ἴῃς λίγα οἵ Ἴγζεα. 

20. Τόε δοοά οΥ Ναίδαπ, Θ᾽ 1] Οη τῃ6 
“ΒοΟΚ5᾿ Ποῖα πχεητοηρα, 566 [ηἰτοἀυςίοη 
ἴο (Βτοπιο]ο5, ὃ ς. 

“διαὁ τε ϑιῥίἰοπἰ..1Ὶ ΑἈΙ Δ, ῆο ῥΙαγ5 
80 ἱϊηρογίδηϊ ἃ ραγῖ ἰῃ ἴῃς πασγαδίϊνε οὗ Κίηρ8 

(α Κι. χὶ. 29-319: Χὶν, 25.138}, (5 ΟΥΪΥ ἠιι5ῖ τηθη- 
κςἰοηρὰ ὈΥ [6 νυτὶῖογ οὐ Οῃγοηϊοΐος (ἤοτὸ δηά 
οἢ. χ. 15), ψψῦο {ἰπ||18 ἢΪ56 παγγδῖΐνθ ἴο [ἢ6 
ΒΙΒίΟΥΎ οὗ [6 Κιηρξώοπι οὗἩ [πάδῇ. 

1449 1δὲ :τ.γ.ἢ Με ἤθᾶγ ποῖδιηρ οἵ [ἀάο 
ἰη Κιίηρδβ; δυῖ ἢδ 5 πχοητοηοά Ὀοῖονν ἔννῖσδ 
(ςἢ. χιϊ, τς δηἀ ςΒ. χ!. 22). [η (ἢς ᾿δίῖογ οὗ 
{π686 ρδϑϑᾶροβθ ἢδ 5 οδ᾽ ἰδὰ ποῖ “16 ϑθοσ,᾿" 
Ὀυϊ “16 ργορδοῖ." Ηὀ ϑ5εοπὶ5 ἴο ἤδτε Ὀδθη 
ἢ δυΐμογ οὗ ἴγοο ννογκϑ:---τ. Υ Ἰδίοπϑ ἀρδιηϑῖ 
]Ἰοτγοδθοδπὶ; 2. Α θοοκ οὗ ρεῃρδὶορίεβ; δηά 
8. Α σΟΠΙΠΙΘΠΙΩΤΥ ΟΥ ἢΠΞίοιγ. Αςροογάϊηρ ἴο, 
ΒΟΠῚΘ ἢδ ννᾶ8 ἰοπΌς4] ἢ Οἀσά, ἴῃς ἔλῖθοσ 
οὗ Αζαγίδῃ, ῆο ργορπεβιεά ἴῃ ἴῃς τείχζῃ οὗ 
Α538. (866 ποῖβ οἢ 2 (ἢ. χνυ. 1.) 

ΑὈΘΙΓΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ, ου νοῦβα 12. “Βεβιάθ ἴῃδὲ ΠΟ 56 δά ὑτουρηϊ υηΐο 
(ἢ6 Κιηρσ." 

ον ΟΝ Πρ π ΟΝ ἼΣΡΟ, Ηουδὶ- 
ξληΐ ργοροΞοὰ ἴο τοαὰ ΠΝ ΝΠ ΦΝ ἼΩΟΟ 
ΡΟ, νἈ]ς Βεπῖμεϑυ βυξχεσίβ, “ἼἸΣΝ ἼΣΟΟ 

(ΗΑΡΤῈΚΝ Χ. 
τ 716 7γαεί σι, ασεεη ὀρ αἱ δλοεάφν ο ἐζοτον 

ΑἈολούόσανι, ὃν ϑέγοῤοαπι »ιαῦό α τ 97) γέ- 
ἐαχαΐόρ τρμρ ἀΐι. 6. Αολοδοαν, γομεῖης ἐδς 
οὐμἱ τιορεῖς ἐοιρ σοί, ὧγ {δε αώνίες οΥὙ γομηρ ῬΙΦῊ 
σησπορργοίλ ἤωμ γομσλέν. τό 7ἐμ ἐγιδος γές- 
τοίδησ ἐμ αάογαν!, ἀπά ναῖε Αελοδοαηε 
ΐο ἥώ. 

ΝῊ “Κεμοθοαηπι ψγεηῖ τὸ 586- 
σμεπῃ : ἔογ ἴο ϑῃεἼεςσμεηι Ψψεέγε 

411 [σγᾶςε] σοπὴβ ἴο πιᾶίκε ἢἰπιὶ Κίηρ. 
2 Απά ἴτ σᾶπηθ ἴο ρ458, ῆεη Ϊε- 

τοδοδπὶ ἴη6 80η οὗ Νεβαῖ, ννῆο τυας: 
ἴη Ἐργρῖ, νοῦ ἢς ἢδά ἢςὰ ἔτοπὶ 
πε ργέβδεηςθ οὐ ϑοϊοπίοη ἴῃς Κίπρ, 

ΟΗΑΡ. Χ. 1-10. [πη [ἢ]5 σπαρίογ νναὲ πᾶν 
τῆς πλτγγαῖϊνο οὗ 1 Κι. χιΐ. 1ττῷ γορεαϊοὰ ν ἢ 
ΟΠΙΥ δἰ γῆς τογῦδὶ αἰ δγοηςα8. 

ῬῸπ πὸ ὑπ, τμα πιοαηίης δοίης, ἴῃ οἰἴμοτ 
σΆ56, “ εϑίἀθϑ ννμβαῖ ἴπε Κίηρ (οὗ 5. οννῃ 
Δοςογά) ρᾶνὸ ἴο μου," ΤῊ Ϊ5 15 ἃ βοοὰ β5θῆϑο, 
δηὰ ἀρτεοδῦϊε ἴο τ Κ. χ. 1. 

Βεαγά 22, τῇδε [εγοδόδπ τεϊτιγπεά οὐξ 
οὗ Εργρι. 

2 Απά τῆ γ 86επε δηά ςϑ]]εά ἩΪπ|. 
80. εγοῦοαπὶ πα 411] [5γδ8] σᾶπις δηά 
8ρᾶκε ἴο Κεῃοθοαπι, βαγίηρ, 

4 ΤῊΥ [ΔῖΠεγ πιδάθ οἷγ γοκε στίον- 
οὐ: πονν τῃεγείογε δᾶδε τῆοιι 50Π16- 
ννμαῖ τῆς ργθνοιβ βεγνίτμάς οὐ τῇΥ 
[λτῆογ, δηὰ ἢ15 ἤθανυ γόκα τῆλ ἢς 
Ρυς προη 1.8, ΔΠἀ ννγὲ νν}}} βεγνε τῆεε. 

ς Απά ἢε 44 ὑπο τῆςπι, (ὐοπιε 
Δρϑϊὶη ἀπο πὲ δἴζεῦ ἴἤγες ἀδγβ. Απά 
τε ρεορὶε ἀερατιεά. 

6 4 Απά ζΚίηρ ἘἈεποδοδαι τοοῖς 

8. “πώ ἐδὲγ ““ηἢ 1.6. ΚἼΏΠΟΥ δαά 9επῖ 
ΤὨ5 ἰ8 κίνοη ἃ5 ἴῃ 6 τεάϑοη ΨῈΥ δὲ μαὰ σὸ- 
[υγηρα. 
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σου η861] ἢ τῆς οἷά ππεη τῆδι δά 
βῖοοά Ὀεΐοτε δοϊοπηοη ἢἰ5 ἔμ μογ ἢ 1]ε 
ἢε γεῖ ᾿νϑά, βαγίπρ, ὟΝ παῖ σουῃ56] 
δῖνα γε πῖό ἴο ΓδίΏΓΩ ΔΠΒΝΡΟΓ ἴο [ἢ 18 
Ρέορὶε 

7 Απὰ {πεν βρᾶκε ὑπἴο ἢϊπιὶ, βγ- 
πο, 1 τῆου ἐξ Κιπά τὸ τῇ 8 ἐὐπῈ ἢ 
Δ ρίεαλθδε τῆςπι, δηά βρεὰκ ῥοοά 
ννοτήβ ἴο {Π6π|, {παν ψΨ1}} θ6 (ῊΥ 586γ- 
νδηῖβ [ογ ὄνεγ, 

8 Βυῖ ἢξε ἔογβοοκ τῆε Ἴουηβεὶ 
ννὨΙ ἢ τῆς οἷά πιεη ρᾶνε ἢϊπι, δηά 
ἴοοΚ σουη88] ἢ τἢ6 γοιηρ πΠΊΘη 
τῆδλς ννεγα Ὀγσουρσῃς ἃρ νν ἢ Ὠΐπι, τῆδῖ 
Ἑσἴοοά δείοτε ἢ] Π1. 

9 Αμά δε 5414 ὑπο τῆεπὶ,  ἢδῖ 
Δάν!ςβ σῖνα γε ἴπαῖ ννῈ ΠΔΥ Γεΐυγη 
ΔΏΒΥΨΕΙΓ ΤῸ 115. Ρεορὶε, ψῃϊςῆ ἢανς 
ΒρΌΚδῆ ἴο πε, βαγίηρ, ἔαϑε βοπηε- 

νῆας τῆε γοκε τῆλς τὴν ἔδτμοσ αἱά 
Ρυζ ὑυροη ιι5 

Ι0ο Απά τῇς γουπρ' πγεη {παῖ νγεῦε 
δτγουρῆς αρ νντἢ πὶ δράκα ἀητὸ ὨΪ πη. 
βαγίηρ, ΤΠι5 8Παἷς τῆοι δηδννέγ (ἢ ς 
Ρθορὶε τῆδς βρᾷᾶκα υῃῖο τῇς6, βαγίπρ, 
ΤῊΥ ἔδτῆογ πιλάθ οὐγ γοίε ἤεδᾶνυ, 
δυῖ πλακαο΄ τἤου 1:. ϑοπηενν δὶ Πρ ἢ τεῦ 
ἔοσ αι; ἴπιι5 5ῃ41τ (Ποῖι 54Υ πηῖο {Π6Π]|, 
Μγ {πε ΤΩ 80.4}1} δὲ τῇϊοκοῦ (ἤδη 
ΤΥ ἔδιῃ τ 5 ἰοἱ Π8, 

11 ΒΥ ννβεγθαθ ΠΥ ἔδῖμεν ἴρυϊ ἃ 
ΠΕΔΥΥ͂ γοκα ὑροη γου, 1 ψ}}} ρὺῖ 
ΤΆΟΓΘ ἴο γουΓ γ0Κα : ΠᾺΥ ἔδίμεῦ σἢδ5- 
τἰδεὰά γου να ψνῃρ5, δυὰς 1 τὐἱὐ 
εἰαείῖε6 γοι νΥ 1 ΒΟΟΓΡΙΟΠ8. 

12 80 Ϊεγοδοδλῃ δηά 4]1] {πε ρθο- 
οἷα σάπια το Κεῃοδοδήλ οἡ τῆς τηϊγά 
ἄδγ, 25. 68 Κίῃρ δε, βαγίηρ, (ὑοπλε 
Δρδη ἴο πλ6 οἡ τῆς [Π]γά ἀδγ. 

12 Απά τῆς Κιηρ δηδννεγεά ἢ πὶ 
ΤΟΌΡΗΪΥ ; δηά Κίηρ Ἐ ἐβοθοαπι ἔογβοοῖϊκ 
τῆε σοιη56] οὗ [ῃ6 ο]ά πηεη. 

14 Απὰά δηβινεγεὰ τπεπὶ δίτογ τῃς 
δάνϊὶςε οὔ τῆε γουηρ πηεη, βαυίηρ, ΜΥ 
ἔλιπε πδάς γοιγ γοκε ἤδαᾶνυ, δυῖ 1 

15. Ηἰἷ «υογά, «υδίερ δὲ “ραΐε ὁγ “δι᾽. 
Αμαΐϊη, ἴπ6 νυτιῖοῦ ἀϑϑιπΊθ5 ἴπδὲ ἴΠ6 παγγαῖίνο 
ςοηίδιηρα ἰῃ Κίηρβ (1 Κ. χὶ. 26-40) ψ}}} 6 
Κηοννῃ ἴο ἢἰβ τεδάεσβ. Ης δδ5 βαϊὰ ποιῃίης 
ΠΙπλβο] ἢ οὗ ἴῃς ργόορῆοογ οὗ ΑΒ᾿]δῇ. 

18. Ηαάονγαν»ι.Ἶ “Αἀοτγαπι᾽" ἴῃ Κίηρβ (1 Κὶ. 
Χὶ!. 18). Οη ἴδε υεδίοῃ οὗ [5 ἰάεηί!υ ἢ 

11. ΠΗΒΟΝΙΟΙ,ΕΒ. Χ. ΣΙ. [ν. 7---τ. 

Ὑ}1} λάἀἀ τπεγεῖο : πγ ἔδῖμεγ σμδϑεβεά 
γοι νυν ἢ ννῆρ5, δας 1 τοὴ εὐαεεῖφε 
γοι νγ τ᾿ ΒΟΟΓΡΙΟΏ8. 

Ις ὅο τῇς Κίπρ Ππεαγκεηεὰ ποῖ υπη- 
ἴο ἴῆ6 ρεορὶε: ἴογ τῆς Ἴδε ννᾶ5 οὗ 
(ὐοά, ταὶ τὴε ΠΟΚῸ πλίρῃῖ ρεγίογπι 
ἢϊ5 ννογά, ψῃϊο ἢ ἢς βρᾷκβ ὉΥ τῇς 
δῃαπά οὔ Αμίαμ τῆεὲ δ] οηῖτε τὸ ᾿}, Εἰ 
Ϊεγοδοδπι {πε 8οη οὗ Νεβθαδῖ. 

ι6 4 Απὰ νβεῃ 41] ἰ5γμεὶ σατὺ τῃαῖ 
τῆς Κιίῃσ ννουϊά ποῖ ἤξαγκεπ ὑπῖὸ 
τῆ 6πι, τῃ6 ρθορ]α δηβνγαγαὰ τῆς Κίηρ, 
βαγίηρ, ν μαῖ ρογζίοη ἢανβα ννὲ τῇ 
[αν ὃ διὰ τς ἦαυε πόμα ἱῃδεγιῖ- 
ΔηςῈ ἴῃ ἴῃε 8οη οὗ ε85ε : Ἔνϑῦγ πιλη 
ἴο γουΓ ταηῖβ, Ὁ ἰβγαβὶ: μά πονν, 
[αν ά, 58ες ἴο τῆϊπε οὐ ουδὲ. ὅ0 
41} Ιβγδδὶ ννεηῖ ἴο {πεῖν τεηῖβ. 

17 Βυῖ ἂς δῶν τῆς ςμ]άτεη οὗ [5- 
γδ6] τῇαλι ἄννεῖὶς ἴῃ τῆς οἰτἰε5 οὐ [υάδῇ, 
Κεμοδοαπὶ γεϊρηεὰ ονοῦ ΤΠ 6Π]. 

18 Τἤεη Κιηρ εῃοθοδηι βεης Ηδ- 
ἀογδπιὶ (ἢδς τὐας ονοῦ τῆ τγίδιτε,, δηά 
{πε σμ!] άγεη οὗ [ϑγαοὶ βτοηθδά ἢϊπὶ ννιτῇ 
βἴοπεβ, ἴῃαῖ ἢε ἀϊεά. Βιυῖ Κίηρ Κε- 
Ποδοδηλ ᾿πιδάθ βρεεὰ ἴο ρεῖ πη ἃρ ἴμεν 
ἴο λέἕς ομαγίοῖ, τὸ ἔξε ἴο [εγιιβαΐεπι. 

1Ι9 Απά ἴ[5γδὲὶ γεῦρε]]εὰ δραίηβῖ τῇς 
ἤοιδε οὗ ᾿)λανίἀ υἴο τἢ15 ἀΔΥ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΙ. 
1 Αελοδοαπι γαϊσίηρ ἀρ ἀρ» ἰο τάμε 7εγαεῖ, 

ἐς )ογῥι“ἦρηε ὁν ϑἠὐέριαίαί. κα 272 εἰγοσισέλοπείά 
ἀπ ἐιψάονε τοὐά μον σμα γουϊσίον. 13 
7Ζάε γιεείς απϑπαὶ δευίες, ἀραὶ σμεὰ ἂς “αγειΐ 
Οὐυΐ, Τογεαζεμ ὧν εέγοόοα»", στίγειρίάεν ἐἠδ 
ξΖιηιράονι οὐ Ὑμάαη. 18 74 τοῖνες ανπα ἐὐἀέέ- 
ἀγέπ 97) Αιφσλοόοαηι. 

φοῖ. 

ΝῺ ἐνψβοηῃ Βομοδοδη νναὲ ςοπλδ ἧς τως τι, 
ἴο Τεγυβαίεπι, ἢς ραϊῃμεγεὰ οὔ 

τῃς. ουδὲ οὗ υάδῆ Φ ὦ Βεπ]απηίη 
Δ4η διιπάγτεά δηά ἰοιγβοοῦε τπουβαηά 
σἤοβθη μόη, ΜΝ ὨΪΟἢ ννεγε ὙγΑΓΓΙΟΓ5,) ἴο 
βρῆς δραϊπϑῖ ἰβγαεὶ, τῃλτ ἢ6 πιρῃῖ 
ὈΠηρ τῆς Κιίηράομιμ ἃραίη το Κεμο- 
Ὀοδπη,. 

πῶνσεπας τον. σεσεσμεκπημιμαν 

Αἀοηίγαπι, 5.86 ποῖα οἡ ἴὴ6 δῦονε ραϑϑᾶρὲ οὗ 
Κίπρ5. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1-4. ΤῊΪϊ5 βϑοϊΐοη 5 ἃ γορεῖϊ - 
ἴοη οὗ : Κ. χὶϊ. 21-24, ἰῇ ἃ ἔογπὶ 51 ΡῈ} ἘΚ δὸ- 
Ὀγονίαῖθα, [{ οοπίαϊπα ποῖδίης νυν ἢ ἰ5 ποῖ 
ἴη [Πα ρα55ᾶσ6. ὙΠῸ ΓΟ Πἀ6Γ οὔ ἴπ 6 σΠαΡρίοῦ 
φοηῃϑίβίβ ἃἰπιοϑὶ Ἐπί ΓΟ οὗ ον τρδίζου. 



γ. 2---1ο.] 

᾿.2 Βιιῖ τε νοχά οὗ τῆς ΟΚῸ οᾶπιε 
ἴο διῃεπιαίδῃ τῆς τηδη οὗ (ὐοά, βαγίπρ, 

. 2 ϑρεακ υηΐο Κεποθοδπι {πε βοη οὗ 
ϑοϊοπηοηῃ, Κίηρ οὗ Ϊυάλῃ, ἀπά το ἃ]] 
15γδεὶ ἴπ ᾿υάἀδὴ δηά Βεηαπιίη, βαγίπρ, 

4 Τπυβ δ τῆὲ ΙοκΡ, Ὑε 5}4]} 
ποῖ Ρὸ 9. πο ἤρῃι δραϊῃηβῖ ὙουΓ 
Ὀγειῆγεη : γεϊυγη ΘΥΟΓΥ Ππλᾶη ἴο ἢ!5 
ἤοιιβε : ἔογ τ}18 τῆϊηρ 15 ἄοπε οὗ π16. 
Απά τπεν οδεγεά τῆε ννογάβ οὗ τῇς 
[ΟΚΡ, ἀπά γετυγηθά ἔγοτῃ ροίηρ ἀρδίηϑῖ 
]ετοθοδηλ. 

58. Κεῤοδοανι.... διώδὲ εἰς ΚΓ ἀεΐξπες ἐπ 
7ωάαῤ.) ἘἈδμοδοῦπι, ργεοϊά δὰ Ὀγ ἴΠ6 ἀϊνῖπε 
ςοχητηδα ἔγοπι 8554} Π 5 ἢ]5 δΔνουβαγυ, ννὰϑ 
ΟὈἸΙ στοὰ ἴο βδίαπά οὐ ἴπὸ ἀείθηβῖινθο. ΗἜε σοῖξ 
ὨἰπΊβ. ΠῚ Ὀοϊννοθη ἴννο ἀδηροῦβθ: οἡ ἴδπε που 
Βὸ τὶ σῃϊ δὲ αἰίζλοκοα ΌὈΥ [Θγοδοδπὶ, οἡ ἴπ6 
δοι ἢ ΌΥ [ἐγοδοδη 5 Αἰγ, Ερυρῖ. Ετοπι [Π15 
βδἰ6 ννὰ5 ἴῃ 6 γγοαῖθϑδϊ ροῦ], ἀπά ἴο [5 αιαγῖοῦ 
τπογοΐογα νὰ ἢ 5 πιδὶπ αἰζθηϊίοη ἀϊτεςίοά, 
Οιυΐ οὗ ἴΠ6 βἤδρη ςοἰτ165 ἑοστβοά, 4}} Ὀις τῆτδο 
ΨΟΓΘ ΟἹ ἴπ6 δου ΠΟΤ ΟΥ ννδϑίογῃ ἔγοητΊοΓ, 
νΠεγο Εἰσγρί ννουἹὰ Ὀς πηοϑῖ ᾿ΚΟΙῪ ἴο αἴΐδοκ. 
(5εε τπῸ δηϑυίης ποῖθ5.) 

6. βΒειίῥείεῥενι, απ Εἰαγι, απ Ἴφξοα. 
ΎΤΠο5ε οἰτ65 ἰΔῪ ΠΘΑΓ ἰορεῖμογ, 4 {ππ||6 δοιτῃ 
οὗ Ϊεγυαίοπι, ὁ 1ῃ6 ννὰὺ ἴο Πεῦτσοη. ὅ66 
]οβῇ. χν. όο (1,ΧΧ.), ἀπά οουῆραγε [ἘγοπΊο, 
ἘΡΡγοθπι. ἴῃ Απιοβ.᾽ ΒΒ] ἤοα 15 ποὸνν Βεἰ- 
1αδνι; Τοκοι ἰ5 Τελια. ΎὍΠῸ οχδοῖ 5ιἴς οὗ 
Εἰἴδπηὶ 5 ἀΠκποννη. [{ 566Π|5 ἴο ἤᾶνε οτἱ βΊ Π4}}Ὺ 
θεϊοηρεά ἴο δἰπιθεοῆ. (δ6εε τ (ἢν. ἱν. 32.) 

7. Βειδισωγ. Βοι ἢ  -ΖῸΓ 15 αἰπιοβί σοί δ ΠΙΥ͂ 
Βεϊϊειμγ, ἃ βἴσοηρ ροβιϊοη αδοιϊ ἤνε τη]]65 
ἴο ἴπὸ πο οὗ Ηθθγοῃ, οἡ ἴδε σοιῖς δ6- 
ἔννοοη τπδῖ ρίαςα ἀπὰ Γογυβαίοπι. (Ἐ ὈΙηβοη 5 
“Ἐ Ἔδθαγοῆθ5, νοὶ]. 11}. Ὁ. 277.) [1 ρἰαγεά δὴ 
ἱτηρογίδηϊ ραγί 'ἴπ ἴπ 6 νγνᾶγ5 οἵ ἴῃς Μδοςοδῦθαβ. 
(ι Δίας. ἱν. 29, 1; νἱ. 7, 26, 31, ἄς.) 

ϑ2οιο. ἘἈδῖμογ, “βοοο." Νο ἀοιιδί [Π6 
ΒΔ4ΠΊ6 45 δοςοΐ,, ΨΥ ὨΙΓἢ 18 τη Ὀὐοηδά ἴῃ [οϑῆυδ 
(χν. 35) ἀπά ϑδπλιο] (1 ϑ41). Χυῖ!. 1) ἀπιοηρ ἴἢ6 
οἰτἰε5 οὗ ἴπ6 ἰονν ρἷδίπ νηϊοῆ ἰΔγ ννεϑῖ οὗ 
βοιογη ᾿υΔ5Δ. ὍΤῆο ἰἀδηκιβοαδίίςοη οὗὨ [ἢ 5 
Ρίδςθ ἢ Ε.6- δρδικαυείξοῤ, Ὀεῖννθθη ΕἸουῖμογο- 
ΡοΪ 15 (ει όγίην) ἀρὰ [ἐγυβαϊθτὶ ( ΟὈΪη50η’ 5 
“Ἑ Θβθάγοῇοβ, 11. Ὁ. 349), 5 ΒΘΠΘΓΔΙΥ δοςερίοά. 

“4. Αι ]ᾶπὶ νγὰ8 πὸ ἀουδὲ ἴῃ {πΠ6 
ΠΟΑΓ πο ἢδουτγποοα οὗ δοςοῦ (ο5}. χν. 15); 
Ὀυϊ ἰἴ5 5116 15 υπάϊδοονοσεά, [ἴἴ ννᾶ8 ἃ ρίδος 
οὗ γγοδῖ δη! αι γ. (Οεη. χχχν]ϊ. 1.) 

8. Οαιῤ Οαἷὰ πδὰ θθθη σοπαυσγοὰ ὈΥ 
ανιὰ (τ Οἢγ. χυῆ!. 1); δηὰ τπουρῇ ἴῃ δο]ο- 
πο 5 γοίξῃ ἃ παῖϊνο Κίπρ, Αςῃἰβἢ, ἰ5 πλοπιοηθά 
(τι Κ. 11. 39), ἢὲ 5 ἴο Ὀε τεραγάθα, ποῖ ἃ5 Δῃ 
᾿μἀεροηάεηϊ τηοηδγοῦ, δυζϊ 5 οης οὗ ἴῃ πῆδην 

1. ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΒ5. ΣΙ. 

ς Τ Απάᾶ Βεπμοδοαπι ἄννεῖς ἴπ 6- 
Γυβλϊ απ), 2η4 Ὀυ}]τ οἰτ65 [ογ ἀδίθηςα 
ἰπ [υάἀδἢ. 

6 Ηε Ρυϊϊτ ἐνεὴ Βειἢ-Ἰ]ςἤεπι, δηά 
Εταπῃ, δηά ΤΈ κοι, 
 Απά Βειτ-Ζυγ, ἀπ ὅῆοςο, δηά 

Δα] .π|, 
ὃ Αμά (ὐδτῃ, δμὰ Μαγεβῆδῃ, δηά 

Ζιρῇ, 
9 Απά Αἀογδίπι, δπά [, Δ. βἢ. ἀπά 

Αζεκδῆῇ, 
Ιο Απά Ζογδῇ, δηὰ Αἰ͵αΐοπ, δπά 

γ 4552] - Κη. 5 ον ομλ δοϊοππιοη τεϊρηθά, 
(36 ϑονβ, Ἂἢ. Ιχ, 232.) Τὸ οχδεῖΐ εἴς οὗ 
Οδῖῃ 15 ἀπκπόονῃ; διυῖ ἰἴ ννὰ5 δογοηά ἃ 
ἀοιΐδὲ ἴῃ τῃ6 Ὡθᾶγ ποὶρῃθουσῃοοά οἵ ϑοςοῖ 
δηὰ Αἀι}|4Π|. 

ΜανγοφαρῚ ΤὍΙ5 ΟὟ ἰ5 πιοητοηθα ἴῃ 
Τοβία ἀπλοὴσ ἴποϑε οὗ ἴπῸ ἰονν Παΐ σουῃ- 
ΓΕΥ (.[ο5}}. χν. 44). [15 ᾿ἱπηρογίδησθ ἄρροθδγβ 
ἴῃ πὸ ἰηναϑίοη οὗ Ζογαῆ ἴδ ΕἸΠΙορίδη (ςἢ. 
χὶν, 9). δηκΐὶ ρα ἴῃ ἴπ6 Μδοοαῦθθ 'νᾺΓ8 
(τ Μᾶς. ν. 66; 2 Μᾶς. ΧΙ]. 35). [Ιἴ 15 ὕγο- 
ὈΔΌ]Υ ΙΔεπιῆοαὰ ἢ ἴη6 τηοάθγη αγαςῤ, 
ἴννο τη!]ὸ5 σοι οὗ δε -όνιν, οὐ ΕἸου οτος 
ΡΟΪ 5 (βοδίησοη, νοὶ]. ἰϊ. Ρ. 422). 

ΖΙ»δ. ὙΠεγα ψετεα ἴνο ἴον 5 οὗ [Π]5 παπὶα 
ἴῃ ἴῆ6 [ΟΥΥΟΓΥ Ὁγ δύ 64] ([οδῃ. χν. 24, 55). 
ΤῊΘ οπὸ Βοῖο ἱπϊοηαάδα 15 ρΡγοῦδο]Υ παῖ ϊςἢ 
ΙΑΥ ἰπ πὸ 8}}} σομπῖτν, ἔδιοι5 ἴῃ [ἢ ΒΙΒΊΟΥΥ 
οἵ ᾿γανίἃ (1 ϑαῖη. ΧΧΙ. 14-λ4; ΧΧΥΪ. 2-2 5). 
ΤἼὨς οχδςεῖ εἰς ἄρροαγβ ἴο ὕε {πὸ τποάφγῃ 7ε] 
ΖΩ͂, ἀδουῖ [γος πλ}165 ἴο ἴῃς φουῖῃ οὗ Η θθσοῃ 
(Κοδίπϑοοη, νοὶ. 11. Ρ. 191). 

Θ. “24ογα!».) Αἀογαίῖπι, νυν ἢ 15 ποῖ 656- 
ὙΠ ΟΓΟ πιοητὶοπδά ἴῃ δου ΡίυΓΟ, ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο πάτο 
Ὀόθη ἴῃ ἴῃ υἱοϊηγ οὗὨἨ Δίαγεϑηδη, ἢ νν ΒΙ ἢ 
ἴὰ 5 ἔγοαυ θην σουρὶθα ὈΥ [Οϑθρῆι5 (᾿ Απί. 
Τυά ΧΙ. ο, δ αἰ 15,8 4: ΒΕ]. [ἀ.᾽1. 2,986; 
8, ἃ 4). [5 51ἴ6 15 υποογίδίη. 

1αορὶ5 ὁ.) 866 ποῖε οχ᾽ Ϊοϑβῇ. χ. 3. 

“πεζαδ. Αζεκδὴ ννᾶβ 'ἰπ {86 πεῖρῃθοιγ- 
Ἠοοά οὗ ϑοςοῦ δηὰ Αἀιυ απ ( [οδἢ. χν. 15; 
ι ϑ41|. χυὶ!. 1). [Ὁ ἰδ Ὀεΐννθθεη ΕἸθυ Π σορο 5 
δηά [εγιιβαίεπὶ (Ε5ε0.). ΤΟ 5ϊἴ6 15 ποῖ γεῖ 
ἰάδητιῆεά, 

10. Ζογαῤ, αμπά “ι|)αἰο".] Ζοτδῇ, πονν δωγαβ, 
δηὰ Αἰϊφίοη, πονν 7.“͵0, ἰὰγῪ ἔα γον ποσῖῃ τῆ δη 
1ῃ6 οἴΠΟΙ οἰτ65 ἤσΓο τηθητ πε, ὙΠΕΥ νεγα 
Βοῖδ ἴθ ἴη6 τΟΥΓΓΙΟΓΥ ΟΥ̓ ΡΙ Δ ΠΥ Δϑϑιρηθὰ ἴο 
ᾶη ([ο5}. χίχ. 41, 42), ὑυυῖ δἴεγνναγάβ δῦ- 
βοῦθθα ἰηΐο ἐμάποι Ζοταῖῆ ςοπιπιδηάεα 8η 
ἱπιροτγίδηϊ να] θυ, [86 ἢ ηάγ-διγαῦ ---ἰοδάϊπα υΡ 
ἰπἴο τῃ6 1115 ἔγοπι ἴμ6 ἶονν σουπίσγ, ἢ 16 
ΑἸδίομ ννᾶ5 ἃ δογάδγ Ἵν ἰονναγάβ Ερἢγαϊ πη, 
ἴο ψΕΪοἢ ᾿Ε νν 85 ϑογμεῖ!πλ65 γθοκοηθὰ (1 (ἢγ. 
Υἱ, 66-69). 
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202 1. (ΓΗΚΟΝΙΟΓΟΙΒ5. ΧΙ. [ν. 11:-:ο. 

Ηεὕτοη, ννῃϊςἢ ἀγό πῃ [υἋΔἢ δηά ἴῃ 
Βεη͵απιίη ἐεηςεα οἰτίε8. 

11 Αμά ἢε ἰογιῆεα τῆς βίγοηρ 
Ποϊ]άς, ἀπά ρυῖ σδρῖδίπβ ᾿π τΠεπὶ, δηά 
βῖογε οὗ νἱςζιι4), ἀπά οἔὗἉ ο1] ἀπά ννῖπε. 

12 Απά [ἢ δνεῖῦ βενογαὶ ον ἠδ 
"1 5}16145 δηά 5ρϑᾶγβ, ἀηὰ πιδάβ τῇ πὶ 
ἐχοεεάίπρ βἴγοηρ, πανίπρ [πάλῃ ἀπά 
Βεη]απλίη οἡ ἢ]5 5146. 

18 4 Απά τῇς ρτεβῖϑ δηὰ ἴῃς 1,6- 
ΤΉ. ψ γ 165 παῖ τύόγε ἴῃ 4}} [5γδεὶ ἴ γεβογῖεὰ 
Ἰάφε.  ἴο μἴαι ου οὗ 41 τποὶγ ςοδϑῖβ. 
ἐἰίοα 14 Εοτγ τὲ 1ονίτεβ ᾿ς τῃεὶγ 50Ὁ- 

υγῦ5 4πΠα {ΠΕῚΓ ροβϑεββδίοη, δηά Ἴδη 
“ «ἰ. 13.) ἴο [άἀδῃ ἀπά [εγιιβαΐεπι: ἔοσ 4 [εγο- 

θοᾶπὶ δπᾶ ἢϊβ βϑ0η8 δά οδϑεῖ ἴπεπὰ ΟἹ 
(γοηὶ ἐχεσιτίηρ [ἢ 6 ῥγίθϑῖ᾿β οῇος πο 
τῆς ΓΟΚΡ: 

Ις Απά δε ογάδιπεά ἢϊπιὶ ργεϑβῖβ οὺγ 

ἐπ σιάαρ απ ἐπ Βεπί απ Νο οπα οὗ {Π6 
οἸ[Πὸ5 ν᾽ 85 γϑα Πν νη 186 ᾿πιἴ5 οὗ (6 ἴπῖδε 
οὗ Βεηπίαπηιη. ὍΤῃὸ ΓΠΕΓ 0565 [ῃ6 ρἤῇγαβθ 
« [πάῃ δηΐ Βεη)απηϊη ἢ ΤΛΕΓΟΙΥ 45 [πῸ οοιη- 
ΤΏΟη ἀδεισπαίίΐοη οὗ ἴπθ ϑοιτποσῃ Κιἰηράοπι. 
((οτηραγε νεῦβὲβ 12 δηά 21.) 

11. Ηε γον βοά ἐδ αἰγοης δοίάᾳ.} 1.6. 1Ὲ6 
“ἐρῃσδά οΙ[165 " ΔἰγοδαΥ πηεπιϊοηδά, 

13. ΤΡε ῥγϊοε, απ δὲ 1 ουἹδς... γειογί οα 
10 δ! Ὅῇὸ ἐλ} αἰϊδομιθπὶ οὗ ἴῃμ6 
Ρτοβίβ ἀπά 1,ονιῖθ5 ἴο [Π6 ννόγϑῃρ οὗ [ΘΠπονδῇ 
δηὰ {πὸ ἴοπρ]6 βογνίςο ῃδά ]ρά, ἢγβῖ, ἴο {86 
ἱπειτυϊοη οὗ ἃ ποὺὴν ογάεσ οὐὗἁἨ ργίεϑδίβ ΟΥ 
Τ]εγοθοᾶπι, δηά τποη ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἴο [6 οοπῇϑ- 
ςδϊίοη οὗ ἴῃς 1Ἁ,ονιτςα]ὶ Ἰαηά5, ἕοσ [6 δεποῆξ 
οὗ 1815 πὸνν ῥγιεδίμβοοάῦ, [Ἃ{πάϑγ [Π656 οἰγ- 
Οιπιδίδηςο5. ἴῃς νἱςξπι5 οὐὗἨὨἁ Ῥογϑεσι 0 61}1- 
βταϊοὰ ἴῃ ἰαγρὲ Ὡυπλῦοῖβ ἴο 1ἴῃ6 ϑουΐϊποσγῃ 
Κιηράοπι. 

14. Τὸ Ζευΐϊο: “3 ἐρεῖν σωδωγ. Οὐ [6 
“ ϑυυγθ5᾽ οὗ ἴῃς 1, ενοθβ, 5805 Νυπὶ, ΧΧχν. 
1-8. 

16. Ῥρίθ: ζὸγ ἐδ δίσ ῥίαεο: ἢ Ἐργ [86 
ἔνο ϑαποίιιατίοβ, [ῃδϊ 15, αἱ ᾿δη δπάὰ Βεῖποὶ. 
(8όε τ Κ.Ἱ χί!. 28-33.) 

ὃν δὲ ἀυ.} 1ιογαῖν, “ ἔοτ τῃ6 ροαΐῖπ5.᾽ 
ϑοπὶο ἢᾶγνο βιιρροβοά δοῖιδὶ ἱπιᾶρεϑ οἵ γσοδίβ 
ἴο δὲ ἱηϊοπάρά ; δι, τοσα Ργοῦδοὶγ, {πῈ 
νοτὰ 5 υϑοὰ (45 ἴπ [,6Υ. χυὶ!. 7) ἔογ οδ]θςῖβ 
οἵ Ιἀοἰδίγοιιβ ννογβῃϊρ ΣΘΠΟΓΔΙΙΥ. 

16. 42ἐν το Αθογ δὲ Ἄχοάυ5 οὗ 16 
ΡΥ σῖβ δπὰ 1,ενιτὸ5. ἔγοπῃ ἴπΠ6 ποσίμογη Κίηρ- 
ἄοπι, 4 κοηθγαὶ ὀπιργαίίοη οὐ [πε πιοῦα Ρίουϑβ 
[5γδο ἴο5 τοὺκ ρῥίάαςο. 

(ο «α-:γίβε ὍΤὸ πᾶν ἴ(μς δάνδηΐαρε οὗ 

{πὸ ὨΙΡῊ ρίδςοαβ, Δηα ἰογ (ἢς ἀεν!]5, ἀπά 
ίογ τῆς οαἷνεβ ννῃῖςἢ ἢς ΠΔα τηδάδ. 

1Ι6 Απά δῇῆενγ τπεπὶ οὐ οὗ 411 τῆς 
{0658 οὐ 18γδδὶ βιιςἢ 45 βεῖ τῆ εῖγ ἢθλγῖς 
ἴο 5εεκ τῆς ΓΚ (ὐοά οὗ ἰ5γ1ε] σαπιε 
ἴο [ογιβαίθηι, ἴο βδοῦῆςε ἀπο ἴῃς 
ΠῸΚΡ ΟΟά οἔ {δΒεὶγ ξβίμεγϑ. 

17 80 ἴῃεγ 5ιγεηριῃεπδα τῆς Κιπρ- 
ἄἀοπι οὐ ᾿πιάλῃ,, Δπὰ πιδάς Ἐεμοθοδπι 
[Π6 8οῃ οὗ δοϊοπιοηῃ δίγοηρ, ἴῆγεςε 
γξδγβ : ἔογ ἴἤγεε γεᾶγβ ποὺ νναϊκοὰ 
ἴῃ τῆ ννᾷγ οὗ Ἰλαν! ἀ δηὰ ϑοϊοπιοῃ. 

ι8 4 Αμά Κεμοδοδπὶ ἴοοκ Πϊπὶ 
Μλβαδίδιῃ τῆς ἀλυρηζεγ οὐὨ [6 πιοῖῃ 
τῆς βοὴ οὔ [αν τὸ ψἱξε, σαπαὶ Αδι- 
41} τῆ8. ἀδυ τεῦ οὐ ΕἸΙΑὉ τῆς βοὴ οὗ 
]εβ8ε; 

19 ΜΝ Βίςἢ θαγε ἢϊπὶ σμ]άγεη ; 6- 
υ5ἢ. Δηἀ διῃβδηχαγίαῆ, δὰ Ζδηδη). 

οβογηρ βδογίῆποθ, ἌΘΠΟΝΟΣ ΤΠΕΥ νυ ϑποά, τὸ 
76 Βονδὴ αἵ [ εὐιιβαὶθπλ. 

17. ΤΡεν «ἰγεησίῥεπεά ἐδὲ ἀιηπσάονι ἢ ΤῊ 
5 γθηρί θη σοηδίϑιοτὶ ποῖ οἠἱν ἴῃ δη δά(}- 
[ἰοὴ οὗἩἨ Ρ(ινϑιοδὶ βϑἰγεηρίῃ ἴο ἴῃς βουΐπεγη 
Κίησάσπῃ, Ὀυϊ ἰπ δὴ ἱπογόδβα οὗ 1ἴ5 τηογαδὶ 
ΥΙΚΟΙΓ (566. ἴἢς ποχῖ οἶδι:56). 

ἐῤγές γεαγ.ἢ 1.6. ἀυτίηρς ἴΠ6 ἤγϑε ἴῆτθα 
γεαγβ οἵ ἘΘμοδοδπὶβ γεῖρη. [π ἴῃς ἕουπἢ 
ΘΑΓ Δλῃ Δροβίδου ἴοοὸκ ρίαςθ, νι ἢ πουϊγα]- 

Ιδϑοὰ }} ἴη6 «αὐναηΐαμοβ οὗ ἴῃ 6 ἱπλιλι στο, 
(ϑθς εἢ. χίϊ 1. [Ια ἴδ ΒΗ ἴῃς ΔροϑίδονΥ 
νγᾶ5 Ρυπίϑμοαά Ὀγ [6 ἰηναϑίοη δπὰ ϑιιςςέβϑ οἱ 
ϑθισθδΚ (ΧΙ. 2). 

18. “454 Κεροδοα»ε ἐοοξ ῥὶγι Μαραίσεδ᾽ δὲ 
ἀσμσῥίον ὁ ϑεγι»ριοίῤ, ἢ Με δαγς, πεγα 
μὐκα τ εἰ ἃ Δη οχίγαςϊ ἔγοπι ἴῃς “ θοΟΚ οὗ [ἀἀο 
{86 56 Ὲγ οἱ ψεπεαίοχίε:" (ςἢ. ΧΙ. 15). 

εγινιοῖρ ἐδε τοπ 9.7 αι Α5. Τογι πιο 
5 ποῖ τηθπίὶοποαὰ δπηοηρ ἴπὸ ἰορσιτιπδῖο 5οῃ8 
οὗ Ὀανιά, ΘΠΘΥ ἴθ τ (Ἡγ. 11]. 1-8 ΟΥ̓ Χίν. 4-, 
δ6 τλυξῖ πανὸ Ὀδθὴ 1η6 σα οὗ ἃ σοπειιδίηθ. 

αηά “1 δα1. ὙΠ ΘΓΟ 15 πὸ “δηα "7 τη ἔπε οΓ]- 
εἰπαὶ, ρογῆδρα Ὀδοδιδα τ νου Ἱὰ μαᾶνὸ σδυδεά 
Δη διῃθιρυιν, 5ίποο ἴῃς οοηοῖγισίοη τηϊρἢϊ 
ἴποη δᾶνθ Ὀθοη, “ ΚΟΒΟΌοἝπι ἴοοϊκκ ἴο ν δ 
Μδαίδιῃ τπῸ ἀδιρη τοῦ οὐ [ογιιποόίῃ ἴῃ 6 ϑοῃ 
οὗ ᾿ανιὰ δηὰ οὗ ΔὈ1η41)." Α5. τῆς τοχὶ ἵδη, 
ΑὈΙΠΔ1] ἰ5. οἰδαγὶγ οπο οὗ ἴῃς ννὸβ οὗ δ Πο- 
Ὀοδπι. 

ἐδ ἀαμσῥίον οὐΓἹ Εἰαδ. 866 1 ϑϑῖη. χνυϊ. 6; 
ΧΟ 11: τ Οἢτ, Ν᾿. 13. Βν “ ἀδιρῃῖογ" ΠΟΓδ 
6 ῬΓΟΌΔΟΪ πηόδπὶ “ ρταηϊ-άλδλινῃῖογ," ϑποθ 
δῇ δοῖιαὶ ἀδιρῆῖοῦ οἵ ΕἸΔὉ πιιιϑὲ ἤᾶνο Ὀδοῆ 
ἴοο οἷά ἴο θεὲ αἢξ νἱΐξ ἴοσ Ἀδμβοδοᾶπι. ((οπι» 
Ῥάγὸ ποῖθ ΟὮ νϑῦϑα 20.) 
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Υ ΗΞΡ. ΓῚ 
"εν ἰἐκαάΐς 

γ. 20---3. 

20 Απά δῇεγ πεῖ ἢς ἴοοκ “Μδδ- 
ςἤδῃ τῆς ἀδυρῇτζεγ οὗ Αὐϑβαίοπι; ννῃϊςῇ 
θατς πῖπὶ Δοι]αἢ, ἀπὰ Ατίδὶ, ἀπά Ζ1Ζα, 
δηὰ δε πη. 

21 Απά Βεβορδοδπὶ ἰονεά Μάδι- 
σμδῇ τῆς ἀδυρῆτεγ οὐ Αὐϑβαίοπι ἀρονε 
411 ἢἰδ νγῖνεβ δπά ἢ18 σοποιδ!πα8 : 
(ἰοῦ ἢ ἴοοκ εἰρβζβεῃ νγῖνεβ δηά 
τὨγεεβοοσε σοπουδίηδβ ; δηά δερᾶΐῖ 
ὈΝΘΠΙΥ δηά εἰρῆϊ 5οπβ, ληά τἋἢγες- 
50Ο0Γ6 ἀδιρῇῖογϑ.) ; 

22 Αμπά Κεβοδοαπὶ τηδάς Αι) 4 ἢ 
τῆς 5οὴ οὗ ΜαδἼοῆδὴ τῆς οπιεξ, ἐο δέ 
ΓΌΪΟΓ Δποησ 8 διείῆγεη : ἔογ ἠξ 
ἐλομσῥὲ το πλᾶκα ἢϊπὶ Κίηρ, 

232 Απά ἢε ἀεαὶς υνίβεϊγ, δηὰ ἀϊ5-- 
Ρειβεά οἵ ἃ}} ἢϊ5. σῃ]άγεη τῆγουρδοις 
411} τῆε σομηττῖεβ οὐ [πάλῃ δπὰ Βεη- 
Ἰαπιίη, ὑπο ἐνεῦυ ἐεηςεά οΥ : δηά 
ἢε ρᾶνε τῇετη νἱσῖιλ]ὶ ἴῃ ἀδυπάδληςε. 

ψτυΐνεε. ΑΠπά ἢε ἀεβίγεά ἴ πη ΠΥ τὶν. 

20. Μααεραδ ἐῤδὲ ἀαμσδίογ οὗ “δεαίο»»". 
Ἑλδίμον, “ μταηα-ἀδιρῃϊεν." (ὅ86εὲ Ὀεϊονν, (ἢ. 
ΧΕΙ, 2, Δηά σοπΊραγα ποῖθ οὔ 1 Κ. χυ. 2.) 

21. Εἰφῥίοεη αὐἱυει, ἀπά ἐῤγεεισογο κορεις 
διπε:.) (Αὐοἴηραγε (δηΐ, νἱ. 8, ἃηά 2 (Ἶγ. 
ΧΙ, 12 :. 

422. Κεῤοδοανι »ιαάφ “δα. . . ἐδὲ εὶς] 
Ἐδίμοσ, “τὸ 9 (ΠΟΥ [εὐδῃ νγὰ5 ὑγουδοὶν 
τῆς εἰάοσ ΟΕ ἈΕΒοδθοδηι 5 σοῆβ, δηὰ Ξῃμοιυὰ 
ΠδῖυγΑ γ δηά δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς Ῥγονίϑιοῃβ οὗ 
ἴῃς 1νν (οι. χχὶ. 155-17} πᾶν ὈθΘη Πἰ5 
ἤει, Βιαῖ ἢϊ5 αβοοϊίοη ἔογ Μίαδοῃδῃ ἰρὰ ἢϊπὰ 
ἴο Γᾶηθρτοσθ {6 [νν. Ηδ πιρδΐῖ ρογῆδρϑ 
τοραγαὰ ΠΙΠΊΒΟΙΓ δ5. σι! θα ΌΥ τς οχατηρὶὸ οὗ 
αν ὰ (τ Οἢγ. χχῖ, χα): δυῖ ΑὈΙ ἢ δά ποῖ, 
|Κὸ Ξόίοπιοη, Ὀόὸη ἀοδιρπαῖοα το ἴῆ6 5:6 - 
ςοϑδίοη ὃν Οοα ΗἩ:ϊπιβοῖῖ, (δὲ6 τ (ἶγ. χχὶὶ, 
9: χΧχίχ. 1.) 

23. Ηε ἠεαίῥ «υἱεεἰν. ἘΒοδοδπλΒ νυ ἰσάοηι 
νν 5 σῃόννη -- τ᾿ [ἢ εἰἰβρογβίηρ ἢ]5 οἴου 50Π8 
ἰησϊολά οἵ δον ῖπρς τ ὸπὶ ἴο τοίη τορεῖθοῦ 
ἴη [Θτγυϑδίοπι, ΚΒ ΓΟ {ΠῈ} ταϊχῆς ἢάνὸ Ἰοϊποὰ 
ἴῃ ἃ ΡΙοῖ δυδίηϑῖ Αὐ!]δῃ, ἃ5 Δἀοπιδῃ δπὰ [15 
Ὀγοΐπογα ὁ“ ἃ ταϊπϑῖ δοϊοσηοη «(1 Κ. ἱ. 5-1ο); 
2. [ἢ μἱνίηρ ἢ5. 50η5 ροϑβιτοηβ νυ] ἢ ταϊρῆϊ 
ν 6 }} σοηΐεηξ [πὸ πὶ διὰ ργόνοηΐς πολ ἔγοσῃ 
Ὀεὶπρ )οαίου5 οὗἩ Αδίαῃ. 

ῥὲ ἀειγεά ιν} «υἱός ἢ ἘΔΙΠΟΥ, “89 
Βουκλῖ 10ΓΥ ἴθ ἃ αἰ (ἰτπὰθ οὗ τι ὶνθ8.᾽" 
Τῆς οἶδιιδθ 15. οἰοϑοὶγ ςσοπηρεῖϊεά ἢ τπ6 
Ῥγεσοάϊηρ οηθ, ἀπά ποῖδβ ἃποῖμοσ ροϊηξ ἴῃ 
ΜΠ ἢ Ἀεδοθοδπὶ ν 85. σάγεῖμ! ἴο ρ]οαϑα ἢ 5 
δΟΠ3. 

(ηαρ. ΧΙ. ΤΠ 5 σπαρίοῦ τπιη5 ραγδ]]οὶ 
ἢ τ Κι χῖν. 21.521.) Ὀυϊ σΟΠΒΙἀΘΥΔΟΌΙΪΥ εὐϊάῦρο5 

11. (ΗΚΟΝΙΓΟΙΒ5. ΧΙ. ΧΙ]. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΚ ΧΙ. 
1 Αελούσανε, “ογεαξίμν ἐΔε δογα, ἐς ῥημίελεαῖ 

ὃν δλίελαξ. κα ξ7ὲ ανπαἱ ἐλ ῥγίπεω, τορος 
αἱ ἐλε φγεαελίηρ οΥ7 δλωημαίαἦ, αγὸ ὐοὐσογεαΐ 
“2 νι ἀεείγμοίίον, δι, πο γον φρβοῖ, 13 7Δε 
γείρνε απα ἀδέά 97) Αἰ οὐλοόσαμι. 

Ν. ιἴ᾿ ςᾶπιεὲ ἴο ρα85. ῆεη Κ6- 
δοῦοαπὶ δὰ εβιδὈ 5 ηεὰά τἢδ 

Κιπράοπι, ἀπά ἢδά βίγεηρτῃεπεά Ὠἰπι- 
561, ἢς ἔουβοοκ τῆρ ἰανν οἵ τῆς ΓΟ Κ, 
Δηὰ 1}] 15γδὲ] νυνί Πϊπι. 

2 Απά ἴξ σᾶπιὲ ἴο ρ458, ἑψσί ἴῃ τῃ6 
ΒΙῊ γβϑαγ οὗ Κίπρ Κεμοθοδιι δ} 5 Πα 
Κίηρ οὐ ἔργρε σάπια ὑρ δραίηδι ε- 
τιβαΐθι, “Ὀδσδιιθα {ΠῸῪ 
στεβϑεὰ δραίηβῖ τῃ6 [ΟΚΌ, 

4. νι Ὄνεῖνε δυπάγεά ΤἢΠατγίοῖϑβ, 
δΔηά τῆγεσδοοτα τπουβαπά ΠοΙΒΕΠΊΘΗ : 
Δηἀἃ τῆε ρεορΐὶε τθγε υγτπουτ πυπιθογ 
ταῖ σάπια ἢ ἢϊπὶ οὐξ οὗ ἔργρι; 
τε μυδιπη8, τῆ6 δι Κκίϊπι5, δηὰ τῆς 
ΕΞΠΙορί4Π8. 

[Πε παγταῖϊνε σςοηίδί ποθ ἰῃ {παΐ ράϑθᾶψθ. ΤὴΘ 
διηοιπί οὗἨ 5}15Π 4 Κ᾽8 ἴγοορϑ, ἴπ6ὸ σοπιροβι[ίοη 
οὗ Πὶ5 αιτηγ, ἴῃς νναγπίηρ δηὰ ἴδε ργοιπίϑα οὗ 
δμεπιδίδῃ, ἀγα ὙΠΟΙΪΙΥ πὸνν ἔραζυΓοϑ. 

1. Κεροῤοανπ.... ὥόγιοοξ ἐδεὲ ἰααυ 9. ἐῤε 
Ζογά.) Οη 1}ϊ5 ροϊπὶ ἴΠ6 παιτδίν ἴῃ Κὶἢρ8 
Ι5 ἴῃ ΠΟΥ οὗ {πὸ ἴνο. ὙΠΟτε ννὲ ἀῦὸ το]ά 
[Ππδῖ [πὸ ἀροβίδου οἵ Κμοδοαπη δης ἢ 5 ρεοσ 
Ρὶς σοπδίδιεά ἴῃ {ΠΕῚΓ βεττπρ αρ ΠΙΒἪ ΡΙΔς 65, 
᾿τπηᾶρο5, ἀπ ρύόονθβ, δηὰ ἰῃ {ΠεῚγ ἐποοιιγαρο- 
τη οὗ ""βοάοπηῖοϑ ἂπὰά οἵμεγ. Οεηῖ]ο 
αὐοπηηδίίοηβ (1 Κ. χίν. 23, 24). Ηεξετὸ νὰ 
Πᾶνθ ΟὨΪΥ ἴῃ ρεῆεσαὶ ρἤγαϑοβ οὗ [15 νεῦβα 
δΔηὰ γεῖβθ 14. 

αὐ 1εγαεί αὐὴὲὸ δι». 1.6. “4}} 1 :ἀδἢ δπὰ 
Βοη]απηῃ "---4}} τῆς ϑγδοὶ ἴτε οὗ ἰἤοϑο ἵννο 
{πῦδ65. 

Ω. δρυῥαᾷξ... εαηρῖο εῤ. .. δεεαις ἐῤὸν ῥαά 
ἐγαπστγοεά.] ὍΘ νυ Θροάκ5, οὗ σοΊΓΒΘ, 
ἤτοι 4 αἰνίπθ, ποῖ ἃ Ππιιπαη, ροϊπί οὗ νυἱθϑιν. 
5850 4 Κ᾿5 τηοῖίνο 1Π ΠΟΙΆ τΡ ν 85 ἴο ΠΕΙ͂Ρ 
Τετοθοᾶπ, δπὰ ἴο ὀχῖοπά ἢ]5 ον ἱπῇπιεθηςθο. 

8. Ταυείε ῥωπάνεά ἐῤαγίοί.. ὙΤῊΪΒ ΠυσΊθ.Γ 
5 ηοῖ ὑπιϑυα]. Αἴ ἴῆε Εχοάι ἴπε Εργριίδη 
ΤΠΟΠΑΥΟ Ρυγοιοά τῆς [5γᾶ6] 5 ἢ όοο 
εροσοπ οματγιοῖβ δηάὰ ἃ πυπιθοῦ (ποῖ 5ἰδίοα[ 
οΥὗἩ ΟΥ̓ΙΠΔΤΥ ομο5 (ἔχ. χὶν. 7). Βεπῃδάδά 
Ὀγουρηϊς 120. ΤΠαγὶοῖβ ἱπῖο ἴῃς δο]ὰ δραϊηβῖ 
δμαἰ πιά ποβοῦ {Π.{{ Απείεπς Μοπδγοῆ 65, νοὶ]. 11, 

. 2162): Αηὰ ΑΠαῦ Πδὰ δὲ ἴπδ ϑδϊῃὴς {Ππ|ὲ ἃ 
ὍΓΟΟ ΟὗἩὨἨ 2οοο οἤδαγίοῖς (ἰδ. νο]. ἵν. Ρ. 577). 
ΎΠΘ Τμαγοῖβ οὗ ϑοϊοπιοη ΕΓΟ 1400 (1 Κ, 
χ. 26). 

ἐδὲε Ζωδιπἢ Μὲ ἤθαγ οἵ 1,0 ιπι5, ΟΥ 
ΤΑΊΠεΣ [νυδῖπὶ, ἀραίη ἱπ οἰ. χυῖ. δ; δπὰ [86 

393 

Παὰ [{{ΓὯπ58- “: Κίω. ἐφ 
24, 25. 
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Οτ, α 
ἔχε 
πνάλέία. 

.ΔΠηὰ (45 [“00]π|} ὈΥ 1) 416] (ΧΙ. 43). 

4 Απά ἢε τοοκ τῆς ἐξηςεα ςἾἘ168 
ψνΠςἢ ρῥεγίαϊπεα τὸ πάλῃ, 2:4 σδπης. 
ἴο [Θγυβα] ἐπι. 

ς ΤΎΞΛεΩ ςᾶπιε ϑῃεπ)αίδῃ τῆς ρτο- 
Ρθεῖ γα Κ᾽ Ἑβοδοδλπι, δηὰ ἐσ τῆ. ρῥγίποαβ 
οὔ ᾿[πάδῇ, τῆδλὲ ννεῦε σαϊῃεγεὰ ἴορε- 
ἢεγ το [εγυβαΐεπλ θεσδιβε οὗ δῃ 5ῃδκ, 
τά 5414 υπῖο τῆἤδηι, ΤΠ ϊ5 5 τῆς 
ΟΚΌ, Υε πᾶνε ἔργβακθη π|6, δηά 
τΠεγείογε ἤᾶνα 1 450 ἰεξξ γοι 'π τῃ6 
μδηά οὗ δῃ 1584Κ. 

6 νμεγειροη {πε ρηποαβ οἵ [ϑγδοὶ 
Δηὰ τῆς Κιίηρ Πυπιδ]εά {Πεπβεῖναβ ; 
πὰ {ΠΕ 5414, ΤῊΘ ΓΟᾺΡ ἐς τρμῖ- 
δοι8. 

7 Απά νἤδη τὲ ΠΟᾺΡ 9Ἂνν τἢαῖ 
{ΠΕ Ὠυπιδ]εα τῇδηηβαῖναβ, τῆς ννοτὰ 
οὔ τῆς ΓΟΚΡ σάπια ἴο δῃεπ,χαϊδῇ, 
ΒΆΝ ηρ, ΤΠΟΥ ἢᾶνα δυμπδ]εα τῆεπι- 
δεῖνα; ἐῤεχεζογε 1 νν}}} ποῖ ἀεβίγου 
τπεῖῃ, δας 1 νν}}} ργαης τΠ6πὶ ᾿ϑοπΊε 

1. ΓΗΚΟΝΊΙΓΟΙΒ5. ΧΙΠ. [ν. 4--11. 

ἀε]ίνεγδηςε ; ἃπά ΠΥ Ὑγγαῖῃ 84] ποῖ 
δε ρουγεά ουἕξ ὕροη [εγυβαίεηι ὈὉγ τῆς 
ἢαπά οὗ δῃ:5ῃαΐς. 

8 Νενεγῃ 685 ΠΟΥ 5}4}} Ὀὲ ἢ]5 
βΒοΓνδηῖβ ; ἴδ ΠΟΥ ΠΊΑΥ Κηον ΤΥ 
δαῦνίςθ, δηά τῃς βεγνίςε οἵ τῆς Κίπρ- 
ἀοπιβ οὗ τῆς ςοιιητΓ 68. 

9 50 58 |5Π.Κ Κίηρ οὗ Εργριὶ σᾶπιε 
ἋΡ ἀραίπϑὲ [εγιβα]θπλ, ἀπά τοὸκ ΑΥΤΑΥ 
(6 ττεᾶϑυγεβ οὗ ἴῃε ἤουβε οὗ τῆς 
ΓΟΚΌ, ἀπά τε τγϑάϑιιγεβ οὗ τῆς Κίπρ᾿ 8 
ἤουβε ; Πα τοοῖκ ἃ} : δ σαγγιϑά Ἄνγᾶν 
4150 ἴὴ6 53}16145 οὐ ροϊά ννῆϊςἢ ϑοῖο- 
τλοη ὁἢδά πιδάξδ. ᾿ 

ΙΟ [ἰπβιεδὰ οὐ ψῆιςἢ Κίηρ Κεδο- 
Ὀοδπὶ πγδάς 5} 6145 οἵ Ὀγαββ, δ! σοπι- 
ποτε ἐἔοηι ἴο τῆς ἢληάᾶϑβ οὗ τῆς σἢίεξ 
οὗ πε συλγά, τῆας Κερὶ 186 επίγαπος 
οὗ τῆς Κιηρ᾽β Ποιι56. 

[1 Ἀπ γῃεη τῆς Κίπρ εητεγεά 
Ϊηῖο τῆς ἤοιιβεὲ οὗ τε [ΟΚΡ, τΠ6 

58Π1|6 ΡΕΟρΪε ἰ5 πηθηιὶοπϑά ὈγῪ ΝΑμυπὶ (11. 9ὺ), 
ἴπ 1815 

Ιλϑῖ ρᾶϑϑᾶμθ ἴΠ6 ΤΕΣΤῚ 15 [ἢ ΟἿἹΓ γΘΓΘΙΟἢ [ΓΔΠ5- 
Ἰαϊοὰ “1ἰργαη5,᾽ νν ΙΓ ἢ 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ σοτγτγεςῖ 
Ἰἀθτβοδίίοη. ΤῊ 1 ἰὈναπ5. ννόγο ἃ Ῥεορὶε 
οἵ Αἴγςσα, αἀἰδίπςς ἤτοπὶ ἴΠ6 ΕρΥρίδη5. δηά 
(6 ΕἸΠΙορίαηβ (Ηετοά. ἢἰ. 11: ἵν. 197), 
ἀννεῖπης ἴῃ πεῖν ᾿πιπηοαάϊδῖο πο ουγποοά, 
ΤΎΠΟΥ ννεσε Το] 16 όμ οὐ Ζιδμ ὈΥ τῃ6 
Ἐρυρίίδηβ. δϑοπὶὸ ἰἀ θη ὟὙ ποτὰ ἢ τῃ6 
τιοάογῃ Νιυδίαη5β. Δ ΒοῖΠοΥ ΠΟΥ ἅτ ἴῃ6 
Ῥθορὶα οδ θα ἰπῃ Οδη. χ. 13 1[,οὈδῃ!1π| 15 ΞΟΠῚ6- 
ϑδῖ ἀουθίι!. 

ἐῤε διῤῥν».ἢ ΤῊϊ5. πᾶπὶὸ ἀο065 ποῖ ΟσΟΓ 
οἰβόνπογο Τῆς ΓΧΧ. ν ῆο τοπάεγοὰ τῃ6 
νογὰ Ὀγ “ Ὑτομοάγίο5,᾽ τοραγάθα ἴπῸ δ0κ- 
ΚΙπὶ ΡγΟ ΔΌΪΥ 845 ἴῃς “ σανο-τνν ! ]ογϑ" Αἰοηρ 
1Π6 νυόϑῖθσγῃ δῆογο οἵ ἴῃ. οά ὅραᾷ, ν»ῆο δ.ὸ 
τηοητοηδά ὈΥ δῖγαδο (ΧΥΪ. 4, ὃ 17) δηά οἴδοτϑ ; 
Ὀυϊ τῃ6 σοπ]θοίαγο οὗ Οοβοηϊ5, μαξ τῃ6 
Όγὰ πιοδηθ “ ἰοηϊ-ἄνν  ογ5,᾿} 15 ΡΪαυ510]6, 
δη ννοι]Ἱὰ ροϊπὶ γαῖμοῦ ἴο ἃ ἴγῖθο οὗ Ατδὺβ 
(δεοεηϊία). 

4. Ηδξ Ἰοοῖ ἐῤε “περ εἰδοι κυδίορ ῥεγέαϊπεά 
ἐο ὕμάαρ.) Ατλοὴρς (μς οἰζίε5. ἔοσι πο ΌΥ͂ 
ἘΘΠοδοδπὶ (ςἢ. ΧΙ. 6-10) ννῆϊο ἢ ννογο ἴδίκθη 
Ὀγ 5 5ΠΑΚ, ννὸ Βηὰ ἴῃ ἴῃς Καγπᾶς ᾿πϑογριοη 
[γὸθ οἡ]γ---νὶΖ. ὅῆοςο, Αἀογαὶπι, δἀηὰ Αἰ͵α- 
Ἰοη. Εοιιγίθθη παπΊθβ, ΒονυθΎοσ, ἃσὸ ἰοϑίὶ δἵ 
(06 σοπιπιοηςεοιηθηΐ οὗ {π6 ἰηβογιριίίοη, νυν ϊςἢ 
ἰ5α 16 ρἷδοθ ῆογο ἴῃς ἔγοητεσ ἴοννηβ ἴο- 
νυνλγάβ ἴῃς δου ἢ νου πδίυγα! ν αν θη 
τιεητοηδα. 

5. Τδε ῥγίπεες οὔ ὕμάα.ἢ Οη (ἢδ σδηκ οὗ 
“ρηηςο ἢ τη [πάσᾶ, 5ὲὲ τ Κὶ, ἵν. 2-6. 

Θ. Τόν «αἱά, ἐδὲ Σονγά ᾿ς γιχῥίεοι..ἢῚ ὍΠΟΥ 
δοκηον)οαροά, τπῃδὲ 15, ἴπ6ὲ υβῖίςο οὗ ἴῃ6 
βϑηΐθηςς νη ϊςἢ Πδὰ σοόοηθ ἔἕοσ δραϊηϑῖ {πο π|. 
(866 νϑῦβϑο 5.) 

7. ΤΡεν δαυε διωηδ͵οά ἐρεραείυει ; ἐδεγεοζογε 
1] «υἱὴ! ποὶ ἀεειγον ἐῤορι.} (ομλραγε {π6 τὸς 
ΡῬοηίδηςε οὗ Ἀπὸ (1 Κ. χχὶ. 27-29), δηά [δῖ 
οὗ {πὸ ΝΙιπονιῖο5 ( [οπδῇ 1ϊ. 5- 10}, ΠΙΠἢ ῥσοσ 
ἀμορα 5ἰπλαγ γονουδίίοηβ οὗ αἀϊνὶπο ἀθογθὺβ 
τῇ μαὰ Ὀδεη Ῥγοποιιησθά δΥ ἴδε πιοιῖῃ οἵ ἃ 
Ριορδεῖ, 

“σοῖς οἰ υεγαποε Ἐδίμοσ, “ ἀθ]νογδηςς 
ῖου ἃ ϑδοσὶ δρ800." Βεοδιο οὗ ἴΠ6 Γὸ- 
Ρεηΐδηςς, ἴπε τῆγοδὶ οὗ ἐπεσιεάϊα!ε ἀςδιτυοτοη 
15 ψ άγαψνη; ὃυῖϊ (ἢ6 πιοῆᾶοθ 15. 511}} ἰεᾷᾶ 
ἱπηροηάϊηρ, παῖ [Π6 ρϑορὶθ πιᾶὺ 6 186 πλοῦ 
τιουϑά ἴο σοδίγτοη πὰ ἀπιοηάπιοηῖ. 

8. ΤΡον «ῥα δὲ δὲς “εγαπ ἢ ἘἈΘΒοδοδπι 
δά ποῖ ΙΠΟΓΟΙΥ ἴο τηδίτο ἃ ϑβδςστίῇος οὗ ἴγεδ- 
50Γ6 ἴο οδῖδίη ρεᾶςθ. δὼ δδα ἴο δοςορί τῆς 
50 ΖΟΓΑΙΠΙῪ οὗ ΒΕ εγρί. 

ἐδαὶ δὲν να ἁποῦ νι») σεγυΐτε, ἀπά {δὲ 
“εγυίοε οΓ ἐδε ἀίησάον. 1.6. (αὶ ἘΠΟΥ ΤΑΥ͂ 
Ὅ6 40᾽6 ἴο ςοηϊγασί ἴῃ6 ᾿ἰρῆξς Ὀυτῃση οὗ τὰ 
Κποούσγαοῦ ἢ ἴΠ6 ΠΟΑΥΥ γοῖκο οὗ ἃ ἴογεϊ μη 
ΤηοΠδΥςΟἢ. 

909-11. ϑρώδαξ.. .. εαρι τῷ, ὅ"ςἢ ΤῊ 
Ῥαϑϑᾶρο ἰ5 ἃ γορεϊκίοη οὗ 1: Κὶ. χὶν. 25-27, ἰῇ 
Αἰπιοϑῖ ΘΧδΟῦΥ ἴπ6 ϑαπιὸ νογάβ. ψεσβα 12, 
μονγόνογ, ἴῃ σοποϊυδίοη οὗ [6 παγσγδίνο, ἰ8 
δάαϊξοηδὶ, ἀπά οπαγδοϊογιϑίῖς. [ἴ ἀρίϊν ἴεγς 
Τηϊηδῖοα 6 υυττεγ᾿5 ἢἰϑίογυ οὗ ἴῃς ᾿νδϑίοῦ, 
ὙΠΟ 6 Πᾶ5 ργοβθηϊεά ἴο υ5 Τῃγουγξδοιῖ ἰδ 
ἃ 51ΠῈ}Ὑ πιογαὶ ἀπά ἀϊάδςτ!ς ἀϑροςῖ. 

δον. 9. 8 
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ν. 12---2.} 

υδγά- σςΑπιῈ ἀπά ἐεϊοῃεά {Πεπὶ, ἀπά 
ἘΣ τῆεπιὶ ἀσαίη ἱπῖο τῆς ρυλγά 
σΠΔπΊθ6Γ. 

12 Απά ψῆδη ἢε Βυπιῦϊεά ἢΙΠπ,56]Έ, 
τε ψυδίῃ οὗ τῆε ΓᾺΡ τυγηεά ἔτοπὶ 
᾿ἰπὶ,) τῆι ἢς ννου]Ἱὰ ἢοῖ ἀεβίγου ἦ 71 

ἐῶν ἀπά ἈΠΟρεῖμεῖ : ἰδηά 4150 ἴῃ ]υάδῃ τηϊπρ8 
γα ψεηῖ ΜΕ]]. 
τα 1 4 80 Κίπρ Βεμοδοδηι βίγεπρτῃ- 
ἐμλρν φῃςὰ, ἈΪπΊΒΕΙΓ ἴῃ [εγυβαεπι, δηά 
“τ Κίη, γοὶσηθά; ἰογ “Καεβοδοδηι τᾶς ομςα 
ΤΡ Δῃά [ὈΓΥ γελτβ οἷά ἤθη με δερᾶπ 

ἴο τεῖίρῃ, πὰ μα τεϊρῃηβά ϑβενεπΐεεη 
ψΕΔΙΒ ἴῃ Θγυβάίαπη, ἴῃς οἷ νΠ] ἢ 
τε ΙΟΚῸ πὰ Ἄσμοβεη οὔ οὗ 41] τῃς 
ττῖθε5 οὐ ἰβγδεὶ, ἴὸ ριιῖ ἢ15 ἤπια τῆ 6τα. 
Απά ἢΪ8 τπῃηοῖβεγ᾿β πᾶπὶς τας ΝΝδιηδῇ 
Δῃ ΑπιπΊοη ἴ688. 

14. Δπά ἢε ἀϊά εν!], θεσαυβε ἢς 'ρτε- 
τον, Ρᾶγαα ποῖ ἢΐδ Ποᾶγὶ ἴο βεεκ τῃς ΠΟΚΌ. 

ις Νον ἴῃς δςῖβ οὔ εμοδοᾷπι, 
βγβῖ δπὰ ἰδϑῖ, γέ ΠῈῪ ποῖ ψγττίεη ἴῃ 

12. “454 απο ἐπ ὕωάα ἐῤίησι αὐεηΐ «υεἰ{.} 
Τῆς ρῆγαϑθο ἤογὸ ἰϑοὰ 15 οὗ ἀοιιδίξιϊ πιθδηϊηρ. 
1ΐ πιᾶγ οἰ ΠΘΣ 5 ΡΥ, “ Απά ὄνθὴ [Ἰηϑἰεδὰ οὗ 
ἀεϑίγυ σι! ΟΠ} ἃ τἔἰπι6 οὗ ΡγοβθρεγΥ οαπὶθ ἴο 
]7υάδῃ" ---Ὑ ἢ ἰ ἢ 5 ἴῃ 56η56 ἰπϊοεπάσα ἴῃ [ἢ 6 
ἴεχὶ οὗ ἴῆε Αὐτμογίϑοα Ψογβίοῃ ; οὐ, “ Απὰ 
ΓΒ [ΠῚ 15 ἴο δε ποϊεά [Π4[{] ἴΠογῈ νγὰϑ 
[γ61] σοοὰ ἴῃ [υάδῇῃ "---4}}, 2. 4. ννγᾶ8 ποῖ σοῦ - 
Τυρί; ἀπά 80 58ῆὴ6 νγὰ8 ποῖ ἀεϑισογεά, νυ] ἢ 15 
10:6 96η86 οὗἩὨ ἴπ6 πηλγρ Δ] γοηάογιηρ, δηὰ ὁπ 
πε ψΠοἷ]Ὲ ὑγοίογδθϊο. 

18. Κίης Κεδοδοανε εἰγοησιδεπεά ῥὶ»εεὶ ἐπ 
ιτιααίομαι ΎὝΠΟΣΘ 566 π|5 ἴο Ὀ6 ἃ σοῃϊγαβῖ 
ἱπϊοπάθα ποῖα Ὀοΐννθθη ἴῆ6 φαγί εσ δπὰ (Π6 

᾿ Ἰλῖεσ ρογίίοπβ οὗ ἘἈδποδοδταθ σεῖρῃ. ἴῃ 
10:6 ΘΑΓΙΘΓ ἢ6 δ γοπρίποποα ΠΙΠΊ561 τῆγουρἢ- 
ουἵ {πὸ ψνΠο]6 οὗ ἢ15 ἀοπηπ!οπ5 (οἷ. ΧΙ. 5-12, 
17, 23: Χ, 1); ἴῃ [86 Ἰαϊΐοσ ἢἣθ ννᾶβ σοηϊθηϊ 
ἴο 56 συ Γ6 ἢ5 σΔρΙ(8]. 

Κερδοδοαρι “ὐα4 οπε απά ζῶγιν γεαγ: οἱά.] 
Οομραγο 1: Κ. χῖν. 21, δῃηά, οἡ ἴῃε ρὲ οὗ 
ἘΦὨοθοδη δὲ Π15 δοσοϑϑίοῃ, 566 ποῖθ οἢ τ Κ. 
ΧΙ. 8. 

14. κε 414 εὐ] ὍὍΤΠΟΕ υυτὶΐοσ ἤοτα σοπη- 
ΤΏΘΠΟΟ5 ἴδε ῥγδςίίςο, ννῃϊςἢ ἢΘ ξο] ονν5 βοηςθ- 
ἔοστἢ δἰπιοσῖ ἱπνασι ΔΎ, οὗ σμπαγδοϊοσι χης ἴΠ6 
Τεῖστ5 οὗ ἴδ τλΟΠΑΓΟἢ5 85 ΟἰΓΠΟΥ “ ξοοά ᾽ οἵ: 
“544.," ((ὐοπιραᾶτο χίν. 2; χχ. 32; χχὶ. 6: 
ΧχΙ!. 4; ἄς.) ᾿ 

δεεαιο δὲ ῥγεβαγεά ποῖ δὲν ὀεαγὶ 10 “τοὶ 1δὲ 
Σογά ἘἈδΐμον, “ἰπ ἐμβδῖ λ6 ἀϊὰ ποῖ δοῖ 
δὲθ θα οἱ δϑοκίῃρ [860 Τοτὰ." Ἀὸοὸ- 
Βοδοδτηβ κἷη ψ͵ὰθ Ψψνδηΐ οὗἨ δαγηδβϑίηθϑϑ δηὰ 
οοπϑβίϑίοποΟΥ. 

γο. 1, 

11. ΟΠΚΟΝΙΓΙΒΕ5. ΧΙ]. ΧΙ]Π]. 300 

ἴδε ἼΡοΟΚ οὗἩ δῃεπιδίδῃ της ρτγορῆςϊ, ! Ηρ. 
ἀπά οὔ ΙΔἀἀο τε 8εὲγ ςοῃοεγπίηρ ὶ 
δεποδίοριεδὺ Απᾶὰ ἐλέγο τοῦ ννΑΓϑ 
δεῖννεεη Κεμβοδοᾶῖθη ἂπά Τεγοροδηιὶ 
«σοπίίηυδιγ. 

Ι6 Απά Ἐεμοδοδπηι 8ἷερὲ ἢ ἢ 8 
ἔλῖθοτβ, δηά νγὰβ δυπεά ἴῃ τε οἰ οὗ 
Πανὶ : δηά Αδι)δῃ 8 δοη τγεϊρπεὰ 
1Ππ ἢ]5 δἴσδα. 

ΓΟΠΗΑΡΤῈΚ ΧΙΠΠ. 
:4 δίγαλ, σμεοφεαηρ πιαζείλ ταῦ σραΐμοί ὃ» 

γούσαϑι. 4 276 ἐἰεεέαγείλ 1Δε γέρλέ οὗ δὲς 
αι, 18 7γίηρ ἦρε Οοα ἀξ ουεγεονείλ 
φεγούοαγα. 21 74 τὐἶνες απα οὐδ ἐάέγοε ο7 
“ὀϊγαλ. 

ΟΥ̓ ἡϊῃ τῆε εἰρῃβίθεπιῃ γεᾶγ οὔ ( : Κι. 
Κίπρ; ]ετοδοαπι δερᾷπ Αδαμ 

ἴο τείρῃ ονεγ [πάδῇ. 
2 Ἦε τεϊρπεά τῆγες γεᾶγβ 'π Ϊεγ- 

88 Ιεπ. Ηἰ5 πιοῖμετ᾿8 Πᾶπι6 4150 τύ: 
Μιομαδίδῃ τῆς ἀδιρητεγ οὐ ἴὕπεὶ] οὗ 

16δ.. 7όε δοοὶ 9.7 8 εγ»ιαία δ Αραΐη, 85 ἴπ 
(ἢ. ΙΧ. 29, Ογ διιῖποσ γοίογς ἴο ἢἰ5 δι Πού ]65 
ἴογ (ῃ6 σείψῃ οὗ νηϊος 6 Β48 σίνθη ιτ1ι5 δη 
δοςουηῖ. Το σμαγαςῖοῦ οὗ ἴπ6 ννόγκβ φυοϊοά 
μ45 Ὀδεπη σοηδίἀεγοὰ ἴῃ ἴδῈ [ηϊτοἀιποίίου, 
ὃς. Ἢ 

«ὐανῦ: ὀείαυεεη Ἐεδοδοαρε απά «εγοδοαρι. 
Τῆς φῥγοδιδιτοη οὗἨ διιεπιδίδῃ (ςἢ. χὶ. 4) ἐἱ 
ποῖ ρῥγενοπὶ (6 ὕνο Κἰπράοπιϑ ἕγτοπη Ἴςοη- 
Γἰπυϊηρ ἴο Ὀ6 δ νγὰσγ ἢ ὁπ ἀποῖΐποσ. [ἢ 
ΟΥΪΥ ρῥγενεοηϊοα 8ΔΥ αἴϊειηρὶ οἡ ἴδε ραγί οὗ 
ἘΘΠοδοαχα ἴο ἱπναάθ [5γαοὶ ἰπ ἔοτοθ, δηά βθοὶς 
ἴο ΓΕσΟΠΠ ΕΓ ἴ. ΒΥ “ννΑΥ5᾽" ννῈ ἅγ6 ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
ἴο υηάεγοίδηἀ ΠΕΓΕ ἃ 5671|65 οὗ ἱποιιγϑίοηϑ ἔοσ 
Ρἰυπάογ δηὰ γάνᾶρα. 

(ΗΑΡ, ΧΙ. ὙΠ ἰδίου οὔ ΑΙ) } 5 
Τεῖοη, νυ ΒΙ ἢ ἴῃ Κίπρθ ὀσσιρίθ5. οἰρῆϊ νοῦβο5 
ΟΠΙΥ (1 Κι. χν. 1.3), 15 Πόσο σεϊαϊοα ΔΓ ΤΟ 
ἔμ}]γ. ὙὝΒε ροϊπξ ςΠ ΗΥ οὀχραπάθα 5 {παῖ 
ΜΗΙΟὮ τῃ6 νυ Υ οὗ Κίησθ τουοθθ5. 'π ΟΠΪΥ͂ 
ἃ 5'πρῖ6 βθηΐθηςε---  [ΠΟΓΘ ννᾶ5 ννᾶσ Ὀοΐννθεη 
ΑὈἤδῃ ἀπά [ἐγοδοδπλ." 

2. Μιοῤῥαίαῤ δε ἀσωρδίον οὗ ὕνὶο  ὌΠΕ 
Ὑτ ον οὗ ΚΙηρ5 54 Υ5, “ Μδδοῃδῇ, ἴπ6 ἀδυρῆϊοσ 
οἵ Αδἰβῃδίοτῃ " (τ Κ, χν. 2), ἀπά οἱἷιγσ ργόϑϑηξ 
Δυϊῃοῦ, ἴῃ δὴ Θδυ Ἰοὺ ράϑϑᾶρο (χὶ. 20), “" Μδδ- 
σἤδῃ ἴῃς ἀδιρῃῖογ οὗ Αρϑαϊομι," “ Μαδομῃδὴ᾽ 
15 αἶϑο [6 ἔοσπι οὗ ἴῃ 6 πδῖπο ἔουπά ἴῃ σ Κ. 
ΧΡ. 10, 13, δά 2 (ἢ. χυ. τό.0 να πριιβῖ 
τορατγὰ “Μ|ιςμδιαμ" ΓΠπογοίοσε ἃ5 δη δοοιἀθηΐδὶ 
ΟΥΤΟΥ οὗ ἃ σοργίϑί. Τὸ τες]οηςΐα (ἢ δ ΟΥΠΟΥ 
ἀἸἰθοσορᾶπου, γα μάνα ΟἿΪΥ ἴο ϑύρροβε ἰδδῖ 
ὕτ|6] οὗ ΟἰἸθεοδὴ πιδιτιοὰ ΤἌΆπιδγ, ΑὈθαϊοηι 8 

Χ 
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ΤῊΣ. 
δοιεὧἷ 
ζοι εἰ ἀν. 

Ο᾽δεαῆ. Απά {ἢογα ννᾶ8 νγαγ δεΐννεεη 
Αδι)]4ἢ δπά [εγοδοδπι. 

23 Απά Αδί)αι ἴδε τῆς θα ς ἴῃ 
ΔΓΓΑΥ ΜΠ ΔΠ ΔΥΠῚΥ οὗ να]δπῖ πΊθῃ 
οὗ ννᾶῦ, ευέπ ἴουγ υμπάγεα τηουβαπά 
σβοβεη πε : [εγοδοδπι 450 8εῖ τῇς 
ὈΔ(ι]ε 1π ΔύγαΥ ἀραίηβῖ ἔπι γῇ εἰρῆξ 
πυπάγεά τῃουβαηἀ σἤοβεη πθη, ὀέ1η 
ΤΑΙ ΡΥ πλεη οὗ ναἰουγ. 

4 ἵ Απά Αδι)αὴ βτοοά ᾧἃρ ὕροη 
ταουηΐ Ζεπηδγαὶ 1. νν ἢ ἢ ἐς ἴῃ ππουπῖ 
Ἐρῆγαῖπι, δηπά 5.4, Ηδθαγ πιε, ποὺ 
Ϊ]ετοόθοδπ, ἀπά 81] [ϑγδεὶ : 

ς Ουρδῖξ γε ποῖ ἴο Κπονν τῆι τῆς 
ΓοκΡ Οὐοά οἔὨ ἴϑγδεὶ σανε τῆς Κίπρ- 
ἀοπὶ ονεῦ ἰβγδεὶ ἴο δανά ἔοσυ ἐνοῖ, 
ἐυέη ἴο ᾿ίπι δπὰ ἴο ἢϊ8 80η8 ΡΥ ἃ 
ςονεπδηΐῖ οὗ 8αϊτὴ ' 

6 Ὗεῖι [εγοθοδπὶ ἴῃς 5οη οὗ Νε- 

ΟἾΪΥ ΤἙὨΙ]4, ἀπά [Πδὲ Μδδοῆδῃ ννδ5 [ἢ οββρσγίηνς 
οὗ 1815 τπηαγγίαρε. (δεὸ ῃοΐβ οἡ 1 Κ. χυ. 2.) 

9 Οἰδεαῤ Ιΐ 15. αυϊϊξ υποοτίδίη νϊςἢ 
Οἰὐεδδῇ 15 Ἰηϊοπάεά, (Οὀοργάρ εῦβ ἐπυμηογαῖα 
ἤνϑ. 

8. δεῖ δὲ δαϊἶς ἰπ αγγαγ] Ἐδίδοσ, κ 9 8- 
Ἑαρθὰ ἱπ ἴδὸ ψασχ." 

ων» ῥεπάγεά ἐῤοισαπαάῖ εροσεη ριοη.ἢ 1 ἢδ5 
Ὀδοη Ῥτοροβοά ὃ Βρ. Καηπηϊςοῖζ δηα οἵἴπουβ 
ἴο σἤδηρο ἴΠ6 ΠυΌΘΓΒ, ΠΟΓΟ δηᾷ ἰῇ νθῦβθ 17, 
Ἰηἴο 4ο,οοο, 8ο,οοο, δηά 5ο,οοο Γοϑροςζινοὶγ.---- 
ῬΑΓΓΥ Ὀσοαυδθ ἴμοϑθ 5ΠΊΔ 6 Γ ΠιιπλΌΘΙΘ. ΔΓ 
Τοιηα ἴῃ ΤΔΠΥ ΘαΓΪΥ οἀϊοηβ οὗ τἰδ6 Νι]ραῖθ, 
Ὀυϊ πιδιηὶγ ἐπι 1πὸ ΔΓΡΘΓ ομὸβ ἃΓῸ 
(ουρῖ ἴο ὃ6 Ἱπογού!ῦϊ6, ΤῸ 5ιρΡοβο δπεὶθ 
ΔΓΠΊΐ65 οὗ διισῇ πιαρηϊϊυθ την δπά ἢρῃῖ- 
ἱπρ Ρισποά θαῖῖ].5, δηὰ φοο,οοο ἼΔ|Ππρ οἡ 
οπε 56 ἰπ ἃ ϑίησ]θ ὀηυδσοηηθηΐ, 15 ΠΟΓΔΙΠΙΥ 
ἴο 5ΌΡΡοβο νυ ῆδΐ 5 θάγοὶυ σγθ0]0. δῖ ΟἿΓ 
αὐΐποτ, ἔδιτὶγ ὡοηποίγυοά, ἀοθθ ποῖ 9ΑΥ ΟΥ 
Τλθδη (ἢ15. Ηδ πιόληβ, ἰῇ ὑοῦ 1, ἴο ϑἴδϊε 
ἴΠ6 πυπηδοῦ οὗ ἤρητπν πιο ΜΠ νν ἢ Ι ἢ οδοὴ 
διάθ Ὀόρᾶη [ῃ6 σοηϊοδῖ. Απά ἤΟΓΘ ᾿ἴ 5 ἴο ὃὈ6 
ποϊεά τπαῖ 5 πυπιῦο γα λοσοσγὰ νν6}} ἢ (ἢ 6 
σοηβι5 οἵ ἴῃ6 ροορὶς ἴακθη ἴπ ἴδ6 σεῖρῃ οὗ 
Βανι ὰ (1 (ἢγ. χχὶ. 5), Ἰοϊπθά ἴο {πὸ ἔδεῖ 
ψ Ὠισῃ ΠῈ [45 τοϊαϊοα (2 ἢ γ. χὶ. 132-17), οὗ 
ἃ Πσοπϑιεγαῦ!]θ ϑυθβϑοσυθηΐ οὐ ρταῖίοη ἱτῸΠὶ 
{πε πογίπογη Κιηράοχῃ ἱπῖο ἴΠ6 σοι Γ ΟΠΘ. 
Τῆς τοῖΔ] δά] τπδ]6 ρορυϊδίιοη δἵ [6 {Π1π|6 
οὗ (6 σδϑῆβιιϑδ ννᾶϑ 1,5 7ο,οοο. Ὁῇῆὸ τοΐδὶ οὗ 
1η6 ΠρΡΏΓΠΡ πθη πον 15 1,2οοοοο. ῬΠ15 
ψου]α Αἱϊονν ἴοσ {Π6 δρϑὰ δηὰ ἱπῆσγτῃ 370,οοο, 
ΟΥ ΠΟΑΙΪΥ 4 ἔουτῖῃ οὗ ἴ1Π6 ΠΟ] 6. Αραίη, ἴῃ 
ΜΕΓ66 17, ΟἿΓ ΔΉΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 ιἱπάἀοτοίοοα ἴο 
Τηθδη, ποῖ ἰῃαξ φοο,οοο [5γδο 65 γοσγο Κι! 
ἴῃ οπὸ Ὀδαί(]6, δι (δῖ (ἢ]5 ννᾶὰβ (ἢ6 δητΓΟ 
[5Υδο]ῖο 1ο55 1η ἴῃ 6 σοιγϑε οὗ ἴα ννᾶσ, νυ δῖ ἢ 

11. (ΓΗ ΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΗΙ. [ν. 3-9. 

δαῖ, τῆς βογνδηΐ οἵ ϑοϊοπιοῃ τῆς 80ῃ 
οὔ Ὁ 
06 11εἀ ἀραϊηβδὲ ἢ15 ἰογά, 

7 Απά τῆετε ἂγὲ ρδιῃεγεὰά υπῖίο 
ἢϊπὶ ναίη πιεη, τῆς σἢΠ]άγεη οὗ Βε] 18], 
Δη4 ἢᾶνε βίγεηρίπεπεα {ἢ απΊβεἶνοβ 
ἀραϊηϑδὲ Βδποθοδπὶ τῆς 8οη οὗ ϑοῖο- 
πιο, Ψῆθεη Ἐκεποθολπὶ νγὰ5 γοιῃρ, 
ἃη4 τεπάεγῃοαγίεα, δπά Ἴσουϊὰ ποῖ 
νΠϑῖδηά τε. ὁ 

8 Απά πον γε τπῖηΚ ἴο νυἱτβοιαπά 
τς Κίηράοπι οὗ τἢ86 ΓΟΚΡ ἴῃ τῇς 
Παηά οὗ τῃς 8οη8 οὗ [αν ; ἂπά γε 
δε ἃ ρτελῖ τηυϊτυάς, δηὰ ἐλέγε αγέ 
ν ἢ γοῖι ρο]άδη οαἶνεβ, ννῖ ἢ [ ετο- 
δθοδπι ““πιδάς γοιι ἔογ ροάϑ. 

9 Ζἢλνε 
Ῥγεβῖβ οὐ τῇῆε [ΓΟΚΡ, {πε 80π5 οὔ τῷ 
Αδίοῃ, δηὰά τὲ [;μονιῖεβ, δηὰ ἢδνς 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ ςοπίπυσὰ Γπγουρ [86 ΒΟΪ6 τεϊρῃ 
οὗ Αδι]δῆ. 

4. ὕροη »ιοι Ζεριαγαὶνι.)] Μουπί ΖοὝπιᾶ- 
ΓΑΪΤῚ 15 ποῖ οἰβεννῆογο τηθηςοηθὰ ; δπά ἴἴ ἰ8 
Ὀποογίδίη ΠΟΙ͂ΟΣ νγὸ οὐρῆϊ ἴο σσηποςεῖ τ 
ΜΠ (ῃ6 ἙΟῪ οὗ (ἢ6 5ᾶπὶιῈ πᾶπὶεὲ ποϊ!οθά ἴῃ 
οϑῆϊᾷ δπηοηρς ἴἢ6 ἴοννηβ δι]οϊϊθοὰ ἴο Βεη- 

),πὴπὶ ( ] οϑἢ. χυ!. 22). ὙΠ πιουηΐδίη 56 τηβ 
ἴο δανε ἰαΐη βουΐῃ οἵ Βεῖἢ- εἰ (566 νϑῦβε 19), 
᾿ροη ἴπ6 Ὀογάοσγ οὗ [6 ἴννο Κιηράοπμ5. [ἴ 
Π45 ποῖ γοῖ δεθη 1ἀθηςῆεά. 

αυδίεὐ ἐς ἐπὶ »πομπὶ Ἐργαίι Οἡ {πὸ νἹάς 
οχίθηϊ ἴῃ νΒῖοῖ τῆς τεσ “ πιουπίὶ ΕΡἤγαιτα "ἢ 
νγᾺ5 566, 566 ποῖδ ου 1: Κ. ἵν. 8. 

δ. Τῤὲε Σογά Οοά... σαῦε τδὲ ἀϊπσάονε 90 ῈΓ 
1εγαεὶ ἰο Παυϊά ῶῶγ συογσ ΑὈ δῃ οπιῖβ ἴο 
ποίϊος (Παϊ (Π6 ΡΙΗ͂ οὗ {π6 κΚιηράοπι ἴο αν ὰ 
νν 5 σοπα! ΟΠ Δ] --- 1, ΠΥ σΠ]]άγθη ν0}}} Κορ 
ΤΥ σονοπδηΐ δπηα ΠΥ ἰοϑτ ΟΥ̓ ἰπαῖ [ 5}}4}} 
τος ἢ {Π6πὶ, {Π6ΙΓ σΠΠ]Π ἄγ η 4150 5}|4}} οἵ προ 
(ΠΥ τσοπθ ἴῸσ βνογπιογο. (8. Ὄχχχ. 12. 
(οιηρᾶγο Ρ5. ἰχχχῖχ. 305-32.) 

ὧγ α κουεπαπί ὁ “αἰ!.}] 1.6. “ἃ βλστϑά δηά 
Ἰην οἶδ Ὁ]6 σονθηδηῖ." ((οιηραγε Νπι. ΧΥΠΙ, 
19.) 

Θ. ὑεγοδοανηε.... ἐδ “εγυαπί Κ᾽ δοϊογιοπ.) 
1.6. “μὲ βυδ)εςῖ. (δεε τ Κ'. χὶ. 26.) 

7. Ῥαίὶπ »οη 1.6. “Ἰον ἔθ] ]ον" 5," “ρεὺ- 
50η5 ΟὗἨ ἴπ6 θά56Γ βοτῖ," ((οιθραγο [υάξ. ἰχ, 
4:1 πὰ 2 ϑδτι. Υἱ. 20.) 

ἐδὲ ἐδ ἰάγεπ 9 Βείϊα!.}1 ϑ8εε ποῖς οη Ὠδυξ, 
ΧΙ]. 11. 

«υδεη ἈἈρῥοδοανε αὐας γομπς ἀπά ἱομαξγο 
ῥεαγίεά. 866 ποίϑ οἡ ἵ Κ. χίϊ, 8. 

θ. συνε γε ποῖ «αὐδὲ ομὲ ἐδὲ ῥγίϑιι τ ἐδὲ 
1ογά3] ϑ8ες ἅδονυο, οἢ. ΧΙ. 14. 

ανὶά, 15 γίβεῃ ἃρ, ἀηά μαῖῃ ἐτε- “: Κα, 

7: Κια. 
ἢ 12. 2,28. 

γέ ποῖ οαδϑῖ ουῦῖ ὦ ΕΟ χκδ, σα, 



ΤΉ. “9 
ΖΩ κἐς 
Δα» εζ. 

Ὁ εἰ. 2. 4. 

ν. 1ο---το 

πλδάς γοιι ῥγίεδίβϑ δῇῖογ [ἢ ΠΊΔΉΠΟΓ 
οὗ τῆε πατίοῃϑβ οἵ οὐδεν Ἰδπ8 ἡ 50 {παῖ 
Ποβοσνοσ. σοπιεῖῃ ἴἴο σοηδβδογαῖα 
ἈΪμιθΈ]Γ ἢ 4 γουπρ δα] ]οςΚ ἀπά 
ϑενεη γΑΠΊ5, {06 “4716 ΤΑΥ͂ ὃ6 ἃ ῥτγιεβῖ 
οὗ ἐὐενπ ἐλαὶ αγό πο ροάϑ. 

ΙΟ Βιυΐῖ 85 ἴοσ υ. ἴῆε ΓΟΚΡ ἐς οὔγ 
Οοά, δπά ννεὲ ἢανε ποῖ ἔόσβακδβη ἢϊπὶ: 
Δπὰ τῆς ρτίεϑῖβ, νγῃ οἢ ΠΊΪΠΙβῖογ αηῖο 
τῆς ΠΟΚΡ, γε ἴπε ϑοπ5 οὗ Αδζοη, 
αηά τῆς ],ονϊε8 τὐαίέ ὑροη ἐλεὶγ 
ὈυδΙΠ 688 : 

11 ᾿Απά τπεγ δυτγη αηἴο τῆς ΠΟΚῸ 
ἜΝΕΓΥ πιογηϊηρ; ἀπά ὄνεῦν δνεηΐηρ 
δυγηῖ βδςγιῆσεβ Δπ4 βϑννεεῖ ἰποθηβα: 
τῆς ἰβῃεννγεδα 4150 τοῦ ἐδεγ ἐπὶ ογαεν' 
ἀροη ἴῃς ρυγε ταῦϊε ; δπά τῆς σδπά]ς- 
8. Κ οὗ ρο]ά νυ τῆς: ἸΔπὶρ5 τπογεοῦ, 
ἴο Ὀυγη ἜνεΓΎ δνεηΐπρ: ἔογ Μὲ Κεερ 
{πε οἤᾶῖρε οὗ τπε ΓΟΚΡ. οὐ Οοά; 
δμυῖ γε ἢᾶνα ἔογβαεπ ἢ]π|. 

12 Απά, Ρεμοϊά, (σοά Πἰπιβεὶῇ ἐς 
ΜΠ 8 ἔὼὺγ δῦ σαρίδιη. πα ἢ]8 
Ρτεϑῖβ ννἢ ϑουηάϊηρ, ΤΓαπηρεῖβ ἴο ΟΥΥ 
Αἰλτπὶ ἀρδίηβδὲ γου. Οὐ Τδι]άγεη οὗ 
ἴ5γδεὶ, ἄρῃς γε ποῖ δραϊῃηβῖ [6 ΓΟΚῸ 
Οοά οἵ γοιγ [Δι Π6Γ5 ; ἔὺγ γε 5}8]] ποξ᾿ 
ΡῬΙΌΒβρεΊ. 

11  Βυῖ Τ7εγοδολπὶ οσαυβεα δη 
δλδυβῆπιοηῖς ἴο σοπιοὶ ἀρουζ δοἢΙπά 

«υἱἱδ α γοωπρ διιϊοοῖξ απά “ευεη γα ΜΝ 
δῃου]ἃ πᾶν ὄὀχρεοῖϊθα “4 Ὀ0Π]ΠῺΟΟΚ δηᾶ ἐφυο 
ΤΆΤΩ5, ἃ5 ἴῃ 5 ννὰ5 ἴη6 Ὁβοτγίηρ ννηῖοῃ Οοά 
δά τοαιϊγοά δἱ ἴῃ 6 ογίριπδὶ σοηβθογαίίοη οὗ 
ἴδε 50η5 οὗ Αδγοη (ἔχ. χχῖχ. α; [νὃνν ὙΠ]. 2}. 
Βυΐ ᾿ξ ἀρρθαᾶγβ πὶ [Θγοϊδοδπὶ, [Ὁ γεβϑοηβ οὗ 
Β15. ον, ὁπἸαγρεά τῃς Ξβδοπῆςε, ἀπά τοαυϊγεά 
ἴτ δῖ {με σοῃβθογαίίοῃ οὗ ἐνεῦυ ριοβῖ. 

11. Τὲε «ῤεαυδνεαά . .. μῤοη ἐδὸ ριωὲ ἐαδἰε.} 
ΤῊ ράϑϑαρο διιρροϑίβ [6 νἱονν [ῃδῖ, ἰποιιρῇ 
δοϊοπιοη πιδάδ ἴθη ἰδθϊθς ἔογ {6 βῃεν σοδά 
(ϑιιργα, οἰ. ἵν. 8, 19), ᾿ἴ ννὰ5 ΟἿΪΥ δεῖ προη 
οπα οὗἉ {Πεπὶ δὲ ἃ {Ππ|6θ. (8566 ποῖβ οῃ 2 (Ὦγσ. 
ἵν. 19.) 

δε εαπαάΐεείεζ. ϑοϊοσπιοη πιδάς ἴθ σδηά]6- 
5 Κοϑίςἢ. ἵν. 7); Ὀυϊ--ς ἢ (Π6 [20]65--- 
ΟΠΘ ΟΠΙΥ νν45 τιιϑϑὰ δῖ 4 {Ππ|6. 

12. ἩΙ γί «υἱὲ σομπάδτισ ἱγιρηρεί..ἢ 
866. ἄδονθ, οἷ. ν. 12, 12. [ἴ ἄρρϑδγβ το ΠῚ 
ὕΕΓ5Ε 14 (μαι ΑὈΠΔῃ παδὰ Ὀγουρπί (6 ῥγίθϑίβ 
δηά {πΠε]Γ {ιπιροῖβ ννιτὴ Ὠἰπὶ ᾿πῖο ἴῃς ὈΔ[116- 
Βεϊά, δεςογάϊηρς ἴο {πὸ σοπηηδηά οὗ Οοά 
τεςοσγάδα ἰῃ Νυπὶ, χ. 9, πὰ ἴπε Ὄχδτηρὶθ οὗ 
οϑ65 ἴπ ἴῃς ννᾶγ δραϊηδσὶ Μι|Ιάϊδη (ἰδ. χχχί, 6). 

1. ΠΗ ΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΙΠ]. 

{πδ6πὶ: 80 ἘΠΕ ψγετα δείοσε Τιυάδῃ, 
ἀηὰ τε δημδιβῆπιεπε τος ὑεμὶηά 
{δεπι. 
14 Απά ψῇεη πάλῃ Ἰοοκεά δδοῖκ, 
ὈεΠο]ά, τῆς δαῖι]ε τὐας Ὀεΐοτα ἂπά 
ὈΘΠΙηά : δηὰ {πε οὔθά υπῖο τῇς 
ΓΟΚΡΌ, ἀπά τῆς ργιεβῖβ δουηάδά ψ τῇ 
τῆε {πιπιρεῖϑ. 

Ις Ἴδη τῆς πλεη οὗ Τπἀδῃ ρᾶνα 
ἃ δῃουϊ: δπηπὰ 45 ἴῃς πηεηῃ οἵ [υἀλῇῃ 
8πουϊεά, ἴξ σᾶπὶῈ ἴο ρ458, ἴῃλ: (οά 
δπιοῖς εγοδοδηι δηά 41] ϑγδθὶ θείογς 
Αη δὴ δπά [υάδῇ. 

16 Απά τε ἙομΠ]άγεη οἵὨ ἴ5γδεὶ θά 
Ὀείοσγε [πάλῃ : ἂδηά (ὡσοά ἀεϊϊνεγεά 
{Βεπὶ πο {ῃεὶγ ἢδηά. 

17 Απά Αι ἂηά ἢΐ8 ρεορῖὶε 
δίανν τῆδπι ὙΠ ἃ ρστγεαῖ 5ἰδιιρῃζεγ: 
80 ἴπετγε [6]] ἄοννη 5ἰίη οὗ ἰϑγδεὶ ἥνα 
Βυπάτγεά τῃουβαπά σῃοβεη πιεη. 

ι8 ΤΠυ5 ἴῃς ΤσμΠ]άγεη οὐ ἰϑβγδεὶ 
γεγο δυουρῆς υὑπηάεγ δὲ παῖ {ἰπ|6, 
δηά τῆε σμ]άτεη οὗ [υἀδῇ ργενδι θά, 
Ὀεσδιιδα ΠΟΥ ταὶ εὰ ἀροη τῆς ΙΟΚῸ 
Οοά οἵ τμεῖτ ἢ οτβ. 

Ι9 Απὰ Αδιλῆ ρυτϑιεά δίεγ [6- 
τοδοᾶῖη, δηά τοοΚ οἰτ65. ἔτοπη Π]ΠῚ, 
Βεῖἢ-εἰ νὰ της τοννῇβ τπεγεοῦ, δπά 
]εϑῆδηδὴ ψ τε ἴοννὴβ τπογεοῦ, 
δηὰ Ερἢγαίη ἢ τῆς τονγηβ τΠεγοοῦ, 

17. “2 ᾽ αν ανπδ ῥὲς ῥεορὶς «ἰεευ {δενγε «υἱδα 
5 Γεαλ οἰαμσῥίεγ. ΤΓΏΘΓΟ 15 ποίῃιηρ ἴῃ (ἢ6 
ΟΥ̓ ρπἃ] ἴο ἱπάϊοαϊο [πὶ [ἢ]5 5] Γ ννᾶ5 
811 οπυ οπὸ ἄγ. ΤῈ νοῦ ἰς ΡΓΟΔΟΙΪΥ͂ 
ΠΟΙΠρΓ ϑϑίηρ ἱπῖο ἃ ἔδνν ννοσγάβ ἴῃς αἸγοι πὶ" 
βδίδηςε οὗ ἴε ψΒοὶς νᾶ. (δεὲ ποῖθ οὐ 
γΘΊθ6 1.) 

ἔδενε 321} ἀοτυπ «ἰαἰπ.1 ὍῊΣ ψνογά ἔγδπϑ- 
ἰλϊθα “5141 πηθᾶπ5 5.ΓΙΟ ΠΥ “ Ριεγοθα," δηὰ 
11 ἱποϊυάς Ὀοιὰ {πὸ ΚΙ]Θα απὰ [Π6 νουπάρά, 
[1 ἰ5 {ταπϑὶαίθα ὃῪ “ψουπάρα " 1η 1,411. 1]. 12. 

18. Τδὲ εὐιϊάνεπ ὁ Τεγαρὶ αὐόγε ὀγομσδὲ 
«σιον. “ Ἠπτ]ο ἃ," οΥ “ ἀοζοαῖοὰἂ," γᾶ- 
{ποτ---ποῖ τράἀυςσά ἴο 5υδ᾽]δοϊίοη. 

190. ὕεῥαπα δ. Νο οἴδεοῦ τηιθπίοη οὗ [ἢ}5 
ἷἶλοθ οσουτβ ἰῃ ϑεγρίυγο. [ἴ 15 ῬγοΔΟΥ͂ 

Ιάσπεςδὶ ἢ [Π6 “ 154π45 οὗ [Ὀβϑρῆι5 (( Αηΐ. 
Τυά. χῖν. 15, 8. 12), ΨΏΕΓΕ ἃ 4116 ἴοοΚ Ρἷδος 
ἴῃ 16 ψᾶγ θεῦνοοη Απίϊροπυβ ἂδπά Ἠετοά; 
Ὀυϊζ [[5 οἰτυδίίοη σδπηοίῖ ὃὈεὲ ἤχοά. 

Ἐρδγαΐπμ Ὅ 5 15 Αἷϑο ἃ πᾶπὶῈὲ ὑνῃοἢ ἀο65 
ποῖ ὁσουγ οἴδονθεγο. Ῥεσῆδρα Ορἤῃγδῖῆ, Ὡς ἢ 
566 πΊ5 ἴο ᾶνα Ὀδθη Πρᾶσγ Βείἢ-Ἔὶ ( [οϑδῇ. χυ. 
1Ὲ,) 23}, 5 ἱπίεπάεἀ, ϑοπιε ἰάεπηγ δοῖμ 
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20 Νειῖδμον ἀϊά Π]εγοδοδηπὶ τεσονοῦ 
βῖΓΕΠρΤ. ἀρδὶπ ἴῃ τῆς ἀδγ5 οἵ Αδ]]Δἢ : 
Δη4 τῆς ΓΠΟᾺΡ βίγυςκΚ πἰπὶ, ἀπά δα 
ἐϊεά, 

21 4Βι: Αδιαἢ νναχεά πὰρ ῃΥ, 
δηά πηλγγιεά ἐομγίθεεη ννῖνεβ, 4Δηα ὃδε- 
δαῖ τνεηῖν ἀπά ἔνχο 5015, ΔΠ4 βἰχίξεῃ 
ἀδυρῃῖογβ. 

22 Απά τε τεβὲ οἵ τε δςοῖβ. οὗ 
ΑΔ)", δῃᾷ ἢὶ5 νναγϑβ, δῃ!ἀ ἢ15 βαυἹηΡ8, 

"ον ων αγέ ὙΓΙττΕμ ἴῃ τς ᾿ἰβίοσυ οὔ τῆς ργο- 
᾿ΠΡῆδεῖ “146ο. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙΝ. 
1 “4:6 τρεοεεδεη ἀρείγογείλ ἰάο͵αί»). 6 Ἰαυΐης 

2εαεα, λέ εἰγειρελεποίλ ἀΐξ δυιφυοσηε τοί γον 
σηα αγηηΐ. 9 Οασἰδιηρ οὐ Οοά, ἦξς συε- 
ἑλγοιυείά Ζεγαλ, αγια «ροϊίλ ες Ιλιοῤία». 

φο Αι] ἢ) 5ἰερὲ νι 5. ἔΈΠεγβ, 
ἘΣ ΕΝΝΙ Δηἀ τῆεγ δυγεά Ὠΐπὶ ἴῃ τῆς ΟΥ̓ 
15. ὃ, ἃς, οὐ αν! : απά ὅΑϑ88 ἢἰβ βοὴ γεϊρπϑά 

11. ΓΠΗΚΟΝΊΙΓΟΙΕ5. ΧΠῚ. ΧΙΝ. [ν. 2ο---ὅ. 

'π 15 βίεδά. ἴΙ͂ῃ ἢἰ5 ἀδγβ8 τῆς ἰδηά 
γνγν5 4]εῖ ἴ6η γελγϑ. 

2 Απὰ Αβ ἀϊά ἐδαὲ τυλϊεῖ τὐας 
οοὐ δηά πιρῆς ἴῃ τῇ εγεβ οἵ τῆς 
ΟΒὨ ἢϊβ8 οἀά: 
2 Εογ ἢς ἴοοκ ἄννὰν τῆε δ᾽ίατγβ οὗ 

ἴη6 βίγδηρβ χοάς, δηά τῆς Πρ ρίαςεβ, 
δηἀ ὕγακε ἀόνγῃ τς ᾿Ιπιᾶρεβ, Δπα ουΐ 
ἄονγῃ ἴῃς ρύοναβ: 

4 Απά ςοπιηδηάεά [υάδῇ ἴο 5εεῖς 
(ἢε ΓᾺΡ (οά οὗ τπεῖγ ἔδί ογβ, δπά 
ἴο ἀο τῃε ἰαὺνν δπὰ τε ςοπιηηδηά- 
πιεηῖ. 

ς ΑἾβο ἢς ἴοοκ ἀυνδὺ ουἨΊ οὗ 81] τῆς 
οἴτιε5. οὐ υὐάδῃ τῆς ΒΙρη ρίλςεβ δηὰ 1 εδ. ἑκα 
(ἢ Τίπιαρεβ: δηά {πε΄ Κίηράοπι νγᾶθ το 
4υΐες Ὀείογε δἰπὶ. 

6 4 Απά πε δυϊΐε ἔεποςά ς 165 ἴῃ 
]υάδῃ : ἔογ τῆς ἰδπα δά γεϑβῖ, δπὰ ἢς 
δά πο ννᾶγ ἴῃ τῃοβε γεδῖβ ; θεσδιιβα 
[πε ΓΠΟᾺΡ Πα ρίνεη Βίηι γεβῖ. 

Τ Ηδεδ. 
δΔίαΐξκδε, 

[π656 ρίδοος ἢ τῆς ΕΡὨγαϊπι ἡ ῃογεῖο ΟἿἹΓ 
ΙΤογὰ τεῦ γοά ([Θδη χὶ. 54), νῃ]οἢ ννᾶ8 οἡ 
(6 εἄγρε οὗ ἴμ6 ν ]άθγηθϑθ, ρεσῃᾶρα δ Ἐ᾿Ρ 
Ταϊγίῥεθ, 4 ΟΥ̓ 95 ΤῊ]ε5 ἔγοπι Βεῖμεὶ ἴο [δς 
που -οαϑί. (Ἀοδίηϑοῃ, “ Κ Θβθάγο 5, νοὶ]. ἰ,. 
Ῥ. 125.) 

20. Τῦε Ζονά εἰγμοξ ῥίνι, απ δὲ ἀϊθά. 
“Ἡ]πΔ σδῇ ΟἿΪΥ ΤΟ ἴο [ογοδοάτη. [1 15 
ποῖ, Ρεγῆδρδ, [ἢ νυτιτεγ 5. ἱπίο πιο ἴο ἹΠΊΡΙΥ 
1μαῖ Ιογουοαπι ἀϊεά ΕἸΠΟΓ δυο] ΟΥ̓ῚΠ 
ΔΩΥ δἴγαηρε δηά ππηιιβιδὶ πιᾶπηοῦ, δι Οἠ]γν 
ἴο ἀφοϊαγο {Πδΐ ἢὶ5 ἀθαῖῃ ννᾶβ, 1Π ροϊηΐ οἵ 
ἔαςϊῖ, ἃ Ἰυάρτηθης ὑροὴ δἰπὶ [ῸὉΓ 5 5|η5. 
ΟΠ γοποϊορίοδ! !Υ βϑρθακίηρ, 815 ἀθαῖῃ 15 ΠῸΓΘ 
ουΐϊῖ οὗ ρίδςς, ὉΓ δὲ οι νεά ΑὈΪ 4 ἢ «αἵ Ἰοαϑῖ 
ἵννο γοδῦβ (σοιίραγε ᾿ Κ. χίν. 20, δηὰ χυ. 9); 
Ὀυϊ ἴῃς νυτίϊογ, ποῖ ἱπιοπάϊηρ ἴο γοοὺσ ἴο ἢ15 
ἨὨἰδίογῃ, 15 παΐυγα!!Υ Ἰοὰ ἴο σἌγΓῪ ἰ᾿ οἡ ἴο 15 
[ογ δ Ίοη. 

2]. “δί᾽αὐ «υαχεά »εφῥιγ. ἘδίδθοΥ, “τοοκ 
ΘΟΌΓΣΕΑΙΟ,, “τον δοϊ]ὰ." δεϊηρ ἢ Πι56} 
δοουγο ἴῃ ἢῖ5 Κιηράοπι ΔΕἔΟΓ ἢ]15 ΥἹΟΪΟΥΥ͂ ΟΥ̓ΘΓ 
ἸΕΡΜΝ 6, ἰκὸ ἢ᾿᾽5 ἔδῖθμοσ δηὰ ἢ5 ὑταπά- 
Αἴμογ, γᾶν ΒΟ] ῸΡ ἴο 5εἰ-ἰηάἀυ!σοῆςς, 
δηὰ ὑτοδῖ! ἱπογεαϑθὰ [ῃ6 ΠΟΠΊΘΕΙ οὐὗὁἨ 815 
νΪν 65. 

92. ΤΡ “10Γ7 (ΤΆΔΥΩ. εονιγιοηαγ γᾺ) 9 ἐδὲ 
2γοῤῥεῖί 14.0.1. Οπ τῃς8 παδίυσε οὗ 1815 ννοσκ, 
566 [πιγτοἀιπιοίοη, ὃ 5. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. 1. “1:4 ῥὶς “ον γεισπο ἢ ΤῈ 
ἘἈδμοθοδπὶ ν 85, ἃ5 ἀῦονς διιρροβθὰ (1 Ἀ.. χὶϊ. 
8, ποῖθ), ποῖ τοῦ 1πδῃ 21 δῖ ἢ]5 δοςθϑϑίοῃ, 
Α58, οη ἢ τηοιηϊοαὰ τῃῆ6 τἤγοπο, πηυβῖ 
βᾶνὸ μον ἃ τλογο ὈΟΥ, ποῖ τογὸ [Δ τὸ ΟΣ 

11. Ηἰ5 δοςεϑϑίοῃ [6}} ΠῚ 2ο γεϑδγβ οὗ ἢϊς 
δταπα δι ποσβ ; δηά 'νὸ οδηηοῖ δ᾽ϊονν---υθη ἴῃ 
1η6 Βλϑί--ἰθθθ [ἢΔῃ 15 ὙΘΔΓΒ ῸΓ ἃ βοπογα- 
(Ἰοη. 

ἐδε ἰαπά αὐ: φμίο! ἱεπ γεαγ:.} ΤῊς γτεαὶ 
Ὀΐϊονν βἴγσυςκ ΌὈΥ̓ ΑὈι]4ἢ (ςἢ. ΧΙ 15:19}, Π15 
Δ ΠΔησθ ἢ δυγία (1 Κὶ. χνυ. 19), δπὰ (Π6 
ΤΑρ ἃ βιιοςεϑϑίοη οὗ ϑουεγεῖρηβ ἴῃ [5γ6] ἀυτγιηρ 
(Π6 ΘΑΓΙΟΓ ραγί οὗ Αϑδ5 γείρῃ (Ὁ. 25-.33), 
νοῦ παῖυγα! ν ργουθηΐ ΔΎ ἀϊδίυγθαηςὸ οὗ 
[η)6 ρΡοᾶςθ οἡ [ἢ6 ρατί οὗ ἴ[ἢ6 πογίμογη Κιηρ- 
ἄοτῃ. Τῇ ἴθηοῦ ἀργὸ οὗ Αϑ8 πιπιβο]  ννου]ὰ 
θὲ ἃ ὈᾶΓ ἴο νν ΓΚ Θηϊογργίϑαβ οἡ ἴῃς ραγῖ οὗ 
]ιά4ῃ. . 

8. Ηδ ἰοοξ σευαν ἐῤε αἰναγι, 9. ΤὍΒε 
ἸάἀοΙΑΙΤΥ οὗ ᾿υἀ4ῃ Ππᾶ5 Ὀδεη ππεσῖο βρόκθη 
οὗ ΟΠΪΥ ἴῃ βϑῆογαὶ ἴεστηβ. (866 οἷ. ΧΙ, 2, 
5.) Νὸον ἴοσ ἴῃς ἢγθεὶ (πὸ τ[ὴ6 νοῦ 
ἀεβοθπαάς ἴο ἀεῖδ:]|5. [π᾿ ἴπ6θὸ ἢ6 1} 6 
ἔουπὰ ζ0 ἀργὸθ οἰοβοὶν ἢ τὴς δυΐμοσ οὗ 
Κίπρϑ, νῆοῸ σλοπίοηβ [86 “ ὨΙγῇ ρίδοοβ," τὴς 
“πηλρ 65," δηά ἴθ “στονοβ." (τ Κ'΄ χίν. 23) 
--ἼΛΟΓΟΪΥ οὐ ηρ (ἢς “ βἴγδηρε δἰΐαγϑ." 

58. 7ρὲ τραχες (τπᾶτρ. “μπεΐριασε).} Οη 
{πῸ6 οχδοῖ τηϑδπὶπρ οὗ [6 ἴογπὶ ΠογΟ τι5ϑὰ, 
Ποῦ 5 ἀϊβογοηῖΐ ἔγοηῃ ἴπαῖ (γαπϑοὶαϊοὰ 
“ Ἰηλ 65" 1 γΟΙΒΘ 3, 5866 ποία οὔ ἴἉ,οἐ. χχυῖ. 
30. 

Θ. Ἧὲ διὶδ Ἰπορά εἰσ ἱπ Ψιάαδ ἢ Νο 
ἄοιδὲ ϑῃῖσμακ λα ἀἰδτηαπεῖὶθα ἔπε ἰογίγεϑβοϑ 
ἐγοςϊοὰ ΟΥ̓ Ἀδποδοᾶπι, ΟΥ δῖ δΔηΥ͂ ταῖὸ ἴπὸ 
δΥοδῖοσῦ ρα οὗ {πεππι, ἤθη ἢς πιδάς ἢϊς 
ΒΟ Θ 551 ἰηναϑίοη. [ιάσα πδά τποη ἔογ 
5016 {ἰπὶ6Ὸ Ὀδθεη ἃ ἀδθρεπάδηου οὗ Ἐργρὶ (566 
ἄθονθ, οἱ. χίΐ, 8), ἀηὰ πδὰ οὗ Ἵουζϑὲ ποῖ 



γ. )---ἰ1. 

7 Ὑδετγείοτε Πα 8414 ὑπο Τυάδῃ, 
Ποῖ ὡ5 υ}]4 τ εβε οἰτιεβ. Δη4 πιᾶκε 
δου ἑΐεηι νγα}15. Ἀπά ἴονγεγβ, ρδῖβϑ, 
ΔΠ4 θάᾶγβ, τυλέϊε τῇς Ἰλπά 15 γεῖ Ὀείοτα 
18; δεσδιιβα ψὰ πᾶνε βοιρσηΐϊ τῆς 
ΓΙΟΚΡ οὐ (σοά, νγε ἢᾶνα βουρμξ ἀΐπι, 
δηάἀ ἢε δμαῖῃ ρίνεῃ ιτ15 γεϑῖ οἢ ἘνετΥ 
δἰάε. ὅο {πε θυ] ἀπά ρῥγοβρεγαά. 
"8 Απὰ Αβἃ δά πῃ ΔΥΠΊΥ ογ΄ γιέμ 

τῆδλι Ὀᾶγα ταγρεῖβ πὰ βρβθᾶγβ, οὔκ οὗ 
]υάλῃ τῆγεε ἢυπάγεά τῃουβαηὰ ; ἀπά 
ουξ οὗ Βεη]απιίη, πᾶ Ὀᾶγα 5164 5 
Δηὰ ἐγενν Ὀονβ, ἴψο ἢυπάγεά δηά 
ἔουγβοοτα τῇοιυβδηα : 411 τἢθ86 τύέγέ 
ΤΑΙ ΠΥ πιδη οὗ ναΐοιιγ. 

εἰλγοὰ ἴο ογοοῖ ἔγοϑῃ ἐοσποδίίοηβ.Ό Νονν, 
Ποννονοῦ, ἃ {ἰπ|ὸ οὗ ννϑάκηθϑβ πανὶηρ, 45 1ἴ 
ὙγΟ ἃ ϑθοτη, σοπιθ ἰροπ Εργρὶ, 454 στὸν 
Ὀο]4, δηὰ ῥγοςθοάρά ἴο βἰγεηρίμρθη Πιπιϑοὶῇ, 48 
ΤΑᾺΟΒ (ννῈ ΤΔΥ Ὀ6 5ΞΓ6} ἀρδϊηϑῖ ἢ5 δου γη 
85 ἃρδιηϑῖ ἢϊ5 πουΐμογη πορῃθουγῦ. Απιοηξ 
1Πς οἰἴ165. ννῃϊσἢ ΠΘ γοϑίογοα νγεγο ργοῦδὸὶ 
ἜΝ ἴῃμοβα ἑοσιἤδαὰ Ὁ ἈεΒοροδηιὶ ((ἢ. ΧΙ. 
6-10). - 

1. ἸΡδιίε ἐδ ἰαπά 'ς γεὶ δεοζογε 9.2 1.ε. 
ἐν Ὦ 16 [Πς Ἰληὰ 15 ὑποςσσυριθα ΌΥ 4Π ΘΠΟΙΩΥ "ἢ 
-- ΒΠ6 Ὁ 5 ρθη ἴο ι.5 ἴο ρὸ νοῦς νν6 
Ἰεα56." ((ὐοιηραγὸ θη. χίϊ. οὺ Ὅῆο ἔογι- 
οσδιίοη οὗ [6 5δἴγοπσῃοὶάβ ποιὰ Ὀ6 δὴ δςῖ 

οὗ τοῦθ] πο ἃρσαιησὶ Εἰρνρῖ, πὰ 1 πῖρῃϊ θ6 
ἐχροοϊοα (δῖ (6 Εργρίίδῃηϑ ννουϊὰ οπάθανουγ 
ἴο Ριιΐ ἃ 5ἴορ ἴο [{. 

8. λήεη ἐδαὶ δαγε ἱαγγεῖς απά σ“ῥεαγ..Ἷ Νον, 
85 ἰη [αν ̓5 (ἰπ|ὸ (1 (τ. χιὶ. 24), [Π6 τπθη 
οὔ ΤἸιάδῃ βογνθὰ 45 ποανυ-γπιο, νΠ1]|6 {Π6 
Βοηϊαπιϊίε5 ννογὸ ᾿ισῃςζ-αττηθά, υϑπηρ [ἢ6 5]1πηῸ 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ αΑπά {μὲ Ὁονν. ((ἀοπιραγα τ ΟἾγ. 
Υ. 46; ΧΙ. 2.) 

ἐδγες ῥωπάώγεά ;ἰδοισαπά . .. ἴ᾿πῦὸο ῥμπάνεά 
απά γοιγσεογο ἰδοισαπά} Τῆθθθ πυλῦο Γ5 
δοςογά ΜῸ]} ἢ τἤοϑὸ οὐ ςἢ. ΧΙ. 2. ΔΑ45 1ῆ6 
Ὀοιιπάλτίο5 οὗ [υὐδῇ δα Ὀόθη οπίαγρμοα (ΧΕ. 
19), ΔΠ4 45 [ΟΥ̓ ἴοῃ γϑδῦβ δῖ ἰεαδῖ ποῦς δά 
Ὀδοπ πο ννᾶγ (χίν. τὴ, ἴῃς εῇ!ςίινα ἰογος 
Βααὰ πδίιγα!ν Ἰηογραθοά. [ἴ ννὰ5 4οο,οοο; ἰΐ 
158 ΠΟ 58ο,οοο. 

9. Τεγε εαρι ομἡ ἀσαίπσί ἐῤενι Ζεγα ἐδὲ 
Εἰριφιαη.}1] Ζοτγαῖ [6 ΕἸΠΙΟρίΔΠ 5 ΡγΟΌΔΌΪΥ 
[ἰϑάσκοη (Οδοσκοῃ) [[{., ἴἢ6 τηϊγᾷ Κίπρ οὗ 
Ἐργρί δίζεγ δῃιϑῃαῖ, δοσογάϊης ἴο ἴπ6 Εἰσγρ- 
(ἴλη πιοηιιηπιοηῖθΒ. ὙΤῆὸ ἴηγοο τοοῖ Ἰοςῖβ οὗ 
(86 Ηοθτγον πᾶπιὸ Ζογαΐ, τ, γ, δπά εὖ, γεργο- 
δεηῖ ἔδίγιν δπουρὴ ἴδ6 ἴῃγδθ τΔ]Π σοηβο» 
Ὠληΐα οὗ ἴπε ΕΥρύδη νογά, [ἰϑαγκοη. Απὰ 
Οϑοσγκοη [{. πιὰ ἢᾶνθ Ὀόθη ὈΥ Ὀἱπ δ 
ΒιΠίορίδπ, Ὁγ ἢδ ννᾶ5 {||Ὲὸ ϑοῃ-ϊησίανν, ποῖ 
(86 50η, οὗ 1826 ργεσεάϊης σηοπδγοῦ, δηὰ 

11. ΠΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΙἼΙΨΝ. 

{Π6πὶ Ζετγαῖι της Ετμορίαη ἢ δη 
ἢἤοϑὲ οὗ «ἃ τπμουβδηά τῇουβαηά, δπά 
ἴἤγεες ἢυηάτεά ςαγιοῖβ ; δηάὰ ἊἿδηλδ 
απο Μαγεβῃδῇ. 

Ιο Τπεπ Αδϑα ψεπὲ οὐυξ δραϊπϑί 
Ὠϊπ, ἀπά τῆ ΕΥ̓ 8εῖ τῆε ὃδδῖι]ς ἴῃ Ἀγγᾷ 
ἴῃ τῆε ν]|1δν οὗ Ζερβδίμδῆ δὲ Μα- 
Γεβῃδῆ. 

Ι: Απά Αϑ8 οτίεά υπΐο τῆς ΟΚῸ 
5. (Φοά, δηὰ εἰ, Ι͂οκΡ, ἐξ ἐς 4πο- ὧΣ βαπ 
τηΐηρ ἢ τη66 το Βεῖὶρ, ννβεῖθεγ 
νυ πιδηγ, οὐ ἢ τπεπὶ τπδῖ Πᾶνα 
ΠΟ ρονογ; Βεὶρ 5, Ο ΚΡ οἷ 
(ἀὐοά; ἴογ ψε τεβὲ οὐ τἋῆες6, δηά ἰῃ 

Γεϊρποδὰ 'ἢ τρῃϊ οὐ ἢ53 νἱρ, ὙὌΎὙΠε οδ]οςξ 
οὗ τμ6 οχρεαϊίοη, 1Ε τηδάς ὉΥ Οϑβοσκοῃ, 
ννουϊά δε ἴο ομαβίϊδα Αϑδα, δπὰ ἴο Ὀγὶης 
7} υάχα οπος πιο υὑπάθσ τς Εργρίίδη 
ΥοΚο. 

«υἱϑ απ δου! οὗ α ἐδοισαπά ἐδοισαπά.] ΤῊΪ8 
ἰ5 [η6 Ἰαγσοϑὶ σο]]θοῖοα ΓΤ οὗ ννῆιοῃ 6 
ἤθαγ ἴῃ δογιρίυγο ; Ὀυΐῖ 11 ἀοθ5 ποῖ ὀχοθοὰ [ῃ6 
Κποννὴ Πυθοῖ οὗ οΟἴπογ Οτγθηΐαὶ δυτηϊθ5 ἴῃ 
δηςϊοηΐ {ἰπ|65. ᾶγίιυ5 (οαοπΊδπηιϊβ Ὀγουρῃξ 
ἰηΐο 1ῆς ἤΠεϊά δὲ Αὐθεϊδ ἃ ἔογος οὗ ἵ,οφο,οοο 
(Δττ. "χρ. ΑἸοχ. 1. 8). Χοῦχος οἽγοβϑοὰ 
᾿ηἴο Οτεοςα ἢ σογίδιη]ν ἀῦονο ἃ τα]]]οη οἱ 
ςοπηδαίδηϊβ. Ασΐδχογχος Μηοπιοη οοἰϊοςϊοὰ 
Ι1,2όο,οοο πιδὴ ἴο τηθϑοΐῖ 1ὴ6 αδἰίδςκ οἵ 1ἢ6 
γουηΟΓ αγγυ5. (Χεη. ὁ Δηδθ. 1. 7, ὃ 12.) 

μπΐο αγε:ραρ. Οη ἴδε ροβιίοη εἴ Μᾶγο- 
δῆ, 566 ποῖΐθ ου Ἂἢ. χὶ. 8. [ἴ 15 ουϊάθηξ 
{παῖ {1πΠ6 δάνδηςθ ἔγοπι Ἐργρί ννᾶ5 πιδάὸ, 
8ἃ5 υδυδὶ, Δἰοηρ ἴπῈ οοαβῖ; δηά Τάχα τνᾶβ8 
ΔΡΡΓΟΔΟΠΘΩ͂ οὐ ἴδδ βου τῆ σ-ννοσῖ ἔγσοπη [ἢ 6 
σοι οὗ (ἢ. ΡὨΠΙσπο5. Μασγοϑηδὴ (λία- 
ΤΊ558, ᾿ῷβθρῆ. “Α. |.᾿ χί!. 8, 8 6) αν ἢδτγο, δἱ 
τῆς εἄγὲ οὗ [π6 ἢΠῚ σουηίγγ οὗ [ἀαὰ, ἀπά 
ςοπηηδηθδα ἴΠ6 δηΐγαησθ οὗ δη ππροτγίδπξ 
νΔ]1ογ. [τ δά, πο ἀουῦδῖ, Ὀοδη ἰοπΠθὰ ὉΥ 
Αϑ8, δῃὰ νν5 αὐΐθ, σοπβθαιθηῦν, ἴο ἀΕἸΑΥ͂ 
Ζετγαπβ ργοργοϑ5. 

10. ΤΡον “εἰ ἐδε ὀαέι{ε ἐπ ἀγγαγ ἐπ ἐδὸ υαἰίεῦ 
4 Ζεωρῤῥαιῥαῤ.)ὺ Τὴδ “νιον οἵ Ζερμῃαῖδδῃ " 
--ποῖ ἰδοῦ τηθηΠοηρά -- ἰσ ργοῦδοὶν (ἢ 6 
Ὀτοδά νυν νΠΐςἢ ορὸπδ ουΐ ἔγοπη Μαγοϑηῃδῇῃ 
ἴῃ ἃ πογῖ ἢ! -ννϑίοΥῪ ἀϊγθοζίοη, Ἰεδάϊπρ ἱπῖο ἴΠ6 
δτοαῖ ΡΏΠΙΞΌΠΟ ρ]δίη. Ζετγαῇ, οἡ [6 δάνδποδ 
οὗ Αϑα, ἄγον ΟἿ, 1 56οπ|5, ἔγοπιὶ “ΜΙ Αγοϑῆδῇῃ 
ἱπῖο ἴΠ6 ψνΊΔΟΓ ράσο οὗ ἴη6 ννδαγ, ννῇογο ἣἢδ 
οουϊὰ υ6 ἢ]5 Πογϑεπηθη δηά οπαγίοίϑ. 

11. 1ὲ ἐς ποὐδιπρ τυἱὴδ ἐδεφ 1ο δεῖ, τυδεϊδεν". 
αὐἱτ »ιᾶπχ, οΥ αυ!ὲῤ ἐῤέγε ἐδαί δαῦς πο ῥοιυεν.ἢ 
Ἀαΐδοσγ, “1ὸ ἰδ αδἰὐκο ἴο ἔδ909 ἴο ἈΘῚΡ 
[09 ῬΡΟΎΟΙΖΟΙ] ΟΥ 186 ψ6αἸ᾽"---ῃοι οσδηβῖ 
85 ΘΑ5}0,, ἐ.“. Δοἰρ ἴῃ ννελὶκ 25 ἴῃ 6 “ἴγοῃξ. 
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1. ΟΗΚΟΝΙΟΙ(Ε5. ΧΙΝ. Χν. 

(ἣν πλπὶθ γα ΡῸ δρδίηβί [ἢ]8 τι ]6- 
τὰς. Ο ΙΔ οκΡ, ἴδοι γέ οὖγ (οά; 
Ιεῖ ποῖ ᾿πιδῃ ργενδὶὶ ἀρδίπϑι πε. 

12 ὅὃο [πε ΓΟΚΡῸ 5πιοῖς τῆς Ετϊο- 

ν. 12---2. 

σΑπλοΪ5 'ηῃ δϑιπάληςο, δηά τεϊυγηθά τὸ 
7 Ἔγυβ]επι. 

ΓΗΑΡΤῈΕᾺΚ Χν. 
Ρίλπ5 Ὀθείογε 454, δπὰ δείοτε Τυάδῃ ; 
δηὰ τῆε ΕτμΙορίδη8 864. 

12 Απά Αϑὰ δπὰ τε ρεορὶς τῇδι 
τυεγε τ ἨΪπὶ ρυτουεὰ {Πεπηὶ τπῖο 
(ὐετγαγ : Ὧπὰ τῆς Ετῇῃϊορίδηβ ννεσε ὀνεγ- 
τἤγοννῃ, [δὲ {πον σουϊά ποῖ τεςονεῦ 
ἘΠΘτΊβαΙναδ; [ῸὉΓ τῆοΥ ψγεγα ᾿ἀδϑιγογεὰ 
θείοτε τὰς ΟΚ, ἀπά Ὀείογςε [18 μοβῖ; 
ΔΠᾺ [ΠΕΥ ΟΔΓΓΙΘ ἄνΝΑΥ͂ ΨΟΙΥ πιυςἢ 
8Ρ01]. 

14 Απά {πεν 8πιοῖθα 411] τῆς οἰτι65 
τοι δῦοιῖ (σογᾶγ; ἴογ τῆε ἔθαγ οὗ 
τῆς ΠΟΒΡῸ σαπια προη ἴδεπὶ : ἀπά {πε γ 
Βρο Ϊεἀ 41} τῇς οἰτίεβ ; ἔογ τῆεγε ννᾶϑ 
Ἐχοθδάϊηρ της ἢ 5ρο1] ἴῃ {Πα π]. 

Ις ΤΟΥ 8πιοῖθ 450 ἴῆς τεπῖβ οὗ 
δῖος, δηὰ σαγγιεὰ Ἀννᾶὺ 5ῃεερ δηῤ 

Ι Α:τα εὐ μάαλ απα τιαη», ο7 7εγαεῖ, »ιουεαΐ 
ὃν 1τ1ἀε γοῤήξον ο7 “ταγιαλ {λε “95 οὐ Οὐκ, 
»ιαξε α τοὐξριε εσυοιαπ τυ Οοά. τ6 “47ὲ 
2" ἄστυ Δααελαλ ἀὲρ πιοίλῶῦ, ,ογΥ ἀξξ 
ἐδοαίγ). ιτ8 “1ὲ ὀγίησαλ ἀεάεαίς ὠῤέπγε 
ὁ 14Φ ἀσιό 97 Οοά, α»α] ἐα)ογείδ ὦ ἐργῖδ 
2καεε. ᾿ 

ΝῺ τἢε ϑδριπιοῦ οά σάπια ὑροη 
ΑζΖαγιδὴ πὸ βοηὴ οὗ Οἀδά: 

᾿ Ὁ: Ηεδ. ἂν- 2 Απὰά ἢε νεηῖ ουζξ το πιεεῖ Α588. ἌΣ 
δηὰ 5αϊὰ ὑπο ἢϊπι, ΗΘΔΓ γα πΠ|6. 
Αϑ84, δηὰ ἃ}} [υἀλῇ «ἀπά Βεπ)͵]δπηη ; 
Τῆε ΠΟΚΡ ἐς ἢ γουῦ, νης γε ὃς 
ἢ Ὠϊπὶ; δηὰ ᾿ξ γε 86εκ ἢϊπι, ἢς 
ν1] 06 ἰϑουπὰ οὗ γου ; δυῖ 1 γε ἔοτ- 
58Κα ἢϊπι, ἤδ νν}}} ἔογβακε γου. 

2 Νον [ὉγΓ ἃ ἰοῃρ βεάβϑοη ἴβγδεὶ 
ῥαιϊῇ ῥέόπ μους τῆς {τὰς (Ποά, ἀπά 

ἐπ ἐδγ παριὸ «υε 50, 45..1 (ΟΠΊρΑΓΟ 1 ϑᾶπλ. 
ΧΥΊΪ. 4.5.. 

1... Τδε Εἰρῥίοῤῥίαης "ει ὙΠὸὲ ἀοίραϊ οὗ 
Ζεγαῃ 5 οπα οὗ ἴδ πιοβί γελδγκαῦϊο ονυθηῖβ 
πη ἴῃς ἰδίου οὗ ἴῃ [εἐνν8΄' Οἡ το οἵἴπμεῦ 
οςοδϑίοη ἀϊά {ΠΟῪ πιθεῖ τη ἴΠ6 βε]ὰ δηὰ ονοσγ- 
σοῦ ἴΠ6 ἴογοθ5 οὗ οἰἴδοῦ οὗ ἴῃ 6 ἵννο ρτοαῖ 
ΤΩΟΠΔΥΟἢε5 θεΐννεεη ἢ] ἢ ΠΟΥ νοῦ ρῥ]δοορά, 
ἴῖ ννὰ5 βεϊάοπὶ ἴῃαϊ ΠΟῪ νθηϊυγοα ἴο γοβίϑῖ, 
ὉπΠ|655 Ὀεἢ πα νν 4115. 5} |5 ΠΑ Κ, ϑϑηπδοβοτ, 
Ἐβαγῃδάάοη, Νεδυσπδάπθζζασ, ΑἸθχδηάθσ, 
Ῥι(οΙοΠΥ 1., εῦα ΕἸΠΟΓ ἸΠορΡΡροβθα ΟΥΓ ΟΠΪΥ͂ 
ορροδεὰ ἴῃ {πΠ|5 ψᾶῦ. Οοπ τῆ οπθ οἵπογ 
οσοδϑίοη οὐ ννῆϊοἢ [ΠΕΥ ἴοοκ (ες δε]ά--- 
ψὩϊο νγὰ5 ὑπάοσ [οϑίδὴ δραίηϑὲ Νοοῇο--- 
{Πποῖγ ὈοϊΪάηε55 ἰϑϑιιθὰ ἴῃ ἃ πηρϑὶ αἰ ββϑίγοιι8 
ἀείοδί. (δε. Ὀδίονν, 2 Οἢγ. χχχν. 20-24.) 
Νονν, πονγενοῦ, ὑπο Αδ58, [ΠΟΥ ἄρρθαγ ἴο 
παν ραϊποὰ ἃ Ἴοπιρὶεῖς δηά τηοϑβῖ ρ]οσίοιιβ 
ὙἹΟΪΟΤΎ ΟΥ̓ΣΓ ἴῃ6 ΘηῖΓο “ἴοσγος οὗ Εργρί, οὐ 

. οὗ Ετίορία ν]ο]ἀϊηρ τ 6 ροννεσῦ οὗ Βικυρῖ. 
Τῆς γτεϑ 5 νΙ ἢ ἔοονν ἅγὸ πιοϑῖ ϑιτ Κίηρ. 
ΤΠ6 ϑουΐποῦη ΡΟΥΘ σδηηοῖ ΓΑΪῪ ἔγοπι [ἢ 6 
Ὀϊονν, Ὀυϊ τρί αὶγ ἄθο!ηθ8, δῃά, ἕο ἂῦονο 
[ἢ γοο σεπίι Γι 5 2 Κ65 ἢ0 ἔυγῖμον οθοτί ἴῃ 115 
ἀϊγεςοη. Αϑϑυστί στζοννβ ἴῃ βίγεηρίῃ, σοῃ- 
ΕἸΉΔΠΥ Ρυϑῆθ5. ΠΟΥ ἀγπ5 γί Πεσ, δηὰ βΠΑΙΪΥ, 
ὩΠΟὺΘΙ ϑαγροη δπαὰ ϑεηηδοβογ, Ρεποίγαϊοβ ἴο 
Ἐργρὶ 156} ΑἹ] ἔδασ οἔ Εβγρῖ 85 δὴ ἅρρτθϑ- 
δῖνγθ ΡΟΥΨΕΓ σρᾶβεβ; δηὰ (δ ἰ5γδε]ῖος ἰθᾶγῃ 
Ἰηϑίεδα ἴο ἰδθδὴ ὕροη 8 ῬΒΑΓΔΟΝ5 ΤΌΣ 50- 
Ῥοτῖ. (12 Κ. χυϊ!. 4; ΧΥΙ]. 21; 18. ΧΧΧ, 2-; 

ἅς.) ΕΥίοπαὶγ (165 δἰοπθ Ἴσοπποςῖ ἴἢ6 ἴνγο 
σουπίΓο5; δηὰ "ἢ 15 ποῖ {1] Β.0. ὄορ ἰπαΐ δὴ 
Ἐργρίίδη ἔογοθ δραΐπ Ἔπίεβ Ραϊεϑίπε ν ἢ ἃ 
Βοσϑί!]ε ἱπίθητίοη, 

18. “α΄... ῥεγεμοα ἐδέηπ τἰσιΐο Οεγαν.} 
Οὐογαγ, ἢ] ἢ ννὰ5 ἴῃ ἴΠε “ δοιυῖῇ σοι ΠΙΓΥ 
(Όσξεη. χχ. 1), δηὰ ποῖ ἔδσγ ἔσγοπῃ Οδζᾷ (ἰὉ. χ. 
19), πιιιϑδὲ ἤανθ Ὀθοη δ ᾿θδϑὶ 20 μι ]ὸ5 ἔτοπὶ 
ἐὯ6 5δοέῃθ οὗ ἴμ6 Ὀφίεϊθ. [1 ἸΔΥ οἡ ἴδε ἀἰγοςῖ 
τουῖο ἔγοπι Μδγοβῃδῃ ἴο Ἐξξβγρῖ, πὰ ργοῦδοὶγ 
δεϊοηροά αἵ 15 τπ|ὸ ἴο ἴῃς ΡΒ] Ἰ5[1η65. 

δι: ῥου!.] 1... (ἰῈ6 ἅττα οὗ Α58. 
14. Τόεν “»ιοῖε αἰ ἐῤὲ εἶδες γομπά αδοαὲ 

Οεγαγῇ Τῆς ΡΠΙΠ]βτηε5. οὗ ἴπ 86 ραγῖβ. μδά, 
1 ἰ5 ργοῦδθϊο, δεςοσαρδηϊθὰ Ζεσδὴ ἴῃ ἢῖ5 χροὸς 
ἀϊίοη. 

ἐδὲ κεαγ οὔ δε  ογά ἐπ πῤοη δεν.) ΤΕΥ 
ὍΟΓΟ ἴοο τηυςἢ [ογτι θα ἂδἱ Αϑδβ υἱοί ΨΎ, 
νΠΙς ἢ ΠΟΥ δϑοογι θὰ ἴο ἴΠ6 πιρῆὶ οἵ ἢϊ5 Οοά, 
]οδονδῖ, ἴο πιᾶκὸ δὴ εββθοΐζυδὶ γοϑἰϑίδηςα. 

15. σανιοὶ:. ΟΟὐγασ ἰὰῪ οἡ ἴῃς δογάεγβ οὗ 
1π6 ϑδουΐμεῦῃ ἀοϑογῖ, δηὰ τῆς ννοδι ἢ οὗ [5 
ἱημδθιδπῖα ννουϊά τπογεΐίοσο Ἴοηϑιϑδῖ ἰδγρεὶν 
ἴῃ σαπιε]5. ((ΟΙΏΡΑΓΕ 1 84Ππι. χχυῖ. 9; Χχχ. 
17.) 

(ΓΗΑΡ. ΧΡ. 1. {72ε ϑριγὶα οὶ Οοά αν μὸν. 
“παγίαὁ (Οομήρατο Νιπὶ. χχὶν. 2, ψ ΒΕΓ 
[Π6 βᾶπὴ6 Θχργοβϑίοῃ οσσυγβ, ἀηὰ 566 Ὀ6]ον,, 
οἢ. χχ. 14 ἀπά χχῖν. 20. 

ἐδε σοη 477 Οὐδ Οἀοά ἰ5 Ὀ΄ 5σοῦλε ἰβεῆ- 
Ὀδοά ἢ ΙΔάο, ἴῃς Ῥγορμοεῖ δηὰ ἢἰσϊογίδη οὗ 
ἴη6 ἔννο ργοοθάϊηρ ἐεῖρηβ. [ἢ ἴπε Πεοῦτεν 
{π6Ὸ6 ἴνψο πᾶπιθϑ ΟἸΗ͂ΘΓ ΘΓ 5 τγ. (866 
Αἀάπιοπαὶ Νοῖς δἵ ἴδς οπά οὔ ἴῃ Ἅσμαρῖεοσ.) 

Φ. 77 γε «εεὰ δι», δῪ «υἱὲ δ οιπαὶ οὕ γοι.} 
Οομραγε τ (τ. χΧΧΥΐ, ο, δηά [ὁγότῃ. Χχῖχ, 
13. 

3. Νοαυ ὃ» α ἰοηφ “τα:ὸη Γεραοὶ δα δ δδειβ 
«υἱέδοιώ ἰἐε ἐγὰς Οοάἀ) Βαΐδπεῖ͵ “ἘΔῺ 6 



νυ. 4--.] 

στους 4 ἰθοίηρ ρῥτίεβῖ, πὰ ψν}- 
ουϊ ἰανν. 

4 Βυῖ ψῃεη Π6Υ ἴῃ {Πεῖγ τοῦθ ]ς 
ἀϊά τὰυγῃ απο τῆ ΓΚ ΟΟά οὗ [3γδεὶ, 
δηὰ βουρῆς Ἀΐπι, ἢ6 νγὰᾶ8 ἔοιηά οὗ 
τ η,. 

ς Απά ἴῃ τῇοβα τἰπιε8 ἐἦεγε τος 
ΠΟ Ρξᾶςα ἴο ἢϊπὶ τῆδί ννεηΐ ουϊ, ΠΟΙΓ 
ἴο δίτῃι τῆλ σάπια ἴῃ, δυαῖ ρστεδῖ νεχᾶ- 
οπ 5 τύόγό ἀροη 411 {πε Ἱπῃδοιταπῖβ οὗ 
τῆς σοι ηςΓ168. ᾿ ᾿ 

6 Απά παἴίϊζοῃ ννὰβ ἴἀεβιγογεά οὗ 
ηδίίοπ, δηά οἰγ οὗὨ σἰγ : ἰοσ (σοά ἀϊὰ 
νεχ τ επὶ νν ἢ 411 δλάνετϑιτυ. 

 Βὲε γε ϑ58ϊτοηρ; {πεγείογα, δπά Ἰοῖ 

εἰσιο παῖδ ἴϑγαοὶ θθοη ψβουϊ τῆς {ττ6 
Οοἀ." Ι5γδϑὶ ἤθσὸ 15. υϑοὰ βεπογα !  ῸΓ [ῃ6 
ὙΠ0]6 Ῥθορὶο οὗ σοά; δπηά πὸ τγοίθγεηος 15 
Θβρθς δ! ἴο ἴῃ6 ΠΙΔΗΥ͂ ἀροϑίδοϊθϑ 'η ἴῃς ἀδγϑ5 
οἵ ([δὸ [υάρὲ5 ( [4 11}. 7, 12: ἸΝΟΙ ΠΕ Ι ; ΜΠ, 
41: Χ. 6), νν»ῃ ϊοἢ νγοσο ΓΟ] ονγθα ΌΥ τερεηΐδηςς 
δηὰ ἀς] νογδηςο. 

«υἱἱδομέ ὦ ἐεαοδίπφ ῥγίο] ΤὨς [5γδο] ε5 
δλά ποτοῦ Ὀθοη ψιθοιΐ ῥγοϑίβ οὗ οὔθ Κπά 
ΟΥ ἀποίΐδογ; διιῖὲῖ [Ποτὲ δὰ όθῆ οσοσδϑίοη8 
ἤθη ποηὸ οὗ {με ὶγ ρῥγιθϑίβ ἰδυρδῖ [πο πὶ ἴῃ 6 
ἴσυς ἀοςίτιηο. 

«υἱἱδομὶ ἰααυ.} 86ε [υἱὰ. ΧΥΪΙ. 6, χχὶ. 25. 

4. ἤξῥεη δὲν ἐπ ἐῤεὶγ ἐγομόδε ἀϊά ἐωγη, δε. 
8ε6 [ἃ 1}. 9, 15; ἶν. 3; Υἱ, 7, 8; Χ. ΙΟ, 15 
ὅς. 

δ. Τδεγε τυᾶ: πο βεαεέ 10 ῥῖ»ι δαὶ «ὑεπὶ ομΐ, 
47] Οὐοπιρατε πᾶ. ν. 6: “πὸ ΠΙχῆνναγ5 
ψ6ΓΟ ὑπορύουρὶοά, δηὰ [ἢς6 ἔγανθ] ]ογβ νναϊκοὰ. 
(Πγοι ἢ Ὀγννάγ5." 

δὲ εομμέγὶε.. 1.6. “16 5ΕνΘΓΆὶ γε ρ  Οἢ5 ΟΥ̓ 
ἀϊξιγιςῖ ᾿ηῖο ςἢ (ἢῸ ΗοΙΪγ 1,4πὰά ννᾶ58 
ῬΟΡυ δα γ ἀἰϊνιἀοὰ "---α5 Ο4]16ς, ΟἸΠοδά, τῃς 
Ἰογάδη νδιϊεγ, Μοιηΐ Ερῃγαιπι, ϑμάγοη, δηά 
ἴδε ||κ6. 

6. Νιαἠοηραυα: ἀεείγογεά Γ᾽ παοη ὌΠ 
ἸΔὶ 4]]υδίοη ΘΓ ἰ56 ὑγοῦδοι!υ ἴο τῆς ἀε- 

διγιισοη οὗ ἴῃς Βοηϊαπλῖο5 ΟΥ ἴῃ6 οἴΠΟΓ 
{τδε5, τοοογάρα ἴη [65 χχ, 33.548. 

αηδ εἰ 97 εἰ.γ.}1ὺ 8ες [ιἀ. ἰχ. 45. 

7. Βὲ γε τἰγοηφ ἰδογεογε Ἐδίβοσ, “Β6 
γε ζἧσαι;" 2.2. “ σοηῃξημιο ΔΗ 8] Νὴ ραν 
ἀο ποῖ ἔογϑακεα ΗϊΪπ), 45 ἰϑγαθὶ ἐὰ ἰῃ οἱά 
Ὀπιε5. 

8. “41π4 ἐδὲ ῥγορδεο 97 Οὐξά ἐῤὲ ῥγοῤῥεῖ.] 
16 τῃεϑ6 τυογάβ ἅτ δοςσορίθα 45 βοιπά, ἴῃ 6 
ΟἿΪΥ ἰορίεπιαῖο ἐχρίδηδίίοη οὗ ἰῃεπὶ ἰ8 ἴο 
τεοίοσ τπόπὶ, ποῖ ἴο ἴῆ6 ῬγορἤΘΟΥ͂ ΠΟΓο πΊθη- 
Ὀοπεὰ 845 υἱἵϊογοὰ Ὀγ Αζαγίδῃ, Ὀυϊ ἴο ἀποῖθοῦ 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ, υἱζογοά ΌὉΥ 5 ἐδΠογ, νι οἢ Πᾶς 

1. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΡ. 

ποῖ γουῦ ἢδπηάβ δὲ ννεαΐ : ἔοσγ γουτγ 
ὑνοῦϊς 584} δε γενναγάβα, 

8 Απά ψἤδη Αϑα πολγά {π686 νγογάϑ, 
Δη1 (ἢε ργορἤῆεου οὗ Οὐεά τῃε ρτγο- 
Ρδεῖ, πε τοοῖς σοιγασθ, Δη4 ρυῖ ἈννΑΥ͂ 
της ᾿δθοπμηδθ]ε ἰάοἷβ οὐ οὗ 41] τῆς 

οὗ τῇς οἴ[165 ννῃ ςἢ ἢς ἢδά ταΐκδη ἴτοπὶ 
τόσης Ἐρἢγαίπι, δηά στεηονγαά τῃ6 
Δἰίαγ οὗ τῆς ΙΟΚΡ, τῆδὲ τᾶς Ὀεΐοτς 
τῆ ρογοἢ οἔ τῆς ΟΚΡ. 

9 Απά δε ρδίμεγεὰ 4]1] [πάλῃ δπά 
Βεπη͵απιη, δπὰ τς βιγδηρεῖβ ἢ 
τΠ6πὶ ουὖἕζ οὐ Ερηγαίπιὶ δηά Μίιδηδββεὶ, 
Δηά ουἍξ οὗ διπΊδοη : ἔογ τπεῪ ἐ6}] τὸ 

ποῖ θεθη ρυῖ οἡ τοοοσὰ. ὍΤῆο ΑἸοχδηάσγίδη 
δορίυαρίπί, ποννόνεγ, [6 ϑγγίας νογϑίοη, δηά 
1ὴ6 Νυϊραῖο ἤανο, “6 ργορβθοῦ οὗ “σαγίαϑ 
δε σον 97) Οἀεά," νὩ]ς ἢ 15 ρογῆαρϑ ἴδ ἴσο 
τοδάϊηρ. 

δὲ Ἰοοῖ εομγαφε, ἀπά ῥμ ατυαν δὲ αδο»πἰπαῤίο 
Ἰ4οἷς, 4΄..1 1ἴ ἀρρεᾶγβ Ὁγ ἴπεϑο νοσάβ, δ Γ 
παῖ [ὴ6 τοξογπιδίίοη οὗ το] χίοη τοσογάρα 1η 
οἢ, χίν, 3- ννὰ8 ἴΠ6γΟ τποπιὶοηθα ΕΥ̓ ἅπ|1- 
τἱραϊίοη, 45 {με πιοβὲ ἱπυρογίδπὶ Ἔενεπῖ οὗ ΑϑΑ5 
Τείση, δηά ποῖ 85 δε]οηριηρ ἴο ἢῖ5. ΘΑΥΪῪ γὙΘ ΓΒ 
-τ-οὐ ἴπαϊ ΠῚ5. ΘαΥῪ επάοανοιισβ δὰ ΟἿΪΥ ἃ 
ῬΑγΓΔΙ διισσθβθθ, δηά 590 ἴΐ ννᾶ58 σϑαυϊδιῖθ ἴο 
πᾶκο ἃ ἔτοϑῃ οβοτί ἰῇ ογὔάθσγ ἴο ὃγίης ἴΠ6 
ξΒοοά ννοσκ ἴο σςογηρίθίοῃ. 

ἐδὲ εἰδἶδι «υδίορ δὲ ῥαά ἐαξεη 33 0» »ποισιῖ 
Ἐρδναὶρι.) ὍὝΠΘΓε 566 πὶ8 ἴο δὲ ΠΟΙΘ, ἀπά ἰπ 
ςἢ. χνυί!. 2, ἃ 51 ϊ ἰπδοσυγαςν οὗ Ἔχργοββίοῃ. 
Αϑ8ὲ δά δὰ 45 γεῖ πο ννᾶγ ἢ [5γαοὶ; ἂδπά 
{Π6 οΙΓΠ65 ᾿ηϊοπαθα ἀγὸ ον θη ἴποϑὲ νυ ῃϊοἢ 
ΘΓ ἴάκθη ΔΠΕΟΥ ἢἰ5 στοᾶῖ υἱσΐουυ ὉΥ Αδα 5 
ἔλῖμεγ, Αδιδῃ. (δες ςἢ. ΧΙ. 19.) 

γέπεαυεά ἐδεὲ αἰΐαγ 9 ἐδὲ 1,ογ4.7 [τ ψου]ά 
δδόῖὴ Ποπὶ ἴη6 ΘΧργοϑϑδίοη ἤΠΟΓΟ ιιδϑὰ, ννηϊ ἢ 
ΟὐσιΓ5 ἃραϊη ἴῃ ἴπε δοςοιυηΐ οὗ [Π6 τείογ- 
τηλίίοη οὔ οδϑῇ (οι. χχῖν. 4}, [δῖ τῆς δ ἴδ γ 
δὰ Ὀόθη ἀοϑδοογαῖθα ἀπγιης Ἀδηοδοδπιβ ΟΥ̓ 
ΑὈΙ)αἢ 5 τείζῃ, δηὰ ἱἰῃογοίοσε τγοαυϊγοὰ ἃ 
οοπιρίεῖα τοηονναὶ. Τῆς ἔδεϊ {παῖ ἴπΠῸ γσὸ- 
δἰογδίίοη οὗ ἴπε δἱΐδ. Ὀϑίοηρβ ἴο 118 (ἰπ|6 
ΒΌΡρογίβ ἴῃ νἱενν ἴῃαϊ 4.388 σγοίογπιδίίοη 
ὀέσαπ ἴῃ Ὦϊδ 1 οἴ γεαγ, βίης 'ἃ νου] ηδίυ- 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀιποης ἴῃ6 ΥΕΓῪ ἤγϑί δοῖϑθ οὗ οπα Ὀθπξ 
οη γοβίογιης ἴΠ6 ψογβῃρ οὗ [ΘΠ ονδἢ, 

Θθ. Τδε τἰγαησεγι . . . ομὲ 9ΓΓ Ερῥνυασίρ»ε απα 
ΜΜαπα.:..εὉ.}1] ὍΤ δῖ 15, “" [5γδθ 658 οἵ ἴῃς {τῦ65 
οὗ Ερῆγαϊπι δηὰ Μαδηδϑϑοι." ΤΦὍὌῆ6 ϑβοραγαδίίοη 
οὔ τῆς ἴνο Κκιηφάοπιβ δὰ τηδάς {πο ῖγ ἰ5γαοὶ τα 
Ὀγοῆγοη ““ Ξίγδηροῦβ," ΟΥἈἔἑκἧἂἐογεί ποῦ," τὸ 
]υάδῇ. 

αηπά οἱ 97 ϑέ»ριεοη. [ἴ 15 ργοῦδθϊ!ς παῖ (ἢ 6 
Ὀυκ οὗ [δ διπιθοηϊεβ δὰ “τῸπὶ ἴῃς ἢγαὶ 
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ΤῊΞΘ. 

ἰλπά οὗ ΤΠ μάδἢ πὰ Βεη)απιίη, ἀπά ουϊ ΗΝ 
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Γγ Ηδεδ. ἐκ 
ἐπα 27. 

“ Ὅευξ 13. 
ν 

Ἀϊπὶ οὐΐ οἔὗὨ [5Γ26] ἰη δδιιηάδηςε, ἤθη 
ἴλεν 8λῃν τπδῖ [6 ΠΟΚῸ ἢ]5 (ὐοά τυας 
νγτἢ ἢϊπι. 

ΙΟ ὅο {Πεὺ ραῖῃεγεά τῃδπηβεῖν 68 
τορεῖμεσγ δ [εγυβαΐεπὶ ἱπ {πε ταϊγά 
τηοητῆ, ἴῃ τῆς Βῆεεπτἢ γεᾶγ οὗ τῆς 
ΤοΊρῃ οὗ Α38. 

[1 Απά τδεγ οβεγοά ὑπο {πε ΟΚ 
ἴῃς βᾶπιῈὲ τίπι6, οὗ τῆς 5ρ01] τυλήεὴ 
{ΠΕ μαά δτγουρῃζ, δενεη δυπαάγεά 
ΟΧΘη “Δη4 βενεὴ τῃουβαηά 5ῆξδερ. 

12 Απά τῇεγ εηϊογεά ἱπῖο ἃ οονο- 
πδηΐ ἴο β8εεἷκ τῆς ΓΚ Οὐοά οἔὨ τεὶγ 
[τ εγβ νι ἢ 411 {Πεῖὶγ Πεᾶτὶ δηὰ νντἢ 
411 τΠεἰγ δου] ; 

12 Τ δι ΨΠοβοδνοῦ νου ]ά ποῖ 5εε Κ 
{δὲ ΓΚ Οοά οὗ ᾿δ5γδοὶ “βῆουα Ὀ6Ὲ 
Ρυζ ἴο ἀδαίῃ, ννβεῖμεῦ 5π|4}} οὐ ργϑδῖ, 
ννΠ ΙΒ ΕΓ πιὰ ΟΥ̓ νγοπιδῃ. 

αἰϊδοῃεά {ποηβοῖνοβ ἴο ἴπ6 τόσο βουΐπογη 
Εἰηράοπι, νΊ π ἴῃς ᾿ἰπι15 οὗ νι ϊςῆ ἰὰγ πο 1γ 
Ἰππογίδηος ( [οδὰβ. χῖχ. 1). Βιυῖ ἰξ ἌρΡρθδγβ 
ἔτοπὶ ἴἢ]5 ραϑϑᾶρθ, δηά ἔγοπι οἢ. χχχὶν. 6, 
[δῖ βοπὶε οὗ ἴπεπὶ ἄννοὶῖ θεγοπηά {Π6 11π||15 οὗ 
]υάδῃ, δηὰ νἢϊπη [Πο56 οὗἉ ἰ5γαθ]. ((οπιρᾶγα 
Οδεη. χἰϊχ. 7, οσο 1 8 ὑγορ ιοϑιεὰ [παῖ 
ΠΟΥ 5841} Ὀ6 “5δοκρτίογοά.)) ϑοιῖθ οὗ {656 
δι οη 05 Ποὺ Γαηϑίοεσγοα {ΠΕΣ δ᾽] ορίδηςος 
ἴο 58. 

δὲν Χ}] Ιο ῥίρι οἱ οΥ Τεγαεί ἱπ αδισιάσηεε. 
(οπιραγο ἃδονο, ςἢ. χὶ. χό. 

10. 1ν5 1δὲ τῤίγά »νιοιδ.ἢ 1]7.ε. ἴ[ὴ 6 τροπῇ 
δίνδη (βίῃ. ν"}!. 9), σογσγοϑροπάϊηρ ν τῇ Οὐ 
ιη6. Ζεγδῇῃ5 Ἰηναϑίοῃ ἢδὶ ργοῦδοὶυ ἔδ!]θη 

ἴΏ [Π6 ΘΑ 5ργίηρ, ἴῃς ΟΥ̓ ΠΆΓΥ {ἰπὶ6ὸ αἵ 
δῖος ἢ (ἢ 6 ΟΥοπίΔ]5 σοπηπιθησς {ποὶγ ὀχρϑάϊ- 
Ὀοηβ. (' Απεϊεηξ Μοπαγο θ8,᾽ νοὶ]. 11. Ρ. 69.) 

11. ΟΥ̓ ἐδὲ “οἱ «υδίιερ ἐρὲν δαάδ ὀγομσρι. 
δ66 οἷ. χίν. 13 ἀπά 15. Ἂ 56} 

σευεη ῥμπάγοδ .. . σουόη ἐξοισαηπά.} ΤΠΘ 
ΡῬΓόναίθησο οὔ ἴΠ6 ΠΟΤ ΌΟΓ βόνθη ἰη ἴῃ6 χο]}- 
Εἰοιι5 βγϑίοπι οὔ ἴδε [ἐν 45 Ὀδθη οἴδῃη 
ὩὨοξςοα. ϑένθῃ Ὀμ]ΠΠΟς Κ5 δηαὰ σού ἢ ΓᾺΠῚ5 ννΘΓΟ 
ἃ ςοπιπηοη ΟΥσδΓπρσ. (Νυπι. ΧΧΙΧ. 32:1 ΟἾγ. 
ΧΥ. 26; 2 ΟἾΓ. χχίχ. 21; ἰοῦ χὶϑ. 8; ΕΖΕΚ, 
χὶν. 21.) [π δ ἰαγροῦ βδοῦῆςθϑ, μόννόνοσ, ἃ 
15 βοϊάοτῃ [Πδὶ ννὸ Πηὰ [6 ὨυπθοΓ δόνθη αἵ 
4}} ργοιηϊηοηῖ. ((οπιρᾶγα τ Κὶ υἱϊ!. 61: 
2 (ἢγ. χχχ. 24; χχχν. 759.) 

12. ΤΡὲν επίογοά ἱπ|ο ὦ εουεηπαη!. ϑοϊοτμη 
τοηονν 415 οὗ ἴῃς οτ κίηδὶ σονοπδηΐ τνδὶοἢ Οοά 
τιδάςε ἢ {ΠΕΣ δῖε ἰῃ ἴῃ6 ὙΠ] ΘΟ Π 655 
(ἔχ. χχῖν. 3-8) ὁσσγ ἔγοπι {{π|6 ἴο {πὶ ἰῃ 
(ἢ: δίοσΥ οὗ ἴῃς |΄ϑννϑ, ζοϊοννίης ὕροη 
ἰηΐεγναὶς οὗ δροβίδου, ὙΠὶ5 γοπονναὶ ἴῃ [ἢ 6 
τοῖξη οἱ Αϑ8 5 ἴῃς ἤγϑϊ οἡ γεοογά. ὍΤδδὸ ποχί 

1. (ΠΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΡ. [ν. 1ο---"7. 

14 Απά {ΠΥ βϑνγᾶγε υπίο τῆς ΓΟΚῸ 
ἢ ἃ Ἰουά νοῖςθ, δῃη4 ννῖἢ 5δοιῖ- 
ἴησ., Δη4 ψῈΠ (Γυτηρεῖβ, ἀπά πῇ 
Γςογηεῖβ. 

Ις Απά 411] Τυάλῇ τε]οϊςθα δὲ τῆς 
ΟἝΝ : ἰογ ἴποῪ δά ϑδνγοῃ ννιτῇ ]] 
τΠεῖγ ποαγῖ, δπάὰ βοιρῃς ἢὶπὶ νντῆ 
(ἢδῖγ γῆ ο]ς ἀσβίγα ; δηά ἢς ννᾶ5 ἔουπα 
οὗ {πεπὶ: δηά τῃ6 ΚΡ σάνε τΠεηὶ 
Γεβῖ τοιιηά δδουΐ. 

16 4 Αηά 4Ἶ5ο εσπεεγηῖηρ κα ΜΔΔοΠΔῇ μ᾿ τα 
τῆς πιοῖδεῦ οὗ Αβ8ὲ τῆς Κίπρ, ἢς τε- 
πιον δά ἢδγ ἔτὸπὶ δείηρ φυξεη, θεσαυβε 
8η6ε Πδά πιδάβ δὴ ἶΙ4οἱ ἰῃ ἃ ρζονε: ᾿εϑ. 
ἀπά ΑδβϑΑ ουὖ ἀοννῃ δεγ ἰϑοῖ, 
βῖδηρεά 2:,) ἀπά Ὀυγηΐῖ 1: δῖ [πε Ὀγοοκ 
ΚΙιάτοη. 

17 Βυῖ τῆς Βιρῇ ρίαςεβ ννέγε ποῖ 
ἴἌΚεΠ ἀΑΥ οὐζ οὗ ἰβγδεῖ : πενεγίπε- 

Δ}}5 ἴἤγες Ὠυπάγεοά γοδγβ ἰδῖοσ, ἰη (πε τοῖρῃ οὗ 
οδἰδὴ (2 Κ. χχϑ. 1; 2 ΟἾγ. χχχῖν. 31). 
ἤΘΓΟ 15 ἃ [πιγὰ ἴῃ [86 {π|ὲὸ οὗ ΝΟΒοπ ἢ, 

Ταοπίοηθα ἰῃ Νοἢθπι. χ. 28.339. Οη 5υςὴ 
οςοδϑίοηϑ, ἴῃ 6 Ῥδορὶε Ὀδοιιηά τπεπιδεῖνεβ ὈΥ ἃ 
506 ΠΊη Οἵ ἴο οὔϑβογνθ 8ἃ}} (86 ἀϊγθοϊ!οηθ. οὐ 
{πὸ 1νν, δηὰ Τα] ἀονη Οοαἶβ σιιγϑε προῦ 
ἴΠεπὶ 1 ΤΕΥ ἔογϑοοκ 1. 

18. Τραὶ αυδοιοευεῦ «υομἱάἦ πο “εἰ ἐῤέ 
1ογά. .. «δομίά δὲ βμΐ ἰο εἰαϑβος νγὸ ἀο 
ἠοῖ βηά [Π]5 Θπραροπιεπί ἘΧργΟσϑὶΥ πιδάς ἴῃ 
ΟἴΠΟΓ τϑῆθνν]85 οὗ {6 σονοπαηῖ, [ἴ ννου]ά, 
ποννονοσγ, Ὀ6 ᾿πΠ]Π|6ἀ 1η Πόπὶ, ϑδἰηςο 11 ν' 85 οὔθ 
οὗ ἴῃε σοτηπιδηάπιεηί5 οὗ ἴπ6 νῦν. (δες ἔχ. 
ΧΧΙΙ, 20; Ὠουΐ. ΧΙ. 9, 15 ; ΧΥ. 257.) 

158. 4πά4 ἐῥὲ 1Ζογά σαυε ἐῤόγι γοτ γχομμαὶ 
αδοιι;.} ΑἸοῖπεγ ροποα οὔ ΓΔΠα4 1} 7 ἑΟ] ον θά 
οἡ ἴδε ἀείεαί οὗ Ζεγδῇ, ἃ ρεγίοά, ργοδδοὶν, οὗ 
ἴδῃ γόασβ. (ϑ8εδ ποῖθ οὔ νϑῖβθ 19.) Νὸο 5ίδῖθ 
νερίυγεά ἴο αἴΐαοκ ἴῃ 6 ρονογ! τποηδγοὴ 
νγΠῸ ἢδά ἀοίοαϊεα {Π6 ναϑῖ ἰενθ5 Οὐ Εκγρῖ; 
ἃπηὰ Α8ϑὲ οὐ 5 ρατΐ νγ»ὰϑ ΔΡΡΑγεΠΓΪΥ οἱ ἃ 
Ρεδοσἔμὶ ἀϊΞροβι[Ἰοη. 8 

16. “4πά4 αἰ:ο εονιοογ πίη ΜΜααεῤῥαδ. ϑ8εὲ 
Ι Καὶ χν. 13, ΜὨΙΟΝ 15 ἐχργοβϑοά ἴῃ αἰπηοϑῖ 
ΘΧΔΟΙΥ ἴπ6 5δλπι6 νγογάϑ. 

17. Τὸ δίσ, ῥίμεξ: «ὐϑγε ποὲ Ἰαέεη αςυαγ.ἢ 
Υοῖ ννὸ γοδά, ἴῃ ςἢ. χὶν. 3, [αἴ “4,534 ἴοοκ νᾶ 
[ἢ ΠΣ ρίδοθ5,᾽ δηὰ, 10. νοῦϑὸ ς, [αὶ ἢ6 “ἴοο 
ΑΝΔΥ ουΐ οἵ αὐ ἴῃ οἰ[ἰ65 οὗ ᾿υἀδὴ {πὸ Βρἢ 
Ρίδςοοβ δηὰ ἴθ ἱπιᾶρο5." [{ 45 Ὀεοη ρῥγοροβεά 
ἴο τϑσοηςῖὶο ἴῃς Δρραγοηΐϊ αἰθογερδᾶποῦ ΌΥ ἀ19- 
Ἐπαυϊδηηρ Ὀεΐννθοη ἔννο Κιηάϑ οὗ ῃἰρῇ ρίδοοϑ, 
{ποθ  βεῦ [ἐἤονδῃ ννᾶ8 νογβ ρρεὰ δηὰ 
ἴῃμοϑο ἀράϊςαϊεά ἴο Οἴοῦ γοάϑ; Ὀυῖ [ἢ {ποῦ 
Θχρίδηδίίοη ννουϊὰ δθοηὶ ἴο Ὀ6 [Πδῖ ἱῃ ςἢ. χὶν, 
Ἢ δηὰ ς ἴδε Ἰηἰοπίοη δηά οηάφδνουγβ οὗ [6 

διὰ : 



δι Κία, 
88. 17. 

γ, 18---4. 

655 τῆς Βελῖ οὐ Αβ νγᾶβ ρεγίεςς ]} 
Ὠ15 ἀλγ8. 

ι8 4 Απά δε ὕγουρῃς ἱπίο (ἢε 
ἤουβε οὗ (ὐοά τε {πὶπρβ παῖ ἢῚ8 
ἔλιμεγ ἢδὰ ἀεαϊςδῖεά, ἀπά παῖ με Π1πὶ- 

ΤποΟηΔΓΟἢ ἅγο ἴῃ ἴπΠ6 τοῦ 5 ταϊπά, νν ἢ] 6 ἴῃ 
[115 νϑῦβθ ἢδ6 15 ϑρεακίῃρ οὗ [πὸ ργάςῖζὶςς οὗ ἴῃς 
Ῥοορίθ. Ηοόννονοῦ δαγηθϑι [πὸ τηοβῖ ῥίοιυ5 
Τ οηᾶγ ἢ5. σους ἴο γτοοῖ οὐδ τἴῃ6 Πιρἢ- οἶος 
ὙΟΓΒὮΙΡ, νυν ΒΙ ἢ ννᾶς ΡΓΟΌΔΌΪ αἰννᾶγϑ ΠΊοτο ΟΥ̓ 
ἰε55 {ππροὰ νυ Ἰἀοἰαῖγυ, [ΠΟῪ ἐδ] α οὗ σοπὶ- 
Ρἰεῖθ βιυοςθθθ. 1 ΌουΓ 5 ΠΟῪ ννοιυ]ὰ, “ἢ 6 
διῇ ΡΙδσος ννογο ποῖ"--οὁ οὗ ἴποπὶ---“ (ἀκοη 
ΔΥΔΥ." Α 5ἰ ΠΉΠΑΓ ἀἰβογορδηςΥ͂, ἴο 6 5:π|||4Ὑ}}Ὺ 
εχρίδίηθα, οσσιγβ πη 16 ἢΙΒΙΟΙΥ οὗ [6 Πποϑμᾶ- 
Ῥθαί (ςἢ. χνίϊ. 6, ἀπά χχ. 11). 

ἐδε ῥεαγὶ Γ᾽ “τα «υαΓ ῥεγζεῖ αἰ] δὶ: ἀα»..} 
1 5 ποῖ πιοαηΐ τῃαῖ Αϑ8 ννᾶϑ 51η1655, ἴου ἴῃ 6 
ΓΙῸΣ σοοὴ αἴζογννασάβ τοσογάς 5ΟΠὶ6 τίει β 
ληϑ.τοββίοηβ οὗ 115 Κίπρ᾿ 5 (ςἢ. χνὶ. 2-το, ἀπά 
12}; Ὀπῖ ΟὨΪΥ παῖ ἢδ ννᾶ5 ἴτϑε ποπι [ἢ 5|η 
οὗ Ἰἀοἰδίσυ, δῃὰ Ἴσοπί πυρὰ ἔπ] το [Θονδὰ 
81} ἢΪ5 Π{ἴ6. 

18. “4πά4 δὲ ὀγομσδὲ ἱπίο ἐδ ὄσμε οὔ Οοά. 
ΤῊΙ5 νοῦβο ἰ5 ἰάθηζιοαὶ ἢ τ Κιχν. 15. (866 
ἴῃθ6 ποῖεϑβ οἡ τπδῖ ραϑϑᾶρε.) 

10. 454 ἐδέγε «αὐ! πο γιογξ αὐὰν' ὠμίο {δὲ 
ἤἥυε ασπά ῥίγει γεαρ 9 ἐδ γείση οΓΓ᾽ ““α.] 
Τῶα6 ποῖε οὗ {{π|6 σοπίδϊποά 1ἴῃ [Π]5 γδγβο 

ΤΙ, ΟΗΒΟΝΙΟΙΕ5. ΧΥ͂. ΧΥΙ. ͵ 

86} Πα4 “ἀεαϊοαῖϊεά, 5:|νϑγ, δπά ροϊά, 
Δπα νεϑ85ε]8. 

Ι9 Απὰ τἤεγε ννᾶ8 ΠῸ γιοῦ ὙΥΆΓ 
υπῖο τῆς ἤνε ἀπά τὨιγ ει ἢ γεᾶγ οὗ 
τῆς τεῖρῃ οὗ 458. 

Δη ἴῃ νΕΙΘ6 1 οὗ ἴπ6 δηβιΐηρ σπαρίογ, νυν] ςἢ 
5. ΓΟΔΙΪΥ ραγὶ οὗ ἴδ 5Ξδπὶ6 βοηΐθηςθ, Ἵδηποῖ 
6 τεσοηοι θα νυ ἢ [Π6 σΠΓΟΠΟΙΟΡΎ. οὗ Κίηρβ, 
βίηςθ, δοςοσγαϊηρ ἴο (δῖ, Βαλβϑῆδα αϊθὰ ἴῃ 1Π6 
261ἢ γϑᾶγῦ οὗ δὰ (τ Κ'. χνυὶ. 8). Τὸ γοπιονα 
(ῃ6 ἀΠσυ Ὑ ΟΥ διιρροβδὶπς (παῖ “1π6 2.1 
γθδῦ ΟΓ ἐδὸ γείση 9 “4:α᾽ ταθδηβ “1ῆ6 1ς1ἢ 
ΘΔ δίϊοσγ ἴῃ ϑεραγδίίοη οὗ ἴῃ6 Κιπράοπιϑ 

1Ϊ5. δῖ οπςθ ἴο νἱ]ἱοϊᾳῖθ 411] οἰ:ϑἴοΠΠΔΤῪ βροθοὴ 
ὈΞᾶρῈ δηά ἴο τῇδ (86 διιῖμογ οὗ (γοηιςὶθϑ 
δάορί “ἃ πιοάθ οὗ πιαγκίπ {πὸ τππκηον ἢ 
ΘΙΠΟΥ ἴο ΠΙΠΊ56 ΙΓ ΟΥ ἴο ΔΠΥ͂ ΟἴΠοΓ δοτγίρίυγαὶ 
ΤΟΥ. Ιζ 15 ΓΟΔΙΪΥ ΠΟΟΟΒΘΑΤΥ ἴο ϑῈΡΡΟΘΟ 
Εἰ γ (Π6 σοτγτιρίίοη οὗ 4 ἤσιιγε ἤστγα δηὰ ἴῃ 
οὗ. ΧΥΙΟῚ, οὐ 16 δοςσορίδηςθ ΟΥ̓ (π6 διιΐῃοσ 
οἵ ΟδΒτγοηίοϊος οὗ ἀβογοηϊ σῃγοηοϊορίςδὶ ἀαῖα 
ἔγοτὴ ἴῃοβθ πιδὰθ ι156 οὗ 'ἰῃ Κίηρβ. Τῇ Όυτ ΘΓ 
ϑρροϑι(οη 15 δυ ἀ ΠΥ ργοίογαθϊο--- ἀηά (Π6 
δ ρ οϑὶ αἰϊογαϊίοη οὐ ἴῃ ἴοχὶ νοι ]Ἱὰ βθοπὶ ἴο 
δε ἴο τεδά ἴῃ Ὀοίῃ νοῦβος “ ζννθπιοίῃ ᾿ ΤῸΓ 
ΓΘ." ΤὨΘ δίίδοκ οὔ Βδδϑβα ννοι]Ἱά 
ἋΠ6η πᾶνε Ὀδθη πιδάθ ἴῃ ἴῃς Ἰαϑῖ γὙϑᾶγ οὗ ἢϊ5 
ΓΟΙρη; δηά ἴξεη γγϑαγβ οὔ ρεᾶσε ννοιϊὰ πᾶν 
ξοϊ]οννεὰ Αβὲ᾽5 υἱσίογυ οὐεγ Ζεγαῆ. (ὅ8εε ποῖ 
ΟὨ ΥΕΙΒ6 15.) 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἱ νεῖβ :. “Τῆδ ϑοπ οἵ Οἀεὰ" 
Οἀεὰ ἰ5 ΤἼΝ), αἰ Ιάἀο 15 ἸΉ2), οὐ Οὐδὰ νυ ἃ συαι δά άεά, 

ΟΗΑΡΤῈΒΚ ΧΥΙ. 
Σ 4:α, ὧν {)ὴ αἰά 7 1Δε ϑνγίαρς, αἐνεγίελ 

Μαας-ἦα ἐ βμ ὀμτίαἐηρ οὐ Κανιαᾶ. ἢ Δείρρ 
γεῤγονεά ἐλεγέο ὁγ απαμὶ, ἀφ ῥιίείλ ἀέρε 
ἐν φγίοηθ. τι Ανιοηρ λὲς οἱδέεγ αἀεῖς ἐμ ἦξξ 
ἄέδεαςς ἦς “ἐὐξείά ποί ἴο Οσα, ὀμέ ἰο ἐἀέ 27» 
σπς. 1, ΦῊ ἀεαίά αμαά ὀμγίαί, 

Ϊ Ν᾽ τἢε 5|χ δηά τῇ! γε γεᾶγ οὗ τῆς 
γείρῃ οὔ Αβδα ὁ Βδαδβϑῆα Κίηρ οὗ 

βγῶ] σλπε ὉΡ δραίηβε [υάδῇ, δπά 
θυ} Βδπιδῆ, ἴο τῆς ἱπῖεπε τπδῖ ἢδ 
τηΐρῃς ἰοῖ ποη6 ρΡῸ οι ΟΥ̓ ΠΟΠῚ6 ἰῃ ἴο 
Αϑ4 ἰήηρ οὗ [υάλῇῃ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥῚ. 1.6. ΤΙ ραβϑαρὸ ΓΌΠ5 ρᾶγαὶ- 
ε] ψ ἢ τ Κὶ χν. 17-22, δηά οοηίδίπ5 ποίῃηρσ 
δά άιτοπαὶ, ἐχοθρῖ ἴἢ6 ἀδίο ἴῃ νοῦβο σ, δηὰ [ῃ6 
τ οΠίΟΠ, ἴῃ γοῦϑα 4, οὗ ἴῃ6 “ βἴογο οἱἰ165᾿" οὗ 
ΝΑΡΉΪΔΙ,. 

2 ἼΠεη ΑβΑ Ὀγουρῆς οὐ 5||νὲγ δηά 
δο]ἀά ουἕ οἵ τὴς ἴγααϑιγαβ οὗ τ[Π 6 ἤοιιδ6 
οὗ τπε ΠΟᾺῸ ἀπά οὗ τῆς Κίπρ᾽᾿ 8 Βοιιβ6, 
Δηἀ βξεηῖ ἴο Βεη-Πδάλά Κίηρ οὗ δγτίδ, 
ταῦ ἀννεὶς δὲ ΓΙ απιάβου8, βαγίηρ, 
ἢ Τλεγο 'ς ἃ ἴδᾶριια δαεΐννεθη ΠῚ “δ. 

πὰ τῃεε, 45 ἑἤόγεέ τυᾶς Ὀδῖνγεθῃ τὴν 
ἔλῖῃεγ δπὰ τὴν ἔδίμεγ: Ὀεἢο] 4, 1 Πᾶνε 
βεηΐ {πες 5ιἶνεγ δηὰά ροἱ]ὰ ; ρο, δγελκ 
ΤΥ ἰεαριε νἢ Βδρβἣῆδ Κίπρ οὗ [βγδεὶ, 
τἢλϊ 6 τῆλ ἀερατγῖ ἔγοπὶ πΊ6. 

4 Διά Βεη-Παάδά Πεαγκεπεά ὑπο 

8. Τδεγο  α ἰαρμς, Ὁ Ἐδῖδον, Το 
ΠΟΥΘ ὃδθ ἃ ἰδοᾶσιιὸ Ὀοΐννοθη πὸ δηά (66, 
88 ἰῆ79 ψ8 βεΐνοοη ΠῚ ἔδῖποῦ δηά 
ΤΥ δι μετ." Οοιμῃραῦὸ ποῖς οη 1 Κ. χν. 
19. 
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ΤῊ". 
αν» 



11. ΘΗΚΟΝΙΟΙΕ8. ΧΥΙ. ἰν θιτὰς, 
Ὀεσδυϑε τῆοιυ ἀἸάβι γε ὶγ οα τῆς ΓΟΚΌ, 
ἢε ἀε]ινογεὰ τπδηλ Ἰηἴο τῆϊης Ὠδηά. 

9 ἔογ τἢς εγεβ οὗ τῆς ΓῸΚΡῸ τη 
ἴο διὰ ἴἔτο ττουρῆοις τῆς ψΠοὶε 
ελγῖῃ, 'το 8ῆενν Ἀ πι56} βίγοησ ἴῃ ἔπε 1! οτος 
ΕΔ} οὔ ἐλεπι ψἤοβε ἤδαγὶ ἐς ροτγέεος το ἀδώ 
τοννατά ἢἰαι. Ηξετγείη του ἢαβῖ ἄοης δ πα 
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Κίπρ Αβ4, δηά βεηῖ πε ςδρίαίπ8. οὗ 
Τἢ5 ἀΓΠῚ 168 ἀρδίηβί [ἢ οἰ τ|65 οὐ ἰϑγδεὶ; 
ἃηὰ τῆεν 5πιοῖε []οη. δηά ἴλη, δηά 
ΑὈε]-πλδίηι, δηἀ 411 τς βἴογε οἰτ|68 οὗ 
ΝΑρὮτΑΙ". 

ς Αμπά τ ᾿ᾶπὶα ἴο ρᾶ8583, ἤδη 
Β4453η4 πδαγὰ 72, τῃδι ἢς ἰεΐ ΟἹ δυ:]4-- 

τ Ἡοῦ. 
«ὐὐξκὰ 
ψεσοὸ ἀπ. 

ἂς. 

“ ςἙ. 12. 9. 
{Ἡ -ἢ, ἐκ Ϊ τ ΓΗ͂Ν ἴ[ῆ6 [μιδἱπι5 4 ἢϊ 
αινεί, 

ἷηρ οἵ Ἀδηγχαμ, δηά ἰες ἢϊ5 ψοῦκ 
ςςᾶϑα. 

6 Τπεη Αβὰ τῆς Κίηρ ἴοοῖκ 2]]} 
᾿ ]}άδλῃ ; δηά {ΠΕῸῪ σαγγίιεὰ ἅνναὺ τῆς 
βἴοηεβ οὗ Ἀχην δὰ (πὰ {ΠΊθεγ 
τῃογεού, ψ Βεγεννῃ Βδλϑῆα ννὰβ Ὁ} 4- 
ἱηρ; δηὰ ἢς δυτ ἐβεγεν ἢ (εθὰ 
δηὰ ΜιΖρδῆ. 

" α΄ Απά δε τῇαλϊ τἰπιε Ηδηδηὶ (ἢ 6 
ΒΕ6ΕΓ σδηιε ἴο Αϑ8 ἰκίηρ οἵ [υάλῃ, Δπά 
844 υηΐο ἢϊπι, Βεςσδιιβε ἴῆου αβῖ 
γε! εὰ οα τε Κίησ οὗ δγτίδ, ἀπά ποῖ 
τε! εά οη τπε Ιοκῦὴ τὰγ (ὐοά, τλετγε- 
ἔογε 8 τῆε ἢοβὲ οἔ τῆε Κίηρ οὗ ϑγτγίδ 
δβοδλραά οὔκ οἔ (ἢ]η6 ἢδηά. 

8 νεῖε ποῖ “τῆς Ετῇϊορίδη8 δηά 
ἢοβῖ, νντἢ νΟΓΥ 

ΠΊΔΠΥ ΠΠαΓοῖ8 ἐπὶ Βοιβεπθη ἡ γεῖ, 

ἔσο] 5} }Υ.: τογείογε ἔγοιι Βειφεείοστῃ 
ἴθου 5Π41: Πᾶνε ννδῖϑβ. 

Ιο ΤΠδη Αβ84 ννᾶ5 στοῦ ἢ τῆς 
866 Γ, Δηἀ ρυΐϊ Πιπὶ ἴῃ ἃ ρῥγίβϑοη ουδὲ ; 
ἔογ λε τυᾶς ἴῃ ἃ τάρα νυ ἢϊπὶ θοςσδυδε 
οὗ τῇϊῖ5 ἐδίησ. Απὰ Αϑὰ ἵορρτγεββεά ΤΉΕΡΣ 
σοι οἵ [ἢ ρεορὶε [ες β8Δπ|ς {ΠΠ|6. 

11 ἴ Απά, δεΠοΪά, τῆς ἂςῖβ οἔ 4.88, 
ἢτγϑὲ δηὰ ἰδϑῖ, ἰο, {πεν ἄγε ννυγιτεη ἴῃ 
τῆς Ὀοοκ οὗ τῆς Κίηρβ οὗ Τυάλῃ δηά 
βγδεὶ. 

12 Απὰ Αβᾶ ἴῃ τῆς ΙΓ δηὰ 
πἰπτῆ γελγ οὗ ἢΪ8 τγείρῃ νν8 ἀϊβεαβεὰ 
πη ἢϊ5 δεῖ, ἀπ} 18 ἀἴβεαβθα τᾶς εχ- 
οοβάϊηρ φσγεαί: γαῖ ἴῃ ἢ 8 ἀἴδθαβδα ἢδ 
ϑουρῆς ποῖ ἴο ἴῆ6 ΠΟΚΡ, δυΐϊ το τ6 
ΡΠ γ51 ΓΙ ΔΠ8. 

13 ΄ Απά Αϑ4 5ερῖ νι ἢ]5 δῖ οτβ, 

4. “4δεί-»καὶ»ι.} ἴΙ͂π {Ππ6 ρδγδὶ]6] ρᾶϑϑᾶρὸ οὗ 
Κιηρϑ {819 Ὀ]Δς 6 15 οδ᾽]δὰ (1 Κ' χν. 20) “ Αδεὶ- 
θε.Π-πλδδομδῃ." [1 νᾶβ οὔθ οὔ ἴῃς ἰἴοννῇϑβ 
Ταοδί ἐχροϑοά ἴο δίίδοκ θη δὴ ᾿ηνδάου 
Θηϊογοα ἰ5γδ6] ἔτοπιὶ ἴῃς πογίῃ, δηὰ 15 τηθῆ- 
Ὀοηρὰ 85 ἴδκθη ἔγοπὶ Ρεκδὴ Ὀγ ΤΙς δῖ ἢ - ῬΊ Θ5Ὲσ. 
(1 Κὶ χν. 29.) 

ἐδὲ σἰογε οἰ ες ΚΓ Ναρῥια!. 866. δδους, 
οἷ). Υἱ!. 6, Δη σοΙηράγο 1 Κ. Ἰχ, 19. 

7-10. Το τοῦυκο οὗἩ Ηδηδηὶ δηά ἢ ΐς 1π|"» 
ῬΓβοητηθηῖ ΟῚ 4.58 ἀτὸ οπιτῖοαὰ ὈΥ ἴΠπ6 νυτι τοῦ 
οὗ Κίημβ, ἀπά ἂγὸ δπιοηρ ἴῃ6 πιοϑὶ ἱπιρογῖδης 
οἵ τς δά ἀϊποηβ ἴο 515 ἢβίογυ ἔοσ ψ ῃ]οἢ να 
ἅτε ᾿ηὐοδιοὰ ἴο (ἢ διιῖπθογ οὗ (Σγοηῖς 65. 

7. Ηακαπί ἰδὲ “εγ ἢ Τἢ5 16 ἴ(π6 ΟἿΪΥ 
τηθηίίοη (παῖ νγὸ πᾶν οἵ Ηδηδῃὶ, υη]6 55 ἢδ 
νᾶ ἴῃ6 ἔδίπογ οὗ [ἐδ [Π6 5θοῦ, ννῆο ὕῬγο- 
Ῥἢεϑβίοὰ ἀραϊηϑσὶ Βδδβῆδ (1 Κ'. χνυΐ. 1-4, 7) δηά 
ΘΠοσμδρμαῖ (2 Οἢγ. χῖχ. 2). 

ἐεεαρεά οἱ ο ἐδίπε δαηα. “ΤῊΪ5 Ἔχργοβϑβίοῃ, 
ὙΓΒΙΟΝ 566 ΠῚ5 5ἰγδῆρο, 85 βροκδθὴ οὗ δὴ δ) 
νῆο Πδά ᾿ι5ῖ ἀοπο οοά βοίν!ςο, 15 δεβῖ οχ-- 
ἰδλιπεὰ Ὁγ τεραγάϊηρς ἴπε ὑγορῆεῖ δ5 μανῖπς 

1η ἢϊ5 Τπουρῆϊ, ποῖ ννῆδῖ δά παρροπρά, δυῖ 
ὙΠ2ῖ τῆς ἤᾶνο Παρροηθά. “Ἡδάξς ἴδοι 
δεσθη [πῆμ], ἢ ΠΊθδΠ5 ἴο 5ΔΥ, “ δηὰ ορροβοὰ 
ἴῃ ἃἴτη5 ἴῃ6 Ἰοϊηξ Ποϑδί οὗ [5γδο] δηὰ ϑυσία, 
ἰησιοδά οὗ ὑγιδίης 86 ϑγγίδη Κίῃρ ἴο ἀδϑεσί 
ἴο 1ὮΥ 5146, [86 δηίγο ἢοβὲ ννουἹὰ ἤανὸ Ὀδοη 
ἀεἰνεγοὰ ἰηἴο ΤὨΥ Ππδηά, 45 ννγὰβ Ζεγαῃ᾽ 8, ἴο 

ΒΥ δπὰ 5ροὶϊϊ. Βυῖ πον ἰξ ἰ5 ἐβοδρεὰ ἔτοπὶ 
ἴΠες6. Του Βαϑί Ἰοβί ἃ ρἱογίουϑ ορροσίιπιν. 

.8. 71Ρὲ Εἰρῥιοῥίαπε ἀπά δὲ Ζιμδἰνης. .. «υἱὲδ 
«ον ἐβαγίοὶ: ἀπά βογιόνιον.) ΤῊΘ ἀστὴν οὗ ΖΟγαἢ 
ν)45 σοηροκοά οὗ ἴΠ6 54Π16 Ὀσιποῖραὶ πδίϊοπβ, 
δηὰ Τςοῃεοϊϑῖθα οὗ ἴΠ6 84π|6 ὑγίης!ραὶ δ] οπηεηῖϑ, 
ἃ5 ἴῃδΐ οὗ δῃϊπμακ. (δὲθ δδονὸ, Ἵοἢ. χίβ 1.) 
Ηδηςθ ἴὰ 15 δρϑισγὰ ἴο γοραγὰ ἢἰπὶ ἃ5 Δη ἰη- 
Ὑδύθυ ἔγοπι ἴἢ6 Ῥογϑίδὴ ΟἿ} οσγ ἔγοπι ἀσαδδίδ. 

θ. Ῥγονι ῥεπεφύογι δ ἐδομ στδαΐ δας «υαν».ἢ 
Α5 ρϑᾶςθ δδά Ὀδθη ἴΠ6 γενναγὰά οὗἩ Α.52᾽5 δασ]εῦ 
ἔαιτἢ (ςἢ. χῖν. ς ; χν. 5), 50 ἢΠὶ5 νναηΐ οὗ ἐδιἰῃ 
ὙΥᾺ5 ΠΟ ἴο 6 Ριυπιομεαὰ ὈΥ ἃ ρεγοα οὗ ννγὰγ 
δηὰ ἀϊδιιγθδηοθσ. 

10. “454 ῥὼξ δὲν ἐπ ὦ γίσοη δοισἊ] . ΟΥ, 
“ἴῃ ἴῃς οἴοςκϑ. Οοιρασε Αμδὺ᾿5 ἰγρλσῃοηξ 
οἵ Μιοδίδῃ (1 Κ'. χχίϊ. 26, 27). 

12. “4:α ἐπ ἐδὲ ἐδίγιν ἀπά πίπὲ γεαν οΥΓ δὲ 
γείφη «υὑα΄ ἀμεαςεά ἱπ ῥὶς κε. Αϑδ᾽5 τῃρδδα 
Ὀοχδῃ ἵννο γ6ᾶΓ8 Ὀδίοσγε ἢ15 ἀθοθᾶϑο (566 νοῦγϑὲ 
13). [ἴ 15 ΚΟΠΟΓΑΙΥ σι ρροβθοὰ ἴο ἢδνα θθεη 
ξουῖζ; Ὀυΐϊ [Πϊ5 15 γΟΔ}ν υηςεγίδίη. 

εὶ ἐπ ῥὲς ἀϊδεασε δὲ σομαδὲ ποῖ, 9 Ἀδῖμοτ, 
ἐπᾳηὰ ἰῃ δὶΒ ἀΐδθ886 ἴοο πὲ Ξοι δῖ ποῖ." 
ΤΉῊς πιραπίης 5, [πᾶΐ ηοῖ ΟἾΪΥ ἴῃ Βὶβ νγὰσ ἢ 
Βαδϑθα, Ὀυϊ «ἰϑὸ ννῆθη αἰϊδοκοὰ ὈΥ̓ {Π|π655, 
Αϑ58 ρἰδοθά δὴ ὑπάπο σοϊίδηοὸ ὕροη ἴπς διά 
οὈἰδίπδο]ο ἔτοπι πιδῃ. 

18, 4μα... ἀἀἰεά ἰπ δὲ οπε απά ζογιείδ γε 
φ δὲ: γεϊψη.)] Αοιηρατζο τ Κὶ. χνυ. το. 



ΠΣ ΟΙΣ 

ἰἐκκεά. 

ν. 14--.] 

δηα ἀϊεά πῃ [ἢῈ οης δηά [γι θῖῃ γϑαῦ 
οὗ ἢϊ5 τείρῃ. 

14 Απὰ τῆεγ δυπεά πὶ ἴῃ ἢ 18 
ΟΥΠ 5Ερυ Ϊςἢγεβ. ] ἢ ἢ Παά ἵἴπιδάς 
ἴογ ὨΪπΊ56] Γ ἰπ τῆς ςἰὙ οὗ αν! ά, ἀπά 
]Α]ϊ4 πὶ ἴῃ τῆς Ὀεὰ ψῆϊςἢ ννᾶ5 ἢΠ]1εἀ 
ἢ δυγεεῖ οὐουτθ ἀπά αΐνεῖβ Κιπά5 
67 :ρίεες ρτεραγεὰ Ὺ τῆς ἀροιβῃεοδγιεβ᾽ 
ατ: δηά τῃ6Υ πιδάθ ἃ νεΙῪ ργεδῖ 
δυγηίπρ; ἔοτ Ὠϊπι. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΠ. 
Ι δι,λο:λαῤλαί, φτηεκοεραϊσ 4: α, γείσποίλ τυείζ, 
ἀπά Ξγονῤεγοίά. 7 “16 «οἰ Ζευίέες τοιέλ 1Δθ 
2γίμπεςς Ιο ἑεαεὴ μαάσά. τὸ ΗΝ ἐμένεξς δεΐηρ᾽ 
ἐεγγίβωΐ ὧν Οοα, τον οΥἿ ἐλενε ὀγέηι ἀϊπηὲ 
2γασμς μα ἐγίδιίς. 12 “ΙΕ φγεαίηέις, ἐα- 
ἑσίπς, απα ἀγηπώ. 

ΝῺ 4 7εβόοβμδρδμδῖ ἢ]8 βοὴ γεϊρῃεά 
Ν 'π Ὠἰ8 βζεδά, ληὰ βιγαεπριμαηδά 
Ὠιπγ561Ε ἀρδίηϑε [5γδεὶ. 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΥῚΙ. ΧΥΙ]. 

2 Απά δε ρἰδοεά ἔογοβ ἱπ 41} τῆς 
ἔξεῃςεα ςοτ|65 οὐ [υἀδῃ, Δη4 8εῖ ραγτί- 
808 ἰπ ἴΠ6 ἰαπά οὗ [ιάδῃ, ἀπά ἴῃ τῆς 
οἴτιε8 οὗ Ἐρῆγαιπι, ψῃϊο Α84 ἢΐβ 
ἰλτῆεγ Πδά τἄἌκεη. 

2 Απά τῆε [ΚΡ ννᾶ8 ψι ἢ [6}ο- 
ϑῃδρῃαδίῖ, θδθοαυϑα ἢξς νναϊ κεὰ ἰπ τὴ8 
ἢῖβῖ ννᾶγβ οὗ ἢὶβ ἔδίμεγ Πανὶ ά, δηὰ 
δουρῆς ποῖ ὑπῖο Β δ] πὶ ; 

4 Βυῖ βοιρῆς ἴο ἴῃς Ζοκρ Οοά οἔὗ 
ἢ18 ἔδίμετ, δηά νναϊ κε ἴῃ ἢΪ8 σοῃγ- 
ΤΩΔΠαπηεηΐβ, ἀπά ηοῖ ἴτε [ῃς ἀοίπρ8 
οἔ Ιβγδεὶ. 

ς Ὑπογείογε τἴπεῈ ΓΡΟΚῸ 5120] 15Π 64 
τῆς Κιηράοπι ἴῃ ἢΪ8 παπά; δηά 4]]} 
7υάδι ἵῬγουρῃς τὸ Τεμοβμαρῆδι ργε- ἢΞ6Ρ. 
86ηἴβ ; Δηἀ Πα ᾿λά ΓΟ 65 δηά ποῃουγ 
1η δϑυηπάδηςε. 

6 Απά Πἰ5 μεαγῖ ἔνναβ Ππεὰ ἀρ ἴῃ ΤΤΡαι κα, 
τύΩ59 δ δ 

τῆς ννγβ8 οὗ (6 [ΟΚῸ : τποθονεῦ ἢ γα 

14. ΤΡεν ὀωγίοά ῥίηι ἐπ ῥὶ, οαυπ σερωοῤγε.. 
ΤΕ υ136 οὔδε ρΙυΓὶ -- 5ερυ ΟἤγΕ5 "---νν}}} ποῖ 
δδοτὴ ϑἴγδηρο, 1 νΝ6 ΓΘΙΠΘΙΌΟΓ {παῖ ἃ ἰοπηῦ ἰπ 
]υάκπεα ννὰ5 οὐ ΠΑ δὴ οχοδνδίίοη ἴῃ [ῃ6 
5014 τοςκ Ἑσοηπίδιηϊηρ ἃ πυπΊΌ Γ οὗ ς6]115, ὁ οἢ 
σΔΡΔΌ]6 οὗ ποϊάϊην 4 θοαΥ. (866 ποΐθ οῃ τ Κ, 
ΧΙ. 30.) 

ἐδεγ »ισάδ ὦ ὍἘΡ7 3γεαὶ δωγπίης 7297 δὶη. 
Οοτραγο οἷ. χχὶ. 19, πὰ [εγ. χχχὶν, 5; ἔτο πῇ 
μι  ς ἢ ἰτ ἀρρθᾶγϑ [δὶ [π6 Ὀυγπίπρ ΟὗὨ 5ρΊ (65 ἴῃ 
Βοπουγ οὗ ἃ Κίης αἴ ἢ15 ΠΙΠΘΓΑΙ ννᾶ5 συ ΟΠΊΔΓΥ, 
δηά [πδϊ ἴῃ6 ΟΠΪΥ ῬΘΟΙΠΔΓΙΥ ἴη τ 6 ἰηδίδπος 
δείογο υ. νγὰβ ἴῃ 6 ἰάγρθ αιδπίΥ, ἀπά ρογΠδρ5 
τῆς τάγὸ 4υδ]γ, οὗἩ [8 5ρίςβ Ὀυτηῖ, 

σμαρ. ΧΝΠ]. 1. ει δοιῥαῤῥαΐ... “ἐγεησίδο 
εησά ῥῥηοὶῦ ἀραΐὐ Τεγαεὶ) Ὲῃοσδδρῃαῖ 
δϑοοηάοαά τῃ6 ἴἤγοπο ἴῃ ἴῃ6 ἔουγίἢ Υοᾶγ οὗ 
Αμαὺ (τι Κ. χχιΐ. 41τὺ, Ῥσγοθδῦγ ἀῆεγ τῃδί 
Τοηαγοἢ ἢδά οσοπίτγαοϊοα ἢ15 Δ᾽] ποὸ ἢ 
ἴῃς τογὰὶ ἔδπγ οἵ δἰάοη, δῃὰ δείογε ἣἢθ 
ν»ϑ8 οηραρεά ἰῇ νγὰγ ψπ ἢ ϑγτίᾶ. [Ιἴ᾿ ννγὰ58 
(δ.5 ποῖ υηπαίιγαὶ! {παῖ ἢ6 5ῃουϊὰ ὈδρΊη ἢ 15 
τοϊξῃ ΌΥ βίγοηρίμβοηϊηρ Πἰπιϑε!  ἀρδιπϑῖ ἃ 
Ῥοβϑί Ὁ] δἴἴδοκ οὐ ἴῃς ραγί οὗ ἢ15 πογίμογῃ 
πο ΠΡΟυΓ. 

4. δ... “εἰ σαγγομ,.} ΟΥ̓, “ ξονυθσπουβ. 
((οπιρᾶγε 1 Κ. ἵν. 7, 19.) 

δε εἶδες Κ᾽ Ερῥναῖν», «υδίοδ “τα δὶ: ζαἰδὲν 
ῥαά ἰαξεη.}" 866 ἠοῖο οη Γῇ. ΧΥ͂. 8. 

8. Ηε «υαἱξεά πὶ 1δὲ ϑγεὶ «υαγ: 97 δὶ Καί δὲν 
Ῥανί4.)ὺ Τῆς ϑεριυδρίπὶ δηὰ βενεσαὶ οὗ ἴῃ 6 
Ἡδρεῦγονν Μ595. οχι “ Ὠανα," νοῦ 45 ργοὸ"- 
ΒαΟὶν οτερῖ ἴῃ ἔτοπι ἴῃ 6 πιλγρίη; ἔογ [αν 5 
ἐἰ ἢγβῖ ννὯγ8 ἅ76 ποννῆογο εἶδα σοηϊγαβῖοα 1} 
815 ἰδίου ννᾶγβ. ὙΠ6 σε] τηοδηϊηρ οὗ [ἴῃ 6 

ὙΤΙΓΟΣ 15, [Πδὲ [ἘΠποϑμαρῆδὶ ἔο]]}οννοάὰ [6 ὁχ- 
ΔΙΉΡΪ6 5εῖ ΟΥ̓ ἢ᾽5 ἔδῖθεσ Αϑδϑὰ ἴπ ἢῖ5. ϑαγὶϊοῦ 
γθᾶγβ. (8566 δῦονθ, οἶδ. χίν. δπὰ χυ.) [ἰ 15 
στΟηξ ἴο ἰγδηβίδίοθ, 85 15 ἀοπθ ἰπ ἴπ6 πιαγρίῃ 
οὗ ϑοιηδ Ὀ10165, “ οὗ ἢϊ5 ἔδίῃοσ δηὰ οἵ αν ἃ.» 

Βααϊϊ»ι.}) ΒΥ “ΒΔΔ]1πλ᾽ 5θθπὶ ἴο 6 πιοάπξ 
ἀϊετγεηῖ ἐοσπηβ οἵ ἴῃ χκοά Βδδὶ, Ξξυςἢ 45 Βδδὶ- 
Ὀοπῖῃ, Βδδ]-ρθοσ, Βδδὶ -Ζουῦ, ἀπ τῃ 6 [πκ6.Ψ 
6 8οσπμαρῆαῖ ννᾶ5 ποῖ βεαπςθα ἱπῖο [ἢ 15 νγοῦ- 
βδῃϊρ, που ρῃ ἴῃ 5 ἀδγΥ 1 ονογϑργοδα δἰπγοϑςῖ 
[δε ἼῈ ἰηράοπι κε ἰ5γ86], (866 (δε πεχῖ 
ποῖε. 

4. Τδεὲ ἀοἱηφ: οΓ γαεἰ ΒΥ 115 νγὸ ἅτὸ ἴο 
Ὀπάογϑίδηα ηοῖ 50 ποσοῦ [ΠῸ6 ἡνοσϑὩρ οὗ ἴῃ6 
ολἶνθβ, ννιΐὶςῃ, θείης δηίϊδροηϊδις ἴο [πάδἢ, 
οουϊά 5ΟΑΓΟΟΙΥ Ρροβ5655 αἰ γασίοΠ5 ῸΓ ἃ [Θνν 5 ἢ 
Κίηρ, ἃ5 ἴ6 βρεςῖίδὶ Ἰἀοἰδίγοιι ἀοίηρβ οὔ {Π6 
{ἰπ|6 ---(ἢ6 ἱπιγοαυςίοη δηα Θϑιδ Ὁ Πϑητηθηΐ οὗ 
[86 ΜΌΥΒΗΙΡ οὗ Βαδὶ δηὰ ἴδε ὅτονθβ. (δες. 
: Κι χΧΥΐϊ. 321-11; ΧΙΧ, 18.) 

δ. Ῥνειοπ ἢ 1.6. “ ἴτεθ- } οἤθγηρβ, ἰῃ 
δάάιίοη ἴο [6 τορι δῦ ἴαχοβ. ὙΠΟΓΟ 15 ΘΟΠῚΘ 
Τοᾶϑοη ἴο δοίϊονο τΠδὶ ἃ “ Ὀοποθνοίθηςο " οὗ 
1Π15 πὰ νγὰ5 ἐεχρεοϊθα 85 ἃ πιδῖίεγ οὗ σοιγβο, 
δῖ [6 δοσοβϑίοῃ οὗ ἃ ποὺ βδονογείρῃ. (8668 
1 881. χ. 27.) 

Θ. ΗΝ ῥδεαγί «υαὦς βεά μὴ) ΤῊΪϊΚ Ἔἐχργοϑ- 
ϑίοῃ ΞΘΠΘΓΑΙΪΥ ΟΟΟΙΒ5 ἰῃ ἃ ὈδΔὰ 56ῆβθε (85 ἴῃ 
Βευῖ, νἱἱ. τ4; 2 (ἢγ. χχνὶ. τό; Ρ5, σχχχί, ἱ: 
τον. χυἹ!. 12; ἄς.); διυῖ ἴξ ἰ5. ονϊἀδηΐς (δδξ 
Βογὸ 1 τυυϑὲ ὃς ἴδκεη αἰ ογοπΕ]γ. ὙΠΟ πηᾶγ- 
Εἰπαὶ ““νψὯ5 δησουγαροὰ " ἜΧΡΓΟ5565 ΓΔΙΓΙΥ 186 
{γ6 πιρδηϊησ. [Θῃοβῃδρηαΐ ννᾶ5 θη δοϊ ἀοπεά 
ΌΥ ἢϊ5 86η86 οὗ ἴπε Ὠἰνιηο ἔδνοιγῦ γοϑίης οἵ 
ἢ ἴο ξ0ὸ διΒοῦ ἴδῃ ἢς δὰ νοηϊυγοὰ ἃξ 
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ἴοοΚ ἀννᾶὺ τῆς ΠΙΡῊ ρ΄λοεβ ἀπά ρονεβ 
ουῖ οἵ [μάδῇ. 

ἡ 4 ΑἸβο ἴῃ τῆς τηϊγά γϑαγ οὗ ἢ 8 
Τείρηῃ Πα 86ηΐ ἴο 15 ῥγίηςεβ, σύσμ ἴο 
Βεη-ἢ δι]. δὰ το Οδδάϊδῃ, δηά ἴο 
Ζεςδμαγίδῃ, δηὰ ἴο Νείμδηξεὶ, δῃά ἴο 
Μιομαίδῃ, ἴο τας ἰῃ τῆς οἰτε5 οὗ 
]υάδλῇ. 

8 Απά νι τῃεπὶ ἦξ τεπὶ 1,ενῖτεβ. 
ευεη δ᾽ δηιδίαἢ. ἀπά Νειηδηϊαῆ, δηά 
Ζεδαάϊδῃ, δηὰ ϑβαμεὶ, δηά δῇῆεπι- 
γδτλοῖῃ, δηά [εποπαῖμδη, ἀπά Αἄο- 
πἰ] 4, 4π4 Τοδη δῆ, απάὰ ΓΤ οὈ-Δάοη!- 
ἸΔῖι, [μενῖτε5 ; ἀπά νγίτἢ τῆθπλ ΕΠ Ι5ῃδηια 
αηὰ Τεπογδηγ, ργεϑῖϑ. 
96. Απά τῇ! ἴαυρῆς ἱπ Τυάλῃ, δηά 
λμαά ἴῃ ε ὈοοΚ οὗ τῆς ἰᾶνν οὗ τῆε ΙῸ ΚΡ 
νντἢ τῆ θη). ἀπά ννεηΐ δῦουζ τῆγουρῃ- 
ουζ 41] τἢς ςοἰτἰ65 οὗ [υἀδῇ, ἀπά τλυρῆξ 
τῆς ρεορΐε. 

Ιο 4 Απά {δε ἔεαγ οὗ τῆς ΓῸΚῸ 
11 ἀροη 41} τῇς Κίηράοπις οὗ τῆς 

1. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΥΙΤΙΙ.. [ν. 7-τ-14. 

ἰλπάς τῆδλι τυέγε τουπά δδους [πάδῇ, 
80 ἴπαῖ ΠΕΥ πιδάθ ΠΟ ννδῦ δσδιηϑῖ 
[εβόοβδαρδδῖ. 

11 Αἶβδο «ογιό οὗ τῇαε ΡΒ ]Π5Ε1Π 68 
δτγουρῆς [εΠποϑιαρηδῖ ργεβθηΐβ, ἀπά {{1- 
θυῖε 5ἰΐνετῦ; δηά τῆς Ατδθῖδπβ Ὀγοιρῆξ 
Ἠΐϊπὶ βοςκϑ, βενεη τῃοιιβα)!ά δηά βενθη 
υπάγεα ταπι8, ἀπά ϑδένεη τῃοιυβδηά 
Δηά 8ὁενεη πυπάτγεά ἢς ροδῖβ. 

12 ἢ Απά [ἐπόοβμαρῆαῖ νγαχϑά ργεαῖ 
ἘΧοςςαΙΠΡῚΥ̓ ; ἀπὰ ἢς δώ} ἴῃ [μἀδἢ 
ρφ51165, ἀπά οἰ[65 οἔ βἴογο. 

12 Απὰ δε Πιλά τηυσῇ Ὀυβίη685 ἴῃ 
(ἢε οἰτἴ65 οὔ [62 : διὰ τπὲ πλεὴ οὗ 
νναῦ, ΠλρΉΓΥ πλθὴ οὗ νδἱουγ, τυέγε Ἰῃ 
]ετυκαίεηι. 

14 Απά τἢδ86 ἀγε τῆς πυιήθετγβ οὗ 
τΠεπὶ δοσογάϊμρ τὸ τπε ἤουϑβε οὗ τῃεὶγ 
[λῖμεῦ : ΟΥ̓ ]υάδῃ, τῇῆε ςαριαϊηβ. οὗ 
τῃουβαηά5; Αἀπαὴ τῇς οπδίεΐ, ἂδπά 
νν ἢ - πὶ παρ ΠΥ πιθη οὗ ναϊουγ τἤγεςε 
ἢυπαάγεά τΠοιϑδμά. 

ἢγοεῖ. Ηες Ὀοραῃ ΟΥ̓ βοίτἰης ἂἃπ δχαπιρὶθ οὗ 
ἔλι  Πἤ]πὲ55 ἴο [εθοναῆ. Ης ρῥγοςθθάθα ἴο 
1.56 ἢἷἰ5 Ὀεϑῖ ἐπάθδνουγδ ἴο Ὄχι γραῖα Ἰἀοἰδίσγ. 

ὧδ Ἰοοξ ααυαγ ἐδ ῥίσρ ῥίαεε:.ἢῚ (ΑΟγραΓΘ 
οἢ. χχ. 31: “Ηονδεῖϊ τῆς πιρσἢ Ρίδοθϑ ννοσ 
ποῖ ἴδκθὴ ἀνᾺῪ ; δηΐ οἡ [ἢ6 Ρῥγοροῦ πιοάδ 
οὗ σγϑοοπο την ἴῆ6 ἀρραγεηΐ σοηίγδαϊοϊοη, 
866 ῃοΐδ Οἡ οΟἢ. ΧΥ͂. 17. 

π΄ Ηκ τοὶ ἰο ῥὶς ῥ,γίπεσε. .. 10 ἐεαςρ.Ἷ ϑοῖὴθ 
ἐγδηϑἰδῖθ, “" εξ βεηΐ ἢΪ5 ρυῖποαϑβ ἴο (εδοὴ Ὁ Ὀυΐ 
{π6 Ρόσυ αγ σοηϑίγυςσίίοη, ψ ΒΙοἢ ἄοο5 ποῖ 
ΟΟςυΓ οἰσοννῆογο, ϑθοηὴς ἴο ὃδὸ ι5οα ἴῃ ογάοῦ 
ἴο πιᾶῖκ μαΐ (6 Ὀγίποθβ ννεῦα ποῖ βϑεηΐ 8ἃ5 
(οΔοθοτβ {ΠΟ ΠΊβοϊνοϑ, Ὀιξ ΟἾΪΥ Βαὰ (Π6 ἀν 
σοι 64 ἴο {Π6πὶ οὗ 5Ξεείηρς Πα ἴΠ 6 Ῥϑορὶε 
ψογο ἴδιρης. ὙΠΟ δεῖ] ἴοδοῆῦοσθ νυ σο [86 
Ργίοςίβ δηὰ 1, ουϊΐεβ οὔ ἴῆς πἤδχῖ νϑῦβθ. (866 

᾿ς 8δογθ, ςἢ. χν. 1, ἀπά δείονν, εἰ. χχχν. 3.)), 

θ. “4:4 ῥαά ἐξέ δοοῖ οΥ᾽ δὲ ἴασαυ. .. «υἱἐδ 
δε». ὙΠΟΓα 15 Π0 γοδϑοηδδὶα ἀουδὲ [Παΐ 1815 
“δοοκ οὔ δε ἰανν νγᾶϑ ἴῃ Ῥοηϊδίθι ἢ --ΠΕΟΑΓΪΥ, 
᾿ ποῖ αιιϊϊζο, τῇ (ἢς 5ῃδρε ἴῃ νυ] ςἢ να πονν πᾶν 
ἴ. (Οορίοϑ οὗ [6 ννδοϊθ {ϑὰνν νογο, πὸ ἀουδῖ, 
βοᾶγορ ; δηά [ῃθγείογο [Θμοσῆαρῃδί᾽ 5 σοπητηῖ8- 
δίοῃ ἴοοῖ σᾶγε ἴο ΟΔΙΤΥ ἃ (ΟΡΥ͂ ΜΙ ἴΠ6πι. 

11. 8ο»»κ6 οΥ ἐδὸ Ῥῥ δ επες ὀγομσῥὲ ὕεδοιξα- 
2 ῥα! ῥγαιεπ.. 1.6. “ ϑοπὶθ οὗ ἴῃς ΡΒ 511Πη65 
ὙΟΓΘ ΔπΊοηρ ἢ5 ΕἸ υϊΑΓΙ65." ((οπηρᾶγε 2 δ88π). 
ὙἹ}}. 2: τ Καὶ. Ἰν. 21; χ. 25; ἄς.) 

ἐγίδι!ο εἰυεν.] ΟΥ, “ται ἢ σἰϊνοσ"-- ΠΟ ΓΑ ΠΥ, 
“ βἶνοῦ οὗ Ὀυσῖῃοη.᾽ 

ἐδε “γαδιαπ. ἢ ὍΘ Ατγδὺ {Πῦ65 ννῆο θογ- 
ἀεγεοὰ [υάχὰ ἴο ἴπΠ6 δουτἢ δηὰ ἴδε βου ἢ-οαϑὲ 

Ῥαϊά [Ὁ μοβμδρῆαί ἃ ἤχϑά {τιδυῖε ἴῃ Κιπά, Οἡ 
[Π6 ψτάθ ργοναίοηςθ οὗ [(Π15 ργδςίϊςθ, 58ὲ6 2 Κ. 
111... 4.) ἀπά ποῖδ δὰ Ἰος. 

12. Ηε διω πὶ συ μάκα εασεΐες (τλΆτρ. ῥαϊαεε:). 
ΤἼΘ τάγο τνογὰ πεγὸ υδοά, νν Ὡς ἢ Οσσιιγθ ΟὨΪΥ͂ 
1η (ἢϊ5 μδοθ δηά ἰῃ ςἢ. χχυῖϊ. 4, ρρθᾶγβ ὈΥ ἴ86 
οσοηίοχὶ οἵ Ὀοΐῃ ρδββᾶσοβ ἴο ΠΊΕΔΠ “ ΠΔ51]65" 
το. 1Πδη “ ραίδοῦβ." 

18. Ηὲ ῥαά »ιμερ διωίποις ἐπ ἐδ εἰξίθς Οὗ 
΄᾽ωάαρ. ἘΒοβιάθβ Ὀυ]άϊηςσ πον σαϑῖϊεβ δηά 
πον “(65 οὗ ἴογε᾿ οὐὔ ἔογι!βο ἴονηδ, 
[«μοβῃαρῃαῖ ἐχροπάθα τλυςὴ ἰαθοισ οὐ [Π6 
οἰά “ οἰτ165 οἵ [υάδὴ," ἴῃ πιο ρ  γης δηά 
βιγοηρτ Ποηϊηρ {πε Ὶ Ὶ ἀδἔξηςσ5. 

αηδ δὲ »ιοπ ΟΓ αὐαγ. .. «ὑεγὸ ἐπ ὕεγισαίση.) 
Ἀαίπεσ, “δηὰ δ βαδὰ πιδϑὴ οὗ Ψ87, ΠΙΙΡΒΙΥ͂ 
τήθη οὗ τδίοιιγ, ἴη [6 γι βα θη." 

14. “εεογα πη 10 {δε δοιθ ο ἐδεῖν ζαΐδεγ:. 
ἌΝ ΒΟΠΟΥΟΥ ἃ σδηβυϑ ννὰ5 ἴδκεῃ διηοην [86 
[5γΓ86 165, [6 πυπιθεγίηρ νγᾶ5 ΟΥ̓ {τ|ῦ65 δηὰ 
[Αγ }} 165. Ηρπησο ἴῆ6 Θχργθδϑίοη ἴῃ ἴπῸ ἴοχῖ, 
ὙΗϊςἢ ὀσσυγϑ τι γίθθη {1π|65 ἴῃ [Π6 ἤγϑι σδδρ- 
ἴοΥ οὗ Νυτηῦεῦβ. (566 νϑῦϑθοβ 18, 22, 24η 26, 
ἄς.) 

δε εαῤ᾽αἱη: οζέδοινσαμα:.} 1,1 ΓΑ ΠῪ “ ῥυιηοο5 
οὗ ἰῃουβαηάς." [Ιη ἴῃ Ηδῦγον ἴῃογε 15 πὸ 
τί ὶςὶο ; απὰ ἴἢ6 τούτὴ υϑεὰ 15 [ἢδϊ ΠΟΠΛΠΊΟΠΙΥ͂ 
ἰγδηβἰδίθα “ ργίποθβ." (86 τ Κ' ἵν. 2; 2 Οἢγ, 
ΧΙ, ς; ἄς.) 
“παῤ ἐῤὲ εὐὶ. 7] Τταποὶαῖθ, “ Αὐπδὴ (ἢ 6 

Ῥτίποο." Τὸ ψτῖοσ ἀοὺβ ποῖ πλόδη {πᾶ 
Αὐἀπδ νγᾶ5 1π ΔΠΥ͂ ΑΥ͂ 5. ΡΟΤΙΟΓ ἴο [ἢ6 ΟἴΠΘΓ 
“ Ῥγης65," Ὀυϊ ΟὨΪγ τἴπῖ ἢδ ννὰ5 οπα οὗ (ἤθπὶ. 

ἐδγες δωπάγεά ᾿δοισαηά.1 ὙῊΪ5 πυπιῦεῖ, ἀπά 

0 τ, 
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Ις Απά ἵπεχε ἴο ἢΐπι τοᾶς εο-Ἢ ὀἠἠΙ19 ἼΠ6βε νγαϊϊεά οἡ ἴδε Κίπρ, δε- 
μάπᾶη ἴῃς ςαρῖδϊπ, ἀπὰ νυ Ὠΐπὶ τὸ 581 465 λοις ψῆοπι τς Κίηρ ρυς ἴῃ τῆς 
Βυπάγαά δηά ἔουγεοογε τπουβδηά. ἔεῃοδά οἰτῖε5 τὨγουρδοιι 41 [υἀδῆ. 

16 Απὰ πεχῖ ἢϊπὶ τυᾶς ἐταης τς ᾿ ᾿ 
80η οὗ Ζιςοῆτί, ννῆο νυ Ἱ]Πηρ]ν οὔξεγε 
ἈΠΠ56ΙΓ υπῖο τἢ6 ΓῸΚΡ ἘΠ νὴ ΠΠΛΕΡΕΚ ὙὙΠΠ: ; 
δἰπὶ ἴψο δυπάτοά τῃουβαπὰ τιρῃῖγ ἢ ἀφ φξβηνε αὐώφ ἰς ἐβ εὐάξιςι ἘΠ ΠῚ 
τε οὗ νδ]ουγ. εἰμαά, 4 Αλαό, τεάμεεά ὃν Λιέεε ῥγοῤβλείε, 

17 Αηά οἵ Βεπ͵]απηη ; Ε]ΙΔάλ ἃ σεν ἶηρ ἐο ἐδέ τυσγα οὐ Δἤίξαίαή, ἐς «ἱαί 

ΤΑΣ ΠΕΥ τηδη οὗ ναίουγ, ἀπ νυ Ὠϊπὶ ἐδέτε; ; 
αηδά ποη τῇ ὕονν δηὰ 916] 4 ἴννο ΟΥΝ 7εδποβμβαρῆαῖ μαά τίς ϊιεβ 
Βυπάτγεά τῃουβαηά. Δη4 ΠοπουΓ 1η ἀϑυπάδηςες, δΔηὰ 

18 Απά πεχε ἢἰπὶ τὐας [εποζαδαά, Ἰοἰπεά δ πΥ ἢ ΑἸΑΡ. ᾿ 
δηά ψντἢ Ηἰπὶ ἀπ Πυπάτγεα᾽ πὰ ἔουσ- 2. 4Απὰ ἴλῇετ εογέαίη γϑᾶγβ με ννδπῖ ο0. ΠΕ 
8ζοῦα 1πουβαπὰ τελαγ ργεραγθα ἔογ τῇς ἄοννῃ τὸ Απὰρ ἴο ϑαπιαῦία. Απά ᾿ Ηεὺ, ν 
ΔΙ. Απαὺ ΚΙΠεὰ 5πεερ δπὰ οχβεη ἔογ Ἠϊπὶ γρνε. 

[ἢοϑο νυ ις ἢ ἕο ον ἴΏ ὙΟΥΘ6 515-18, πάνθ ὈδΘΏ 
ΜΠ Ροοά τγοδϑοη γοραγάθα 85 σοστιρί ὈΥ τηοϑβῖ 
οστίτο5. ΤὭΘΥ σδπποῖ δὲ 5ιισΟο5ϑἤ }} ἀεέεπάρά 
οἰ Γ 25 ργοῦδῦϊο ἴῃ ΤΕ ΠΊσοΪ 65 ΟΥ 85 ἴῃ ἢδγ- 
ΤΩΟΠΥ ὙΠ τῆς ΟἴΠΟΓ πἰδιϊοτηεηίβ οὗ {Π6 πΊΠΙΑΓΎ 
ἔογοθ, οὐ οὗ ἴδ ροριυϊδιίοη, σοηϊδιηοα ἴῃ οἱ 
δυΐῃοτ. Ἐοτ--- τ Τ ΔΘῪ ἹΠΊΡΙΥ ἃ τα πί πλιτὴ ροριι- 
ἰαϊίοη οὗ 1480 ἴο 16 54υάγο πλι]6, νυ ἢ 15 
τῶογο ἴμδη ἴῆγοθ ἘΙΠῸ5 ὑυθαῖογ ἤδη ἴπαΐ οὗ 
ΔΩΥ͂ ΠΟυΠΙΓΥ ἴῃ ἴπΠ6 Κποννῃ νου]. 2. ΤΠ ΠΟΥ͂ 
Ριοάιυςοε ἃ ἰοΐδὶ ἢ] ἢ ἰΔΓΡΕΙΥ ὄχοθθὰθ ΘΥΘΥΥ͂ 
οἴδογ Ξἰδιοπιθηΐ οἵ ἴδ τα! ΑΓΥ ἕογος οὗ [πάδῇῃ 
ψ Ὡς ἢ ννα πᾶνο ἴῃ ϑογίρζυγο, [π6 διουηΐ θεὶς 
7ιω.ὲ δομόίε ταὶ οἵ ἴη6 πεχί Ἰαγρθϑῖ βϑτιπλαίε --- 
ἰῃ6 ςβο,οοο οὗ ςἢ. χῖν. 8. 3. ΤΊΏΘΥ ἅγὲ ὑγὸ" 
ξο5ϑθ αϊγ ἃ ϑἰδιεπιοπῖ, ποῖ οὗ (ἢ ννῆοἶθ τα ΑΓῪ 
ἔοτςοσ, διιῖ οὗ ἴΠ6 ἔογοο γτηδἰ πίδ ποά σέ υδγιαίφηι 
(νοῦβα 13), Δη4 ἅΓῈ ἀἰδιπον δα ἴο ὃδ6 ὀχοΐυ- 
δίνο οὗ ἴῆ6 ΠυπΊοΓΟΙΙ5 ΡΑΓΓΊΞΟῚ5 ἴῃ ἴΠ6 ΟἾΠΟΓ 
οἰτ65 δηκ βίγοηρ μος οὗ [υἀδῇ (586 γΈΓθῈ 19, 
Δ σοΠΊρΑΓΕ νοῦβθ5 2 δηΐ 12). 4. ΤΟΥ ἅγα 
διιβρίοἰουβ ἰπ {Ποιηβοῖνοϑ, [πὸ ἢγβί (2οο,οοο) 
δηὰ ϑοςοηά (28ο,οοο) θείης τϑρει τ] οη5. οὗ 
[Π6 πυπιῦοῦβ ἴῃ ςἢ. χὶν, 8, Υ Ώ116 [6 σΣουλαϊ 6 Γ 
2οο,οοο, 2οο,οοο, διὰ ι8ο,οοοὴ) ἃγὸ ἑοιτηθά 

πὶ ἴπ656 ΌὉγΥ ἴπ6 ἀδάιυςτοη ἔγοσμη [Πθππὶ 1Π 
ΘΔςῸἢ οδ96 οὗ ἱοοιοοο. ϑοίῃηρ νυυχίζογα ννου 
σοττοςξ [6 ρᾶϑϑαρο ὈΥ̓͂ Γεπχουΐηρς ΟΠ Θᾶςἢ 
οἵ ἴῃς πιιπιθοῦβ ὃπο αΥ̓́ΡΒΘΓ, ἴδιι5 τεαςὶηρ 
1Π6 το] ἔγοπι 1,φ16ο,οοο ἴο ττό,οοο: δυΐ ἴΐ 
ἷ8δ τιοῦο ργοδαῦϊο δαὶ {Π6 οτρίηδὶ ΠΟ ΡΟΓ5 
Ὦανο Ὀόδη ἰοβῖ, δπά {π6 1058 βιιρρι θὰ ὉΥ ἃ 
δ.γίῦθ, ννῆο τοοῖ ςἢ. χίν. 8 45 ἢ 5 ὑαϑῖ5. 

16. υδεῤοῥαπαη ἐδὲ εαῤῥαὶπ.}] 1.4. “ἴῃς 
»τίποθ." Ὑπὸ {{|6 18 ΘΧΔΟΙΪΥ [6 54Π|6 85 
(δῖ είνοη ἴῃ ἴῃς ργεοράϊης νεσβὲ ἴο Δὐπαὰ, 

16. "9 ο ευἰϊησίν οὔεγεά δίνισοὶ  ἀπὶο ἐδὲὲ 
Ζογ47 ὌΠ πηοδηϊηρ οὗ [}}15 οἰδιιϑ6 8 νὲ 
ἀουδίέι!. ϑοπῖα διιρροβδο [ἴ 5 ΠΊΡΙΥ ἴο ΤΠΊΔΓ 
(Πλῖ Απιδϑίδῃ βδογνθαὰ 45 ἃ νοϊιπηῖθοσ. ΟἿΒΟΓΘ 
υπάετοϊδπὰ τμδἱ ὈΥ δη δοῖ οὗ μἰ5 οὐγῃ δε Βδὰ 

᾿οηδοογαίθα Βίτηϑοὶῦ ἴο 1πΠ6 βεσστίοθ οὗ |6- 
.Ββονδῇ. 

17. “γριά γιοηὶ «υἱὖ ὄοαυ ἀπά «ῥΙίοί4.1 Οη 
(ῃ6 ιι8ὲὲ οὗ ἴῃς Βεοπ)απηῖο5 45 Πρ ἢη-ὐτηθά 
[Γοορδ,φδῖποῦ ἴδῃ 45 μεδυγ-διπτηθά, 566 ποῖα 
οη ςἢ. χίν. 8. 

10. Τειο «υαἱϊεά οπ 1δε ζἰηφ.Ἷ ϑότὴθ ὑπάθγ- 
βίδπαά ἴπθ56. ννογάβ οὗ [δε “ργ ποθ᾽ ΟἼΪΥ. 
Βιιῖ ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ΠΊΟΓΕ ΡῬΓΟΡΟΙΙΥ ἴάκοη 85 σϑίο γς- 
τη ἴο 411} {Π6 “πιθη οὗἩ ννδγ." (Οοχηραγε πὸ 
ἴννο εἶδι1565 ---ἰἰ Το: τὸ [6 υτ 5" (τ γ5 6 
14)-- Τεις ναϊϊθα οἡ ἴῃς Κη" (εγβθ 19) 
---τὴς οηδ εἶδιιδο Ἰηἰγοάυςσίηρ, ἰπ6 οἴου σοῦ- 
οἰυάϊηρς [6 δπυχησοσγαδίίοη. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠΠ. 1. ὑεῤοεδαῤῥαΐ. .. ἡοϊποά 
αἴηπιεγ αὐ 42ᾳὁ.1ὺ ΑΠδῸ γᾶνθ ἢϊ5 ἀδιιρῃῖογ, 
Α(ἰα]δῆ, ἰπ πιδιτίαρε ἴο [6 ῃπογαπι, ΓΘ Ποβῃδ- 
Ρδαῖ᾽5 εἰάεϑὶ ϑοὴη. (ὅ66 δεοΐον, εἢ. χχιὶ. 2, δηά 
ΠΟΠΊΡΑΓΟ 2 Κ. νἱῖϊ. 26.) ὝΠ6 ἀδῖθ οὗ (Π6 
τ λύτρα ταϊδὶ ἤν Ὀδεη δῖ ᾿εδϑὶ 85 ΘδΓΪΥ 88 
[6 Πμοσβαρηδι 5 οἰρῃϊῃ οΥ Ὠϊηἴἢ γοᾶσ. (856ε6 
Ὠοῖθ οἡ τ Κ. χχί!. 2.) 

Δ. “42ἐν εογίαιπ γεαγ:.ἢ ΤὮς νυἱϑβίξ οὗ [εμο- 
βδῃδρῇαῖ ἴο Αμδὺ {Ὁ}} ἴῃ ἀυπου λον βου θῇ" 
ἰοοητἢ γόαγ (1 Κ. χχὶϊ. 51), ποῖ 1655 ἴδῃ οἰρῆξ 
γθΔΓ5 δῇοὺ [ἢ πιλγτίδρα. 

δὲ «υεπὶ ἄοαυπ ἰο “αὁ.1] ὍΤῊΘ ἢἰδίουυ οὗ 
1εποϑμδρηδί ἴῃ ΟΠ γοηΐς!εβ ἢᾶ5, ὑΡ ἴο τηϊβ 
Ροϊηΐῖ, Ὀδθη δἰπιοϑῖ ΘπΈ ΓΟΥ δα τομαὶ ἴο τΠ6 
Ὠδγγαῖϊνο σοηϊδίηθα ἴῃ Κίηρθ. Νονν, Πονίθνογ, 
νγ6 (ΟΠΊΘ ἴο ἃ μαϑϑαρα ἴῃ ἢϊ5 {Π|ὸ νν ἢ ϊοἢ δοιῇ 
ὙΓΤΙΓΟΓΒ ΟΠ νοΓ ἴο ὃ5 δἰπιοβῖ 'π τῃ6 94Π|6 
νογάώβ. ΦΤῆς ῥγεβοηΐ Ἴσπαρῖοσ σὰς [6] 
ΜΠ} τ Κ. χχῆ! 2-1 ς, ΠΙΟὮ 1ξ ΟἸΟΒΟΙΥ 1οἰϊοννβ, 
ΟἿΪΥ δα άϊηρ ἃ ἔδενν ἴουςἢ65. 

“δαό ἀκα εδεορ από οχεη.] ΑΠδΌ, [πὶ 15, 
ξεαϑῖθα ἢ15 γουαὶ Ὀγοίῃοῦ πα χη βο ηΠγ, Ὀοίουα 
ἢς ορεηρά ἴο πὶ [6 5υδ᾽οςϊ οὗἩ τῃ6 δυγίδη 
ἘΠ ΟΡ ΓΠΟΓΘΟΥ ἴο ἀΐδροβε ἢϊπὶ ἴο γεςεῖνα 
Αυου Δ ὈΪ ἢ 5 γεᾳιεϑὶ ἴοσ διὰ. 
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ἴπ ἀδυηάληςε, ἀπά ἔοσ τῆς ρεορὶε τῆλ 
ἀδ βαά νυ ἢϊπι. ἀπά ρεγϑυδάεά ἢϊπὶ 
ἴο ρὸ ᾧὑρ τε λΐπι το Ἀδυλοιῃ-  ]Θαά, 

23 Απὰ ΑΠὰῦ Κίηρ οὗ ἴ[βγδϑὶ αἱ ά 
πηῖο [ἐποσδαρμὰαῖ Κίηρ οὗ [υἀΔῃ.  ης 
που ρὸ ψ ἢ πιε ἴο ΠΡ Ὑπκρ ἘΠ: 
Απά ἢς δηϑιγεγεά ᾿ΐἷπι, 1 πὶ ἃ5 ἴμοι 
αγὶ, Δηὰ ΤΥ Ρεορὶες δ5 Τὴν ρβορὶδ ; 
δηὰ τὸ τυ ἐφ νυ τες ᾿η τῆ νγδῦ. 

4 “ Απά Ϊεποβμαρῆδὲ βιὰ ιπῖο 
της Κίηρ οὗ [βγδεὶ, Ἐπαφυΐγε, 1 ΡΓΔ 
ἴπε6. αἵ τῆε ψοτῖά οὗ ἴτε ΓΟΚΡ ἴο 
ἀλγ. 

ς Τδεγείογε {πε Κίπρ οὐ [βγδεὶ 
ραῖῃεγεά τορεῖθεσ οὐ ρῥγορῃεῖβ ἴοιιγ 
Πυπάτγεά πηξη, δηὰ 5ξα]4 ὑπο (ἢ 6πὶ. 
54} νὰ ρὸ ἴο Βδιπιοιἢ-ρ δά τὸ 
δία, οὐ 5081} ἐογῦεαγ ἡ Απά τπογῪ 
δα, Ὁ τρ; ἔογ (ὐοά νἹ]}} ἀεϊίνεγ 
11 ἱπῖο τῆς Κιηρ᾽β Βαπά. 

6 Βυχτ [ἐμοβῃαρηδι 8414, 17. ἐἦδγε 
ποῖ ἤεῖα ἃ ρίορῃεῖ οὔ ἴδᾷᾳ Γ[ῸᾺΡ 
Τθεβίάθβ, τπλὲ μὲ πιρς δηχυΐγα οὗ 

᾿ ΒΙπκὺ 
7 Απά τὲ Κίπρ οὐ 1βγδξὶ 5414 υπῖο 

]εΠοβμαρηαῖ, Ζάεγε ἰς ψφεῖ οπα πηδῃ, 
ὉΥ ψγῆοπὶ ἵνε ΠΊΔΥ Ἂπαυΐγα οὔ τῆς 
ΠΟΚΡ: ὃδυῖ [1 ἢαῖε Ὠίπὶ; ογ ἢς πονοῦ 
ΡτΓοΟρ6βιθά ροοά υπίο π16, δυῖ αἰννδγϑ8 
δΥ : τῆς βξδπὶ6 ς Μιςαδίδῃ ἴῃς βοη οὗ 
1πη]Δ. Απά 7εποβηαρῆας 5αἱά, [με ποῖ 
(ἢς Κίπρ' 5ΔΥ 80. 

8 Αηά τῆε Κίπρ οὗὨ βγδεὶ ςδ᾽]εά ἔοσγ 
οης ο΄ ἢϊς Ἰοςοτβ, ἀπά καἰά, ἴ είς ἢ 
4 ςΚΙὶγ Μι|ςδίαῃ τῆς βοη οὗ [πη]. 
᾿΄|09 Απά τε Κίηρ οὗ ἴΙβγδεὶ δπά 
7εΒοβδαρμδῖ Κίηρ Ὁ 7Τυάδῃ αἴ εἰμ γ 
οὗ {ἢεπὶ οὔ ἢϊ8 ἴῆγοπεα, οἰοιμεά 1η 
ἐδεῖγ τοῦα8. δηὰ (Π6Ὺ 8δῖ ἴπ ἃ 'νοιὰ 
Ρίαςς δὲ τῆς δηζεγίηρ ἴῃ οὗ ἴῃς ρσᾶῖε οὗ 
αΊΔΓΑ; ἂηὰ 4}} τῆς ργορῇεῖβθ ρῥγο- 
Ρἢεβιεά Ὀθεΐογε τῃετῃ. 

Ιο Απάᾶ Ζεαεκίαῃ τε 8οη οὗ (Βε- 
πλδηδὴῃ δά πηλάς ἢϊηπι Πογηβ οὗ ἰγοη, 
δηά αἱ, Ἴπυ8 5 τῆς [ΙΦΟΚΡ, 
πα τπε86 τῆοὰ 584] ρυβϑῇ δϑγνία 
ὉΠ] ΤΒΕΥ δε σοηβαπηεά. 

11 Απά Δἃ]] τ86 ργορἢεῖβ ργορμεβίεά 
80. βαγίηρ, ὁ ὺὑρ ἴο Βδπιοιἢ-ρ  ]οδά, 
Δηά ργοόϑρεγ: ἔοσ ἴῃῆεΣ ΓΟΚΡῸ 584]] ἀε- 
᾿ϊνοτ 2} Ἰηῖο τῆς Παηὰ οὗ τς Κίηρ. 

12 Δπὰ (ἢς πιθϑθΘΠρῈΓ [ῃΔῖ ᾿ψεηΐ 

[ν. 3--22. 

ἴο “411 Μ|ςδίδῃ βρακε ἰο Ἠἰΐπιὶ, βαγίπρ. 
Βεμοὶά, τῆς ννογάβ οὔ τπε ρτγορμεῖβ 
ἀφείαγέ 

{Πες, Ὀε {κε οπε οὗ τῇῃεϊτγ᾿β, ἀπά 5 
ἴδου ροοά. 

13 Απά Μιςορίδῃ βαἰά, “4 τῆε [οκὺ 
᾿ϊνεῖῃ, ανεπ νῆας τὴγ ὐοά 5δῖτη, τμδὲ 
11 1 βρεακ. 

14 Απά νβεη ἢς ννγα8 σοηϊε ἴο (ῃἢς 
Κίηρ, [ἢ Κὶπρ 5βαἱά ἀπο μίπι, Μ|ςδίδῃ, 
508} ννε ρῸ ἴο Βδπιοι!!- !]εδά τὸ ὑδίο, 
ΟΥ̓ 582]] 1 ἐογδεαγ ἡ Απά ἢε 5844, 
γε υρ, δηά ρῥγοβρεῖ, ἀπά τῇ  5}.4]} ὃς 
ἀε]νετοά ἱπίο γοιγ μαπά. 

15. Απα (δ Κίηρ 544 το ἢϊπι, Ηον 
ΤΑΔΠΥ {ἰπ|65 5}4}} 1 δάϊιγε τῆες τῃδὲ 
που 840 ποιῃϊηρ θυΣ τῆε τγυτἢ ἴο πὶ 
ἴῃ τῆς πᾶπιὲ οἔ τῆε [ῸΚῸ ὃ 

1ι6 ΤΠεπ ἢς 814, 1 ἀϊὰά 5εε ]]} 
ἴβγδεὶ βοατιεγεά ἵροη τῆς πιοιυητδίῃϑ8, 
85 5ῆδερ [ῃλι πᾶνε πὸ βῃερῃεγά : δπά 
(Π6 ΙΟΚῸ 5414, Τ Ώεβε ἢδνε πο πηδϑῖεγ; 
ἰεῖ τῇεπὶ γεῖυσγῃ ἐδεγζῶγε ἜΝΕΥῪ τδῃ 
ἴο ἢϊ8 ουδὲ ἴῃ ρεᾶςδ. 

17 Απά τῆς Κίπρ οὗἉἁ ἴβγδοὶ δά ἴο 
]εμόββαρμδι, Ὠιά 1 ποῖ τ6}} τῆες “λα 
ἣς ννουἹά ποῖ ργορῃθϑυ ροοά πηἴο ΠΊ6. 
ἔθ εν!] ἢ 

18 Αραίῃ ἢξς α]4, ὙΠεγείογε Πθᾶγ 
(ῆε νογὰ οἵ τῆς ΙΟᾺΡ; [ 5ανν τῆς 
ΓΙΟΒῸ 5ἰτεηρ, ἀροη ἢ τῆγοης, ληά }} 
τῆς ποβὲ οὐ ἤδανδθη ϑβἰδπάϊηρ οἡ ἢ 8 
γρης μαπά ἀπά οημ ἢ]5 ἰεξ, 

19 Απὰ τε ΚΡ 54ἰά, Ψ ῆο 5}4]} 
δητίος ΑΠμδὺ Κίπρ οὗ ἰβγδεὶ, τπαῖ ἢδ 
ΤΏΔΥ ρῸ ὉΡ πᾶ [3]] Αἱ Κδπιοιῃ- ]εδά ὺ 
Απμά οὔθ βρᾶᾷκε ϑβαγίῃηρ δῖε τἢ}}8 
ΤΛΔΠΏΘΓ, Δηἀ Δηοῖ οΓ βαγίπρ δίτεγ τῃδι 
ΤΔΠΠΕΓ. 

20 ἼΓΠεη ἔπαγε σᾶπιε οὐ ἃ δβρί γίζ, ἡ 108 1. ὁ 
Δπὰ βἴοοά Ὀεΐογε τπὲ ΓΟΚΡ, δπὰ 3414, 
Ι ν}] επῦςς ἢΐπι.. Απά τῆς ΟΡ 
8411 αηῖο πὶ, ΜΒ εγεν ἢ καὶ 

21 Απὰά ἢε 544, 1 νν}}} ρὸ ουΐ, ἀηά 
δε 4 ᾿ἰγίπρ 5ρ|Π| ἴῃ τῇ6 πιουτῇ οὗ 84]} 
ἢ]8 ρῥιόορῃεῖβι Απά ἐψε Ζόοκο 5Αἱὰ, 
ΤΠου 8ῃαϊξ δηϊῖσα ἀΐγι, ἂπά του 
8βῆαϊ: αἷἰδο ῥγανδ!]: ρὸ ουΐ, ἀπὰ ἀο 
εὐεῆ 80. 

22 Νον τῃοτγείοτγε, θεῃο] 4. πε ΓΟΚῸ 
μαῖῃ ρυζ ἃ ἰγίπρ, βρίγίς ἴῃ τὰς τηουτῇ 

βροά ἴο τῆε Κίηρ ἵνν ἢ οἠες ἴ ΒΡ. 
τοίτὰ ον 

Ἀ556ηἴ ; ἰεῖ [ΠΥ ννοτὰ τῃεγεΐογε, 1 ργᾶν περιμιὰ. 



1 ΟΥ, , ονε 
ἐλανεόφν ίο 
ελα»εὁφν. 

1 Ἡοῦ. ὦ 
ελανεδφν 
ἐκ αἰ ἐλῖνε- 
ὁξεγ. 

νυν. 23--2.] 

οὗ τΠε86 ΤῊΥ ῥτορβείβ, δηά τῆς ΓΟᾺῸ 
ἤδτῃ βροΐκεη εν] ἀραίηβὲ τῃ6α. 

232 ΤὭεη Ζοεάεκίδῃ τη βοὴ οὔ (ἢε- 
ΠΑΔΗΔἢ ΟΑΠΊ6 ΠοᾶΓ, ΔΠἀ 5πιοῖς Μιςδίδῃ 
ἀροη τε ςἢςεκ, ἀπά 5414, ὟΝ Πίς ἢ ννὰὺ 
ννεηῖ τἢε δριγι οὗ τῆς. ΠΟΚῸ ἔτοπὶ π| 
ἴο βρεακιυηῖο τπεεὶ 

24 Απά Μιςδίδῃ 5414, Βεῃο]ά, τῆοιι 
δῆ] 8εεὲ οῃ τῆδῖ ἀδὺ ψἤεηῃ ἴοι 514} 
δο "ιηῖο ἴδῃ ἱπῆεῦ σμδιθεγ ἴο ΠΙᾺ ς 
τῆ γ 561}. 

2ς ἼΒεη τῆς Κίπρ οὗὨ [βγδεὶ β84]ά, 
Τακε γε Μιςαίϊδῃ, ἀπά σδεγὺ Πίπὶ ῬᾶςΚ 
ἴο Απιοη (6 ρονδῦποῦ οὗ (Π6 οἱ. 
ΔΠὰ το [οδβῇ τε ἰκὶηρ᾿ 5 800 ; 

26 Απά 54. Τῆι5 541(ἢ τῆς Κίηρ, 
Ῥαυζ τη ϊ5 “εἠίστυ ἴῃ τῆς ρτίβοη, δπά ἔξεά 
ἢϊπὶ νἢ Ὀτεδά οἵ δῆδιστίοη δηὰ νν ἢ 
νναῖογ οὗ δῇῇ!ςτίοη, ὑπὸ} 1 σεΐυγηῃ ἴῃ 
Ρεᾶςε. 

27 Απά Μικοδίδῃ α4, [Γτπου ςετ- 
(Δι ηἶν τεϊαγηῃ ἴῃ ρεᾶςα, ἐλέη Πδῖἢ ποῖ 
τῆς ἰοπΒ ΒροΟΚδὴ ΟΥ̓ πι6. Απά ἢς 
5414, Ηεδγίεη, 4}} γε ρεορίςδ. 

28 ὅο τε Κίηρ᾽ οὗ Ιβγδδὶ δηά [εδο- 
ϑῆλρῆδιί τῆς Κιπρ' οὔ. [μάδῇῃ νγεπῖ υρ ἴο 
Βλπιοιἢ-ρ ]εδά, 

29 Απά τῆε Κίπρ οὗ ἴβγδεὶ ιἰά 
ππηῖο [εΠοβμαρῃδῖ, 1 νν}}} ἀϊβραΐδα τὰγ- 
861[, δηὰ νν}}}] σὸ ἴὸ τῆς Ὀαΐτϊε ; δαυῖ 
Ρυζ του οἡ ΤΥ τοῦεβ8. ὅο τῆς Κίηρ 
οὗ ἰβγϑεὶ ἀἰβρυϊβεά Ὠἰπηβεῖξ; Ὧπὰ τΠῸΥ 
ὑγψεης το τῆς ὑ4ῖ6. 

20 Νὸν τε Κίηρ οὗ δγγία ἢδά σοϊὴ- 
πιδηάεά τῆς σαριδίηβ οὐ ἴῃς ςσδδτγίοῖβ 
τπδῖ τὐεγε νυ ἢ Ἀ]π|, βαγίηρ, ΕἸΡΒ γε 

8]. 4πά δὲ 1ογά δείῥεά δίῃ; απά Οοά 
»ποτοδ ἐδονι 1ὁὸ ἀφραγὶ ὅορι δῦ ὙὮΘΓΕ 15 
Ὠοϊῃίησς σοτϊτεβροπάθηϊς ἴο (Π|5 ραϑϑαρὲ [πῃ 
Κιηρβ. 11 πιιιϑὲ 6 υἱοννεά 85 ἃ ρίοιιβϑ τὸ - 
βΒεςτίοη οὐ ἴδ ρατί οἵ ἴῃς δυϊπογ, γῆο ἴγαδσθϑς 
4}1 ἀδ! νόγάησο ἴο 5 τϑδὶ αϊνπο δουσοο, δῖ 
ἄἀοοθβ ποῖ δἱ δ]] ἰηϊοπά ἴο 5ΞαΥ [παῖ ΔηΥ βρεςίδὶ 
ἀϊνίηθ ἰπβυθηςθ νγὰ5 υδϑοὰ ἴο ἱπάιισας ἴδε 
δγγίδης ἴο ἀορα. ὅ66 πὸ ποχὶ Υθγβθ, ΠΟ ΓΟ 
186 τοᾶάϑοη ννῪ ἴπῸ δγγίδη Ἴδρίδίης τὐτποὰ 
Ὀδοκ ἰ5 βἰδῖθά ἴῃ [6 54π|6 ννογάβ 45 ἰὴ Νὶπμ5 
--ἴπεγ “ ρεγορίνθα ᾿ (ργοῦδοὶΥ ΟΥ̓ Πἰ5. ςοἴγ) 
[1 (αὶ 1 νγᾶ5 ποῖ ἴῃς Κιηρ οὗ 15γδε].ἢ 

παρ. ΧΙ͂Χ. ὙΠῖ5 σπΑΡίΕΓ 18 ΘΠΕΪΓΟΙΥ 
δά άϊτϊοηδὶ ἰο Κα ηρ8, ἀπά οὗ γγοαῖ ἱπίογοδί. [1 
ἀθ415 ἢ γος πιδίζοῦθ ΟὨΥ, ἴδε τοῦυκα 
δαἀάγεοβϑοα ἴο Γἐποβῃπαρῆδῖ ΌὉγ ἴῃς ργορῆεῖ [οδὰ 
(νεῦϑθοβ 1.5.3}, [86 Ρούβοῃδὶ εβογίβ. οὗ [6 βοϑῃδ- 

11. (ΓΗΚΟΝΙΓΕΕΒ. ΧΥΤΠῚ. ΧΙΧ. 

ποῖ ἢ 5Π|8}} ΟΥ ρτοδῖ, βᾶνε Οἡ]Υ͂ 
νν ἢ τῃς Κιπρ' οὗ Ιβγδεῖ. 

31 Απα ἴἴ σάπια ἴο ρᾷ35, Ψῆεη τῆς 
σαρῖδιπ8 οὗ [πε σπαγίοϊο ϑὰνν [ἐλ οβῃδ- 
Ρἢδῖ, τπαῖ {πεν 5414, [τ ἐς τε Κίηρ; οὗ 
ἴϑγαεὶ. Ὑεγείογε {ΠῸῪ ςοπιραββοά 
δδοιυζ ἢἰπὶ το ἤρῃτ : δυῖ [εῃοβμαρῇας 
ογδά ουΐ, ἀπά τῆε Π,ῸΚῸ Βεϊραά Πίπι; 
τ (ὐοά πιονεά τῆεπὶ 19 ἀεραγὲ ἔτοπη 
π᾿. 
22 Ἐὸσογ ἴξ σδπι6 ἴο ρ4535, ἴῃαϊ, ψγνῆδη 

ἴΠε σαρταίπϑ8 οὗ τῆς σμδτίοῖβ ρεγοεϊνεά 
ἴπαῖ [ἴ νγᾶβ ποῖ τῆς Κίῃρ οἔἉ [βγδεὶ, τῆν 
τυγπεα θδοΐς ἀρδίη ᾿ἔγοπι ρυγβαϊησ ἢΙΠ1. 

22 Απά ἃ εἐγίαίπ τλδῃ ἄγον ἃ Ὀονν 
Ἶλῖ ἃ νεπῖιγε, ἀπά βπιοῖε ἴῃε Κίησ οὗ 
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Τ Ἡ-ς. 

ἡ ον 
ἐ Ηεῦὺ. ἐκ 
Αὐς εἰν" - 

ἴ3γδ6] Τ᾿ οΐνγθοπ τῆς Ἰοϊηῖβ οὗ τῆς ἢδγ- “ιν. 

Π655: τογοίογο δ διά ἴο ἢϊ5 σμαγίοῖ { ςὍ. ὁφ- 
ἤπυφόη ἐλ 

τΔη, Τυτγῃ τῆϊης Βαπά, τῆδὲ τῇου χγούνες ανά 
ἐτυξ. 

ΤηΔΥΟϑῖ ΟΔΓΓΥ τς ουξ οὗ τῆς Βοβῖ; ἔογ ἐλε ἀγγανέ- 
Ι[Δπι| ἵννοιιηάεά. ῬΡΙ. 

34 Απά τῆς δδίιὶε ἱπογεαβθά τῆδῖ 
ἀδγὺ : Βοννθεῖς Π6 Κίπρ οὗ 1ϑγδεὶ βίαγεά 
ἐπεί ὰρ ἴῃ ἡ: σμαγίος ἀραίηβε τῆς 
δΥτίΔη5. ἈΠῸ] (ΠῸ ἐν : δηὶ δδουζ τῃ6 
τἰπιε οἵ τῆς ϑυη σοίπρ' ἀονγῃ ἢς ἀϊεά. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙΧ. 
1 ϑελο-λαῤλαί, γεῤγουεΐ ὅν κάκ, υἱοί ἀξξ 

διηράοσι, α ΜΡ ἐμείγμείσης 9 ἐἀς γμώγε;, 
δ 4209 “ἀξ ῥκιεείς σμαἱ δευίς, 

ΝὨ 76πόββαρμαὶς τπεὲ Κίηρ οὗ 
]μάδἢ τεζτυγπεᾷ ἴο ἢΐ8 ἤουβα 

πη Ρεᾶςα ἴο [Θγυβδὶθπ. 
2 Απά ἐδ τε 5οη οὗ Ἠδηδηὶ (ἢ6 

8εεγΓ ψεηΐ οἷ ἴο τηεεΐ ἢϊπ|, δπὰ 9ςἱά 

{τῊἩ -ςὉ. 
»επεΐε σίκᾶ. 

ῬΠαῖ ἴο εἴἶεςϊ ἃ το] ρου γεϊογπιδίίοη (τ γθο 4), 
δηἀ ἢί5 γείοιτῃ οὗ ἴθ ᾿ιά]ς 4] σγϑῖεπι (ἡ Γ568 
5.11). 

1, εῤοιδαρῥαξ. .. γείμγηφαά 10 δὶ: βοισε ἐπ 
δεαοο. ὙνῈ ἀπὸ δαῖτ οἵ Ἀδπιοῖῃ- ΟΠ ο44, 
δηά ἴθ ἀραίῃ οὗ Απαῦ, ἴΠ6 ννἂγ σᾶπὶθ ἴο 8ἃπ 
Θοηἄ. ΤΠ ΠΟ ςομηδιποά δἴίαςκ οἴ πο ἵννο Κῖπρ8 
μανηρ [αἰἰοά, {πεῖς ἴστοὸὺρς μδὰ ὕδθοη ψΠ- 
ἄγαννῃ, δηκὶ ἴ[ἢ6 οηίογρτῖβο ἴῃ νυ ῃἰσἢ ΠΟΥ Πδὰ 
ἡοϊπεα τεϊ!παιϊδῃεά. ὙΠὲ ϑγγίδηβ, βαιϑῆθά 
ἢ ΤΠΟΙΓ νισΐοτγυ, αἰ ποῖ ρύθϑϑ οἡ ἴθ Γὸ- 
τγοδίίηρ; ἔοθ, Οὐ ΟΔΙΤῪ ἴῃῈ ννῶγ ἱπίο {πεὶγ 
ΘΠΟΠ65᾽ σΟΙΠΕΣΥ. 

4. ὕεῤῥω.. . «ὐεη! ομἱ 9 νησὶ ὁ», 80. 
Αγαυϊδῃ, ἴῃς ὁ6ὁοὴ οἵ Οἀδά, “νοηΐ οι ἴο 
τηρεῖ" Αϑβὰ (ςἢ. χνυ. 2). ὙΤὴΘ πιοηδγοῇ νγᾶ5 
(5 τευ κΚοά δἵ ἴπ6 ὀδγοϑῖ ροϑϑὶς πλοπηθηΐξ, 
δηά ἴῃ πὸ πιοβῖ οἴθοϊίνο νὰν --- θη 6 Μν85 



δ οὖν, 17. 4, 
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ἴο Κίηρσ [ἐθοβῃδρῆδι; δῃουάσβε τποιι 
ΠΕΙρ τῆς υπροάϊγ. ἀπά ἶονε τῇεπὶ τΠλῖ 
αῖς τῆς ΙοκῸ ἡ τῃεγείοσε 9 ννγδῖῃ 
ὑροη {πεε ἔτοπι δείογε της ΓΟ ΚΌ. 

4 Νενεγῖῃε εθβ τπεγα ἂς “ροοά 
τῆϊηρβ ἰουπα ἴῃ τῆ66, ἴῃ τῆδι τῆου 
Ἠᾶϑὲ τἈΚΘη ΑΥΑΥ τῆς ὅτονθβ ουΐ οὗ 
τὴς απ, δπὰ ἤδβὲ ργεραγεὰ τῇϊπε 

ἘΗεΡ. λ Πεαγῖ ἴο βεεκ σοά. 
γε» δα 
-τκα τυφπΐ 
"μΖ. 

4 Απὰὲ [εἐποβμαρῆδς ἄννεϊς δὲ [6- 
Γυβαίαπι: δηά ἴῃε νγεμζ οὐυξ Δρδίῃ 

1. (ΗΚΟΝΙΟΙΕ 5. ΧΙΣ. [ν. 3--6. 

τῆγουσῃ τῆς ρεορὶς ἔτοπιὶ Βεεγ-ϑῃεθᾶ 
ἴο πιουης Ερῇγαδι αι, πὰ Ὀγουρῇς τΠεπὶ 
ας Κ υπῖο τῆς Κρ (σὰ οὗὨ {Πεὶγ 
[τ οτϑ. 

ς 4 Απά ἢε εεῖ Ἰυάρεβ ἴῃ τῆε ἰαπά 
τγουρμους 411] τῆς ἰδηςθὰ οἰτ68. οὗ 
]αάλῃ, σἰτγ ὈΥ οἰ, 

6 Απά 544 ἴο ἴῃς ᾿υάρε5. ΤΑΚΕ 
μεεὰ ψῆδι Ὑε ἀο: ἰοῦ γε Ἰυάρε ποῖ ὁ ρν, 
ἔογυ πιᾶῃ, Ὀις ἔογ «πε ΓΟΚῸ, ννῆο 2: δ "4 

. . ᾿ πα Ὧν 47 
ψτἢ γου ἴἴμ τὴ6 ἡπάρηπΊεηῖ. , . 

Θηΐοσίηρ ἢ5 σΔρίί8] δ ἴπ6ὸ μοδά οὐ ἢΐβ τγτὸ- 
[ΌΓΗΠ ΚΣ ΔιτΥ. [ἃ ννοι]ά βθεπὶ {παῖ [Θδὰ, 
νι ο, ΓΠΙΓΓ - ἢνθ Ὑδαγβ Ῥγευ] Ο5}Υ, μαὰ ἢ 5 
δρῆογε οὗ δοϊΐοη ἴθ ἴη6 πογΐβοσῃ Κιηράοπι, 
δΔηα Ῥγορῃεβίθα δραίηϑδὶ Βδδϑῃα (1 Κὶ χνὶ. 1-7), 
Πμαά πονν ἱγαπϑίογγεα ἢ15 γεϑδιίάθηςο (6 ογὰ- 
βαἰοπλ, νἤογο δὲ ΠΠ|εἀ ([ἢ6 οἰςεβ. οὗ ργορδοῖ 
δηά Πιβίογίαιι. ((οτήραγε οἢ. χχ. 34.) 

δροκίάεεί ἐδοι ῥείρ, δ. Αϑ5 ἃ τηδλίζογ οὗ 
ἴΏογα δυπΊδη ΡΟΪ Ἰο5, [π6 σοπάυςϊ οὗ 6δο- 
δῆδρῃαΐ [π᾿ Ἰοϊπίης ΑΠδῸ ἀραϊηδὶ (ἢ 6 ϑγγίδῃϑ 
νν85 ποῖ ΟΠΙΥ ).5:1Π40]6 Ὀυΐϊ ννῖϑε δὰ ργιάθηϊ. 
Νοῖν Πκίδπαάιηρ ἴ[Π6 οσςσαβίοπαὶ Ἰο5565 ᾿ηΠὶοϊοά 
ὉΡΟη ΠΘΓ ὈΥ ἴΠ6 Αϑϑυγίδηβ, δγγία οὐ [λαπιδϑοιιβ 
νγλ5 αἵ [Π}15 ἘΠῚ6 ργοννπς ἴπ ροννΟΥ, δπά τῃγοδῖ- 
δηϊηρ ἴπὸ ἱπάθρεπάεπος οἵ δοῖῃ 6 Ρα]65- 
τἰπίλη Κηράοτηβ. δ ροβϑοβϑίοη οὗ {π6 ῃιϊσῇ- 
ἰδλης οὗ ΟἹ]θαὰ ννᾶϑ ἃ σίαπεϊπρ πιθῆᾶςο, πο [655 
ἴο Τυάδῃ {ΠΔη ἴο [5Ξγ86]. ΤῊ σοϑϑδίίοη, [ἢ γὸ- 
ἔοτεο, οὗ ἔγαϊγιοἰήδὶ νναῦβ Ὀοΐννθεπ τῆ Ἴδῃ 
ὙΤτιθο5 δηά τὴς ὙΤΝο, ποῦ βυθϑιτυτοη οὗ 
ἔπ πάβῃ!ρ δηὰ δ᾽ϊδησθ ἔου ἀϊδίγυσξ οσ ποϑ- 
ΠΙΠν, δηά {Π6ῚΓ οἷοδα υὑπίοη δραίηϑὶ τῃ6 
(ΟΙΏΠΙΟΠ ΘΠΘΙΊΥ, Πλιιδῖ ἴο ΤΊΘΓΘ ΌΤΙ ἰΪΥ Ρο]]- 
Ὀσίη5 ἰῃ ΕἸἾΠΕΓ σΟΙΠΙΓΥ Πᾶν βθοπιθα δη}}- 
ΠΘΠΓΥ Πὲ δηά Ῥγορου, ἀπά οδ]οι]αϊοά ἴο 6 οὗ 
δάνδηϊαρο ἴο ὈοΙἢ πδίίοηβ. Απά (6 γραϑοηίπρβ 
ὉΡΟη ὙΠ Οἢ δυο ἃ σοηνίοϊίοη ννὰς ἔουπάοά 
ννοι]α ἤάνα Ὀθθ ὑποχοθριοηδοὶα Ὀὰΐ ἔοΓ οπ6 
αἰΓοιπηϑίδησθ. ΑΠμᾶὺ ννὰβ δὴ ἰάοϊαῖοσ, δηά 
Παά ᾿πϊγοαυςεά ἱπῖο ἢ]5 Κἰπῃράοιηῃ ἃ 356 σϑ]]- 
Εἴοη οὗ ἃ πὸνν πὰ τηοβδῖ ἀθρτδάθά ἴγρε ΤῊ]5 
Βῃοι]ὰ παν ἰοὰά εβοβμαρῆδι ἴο σγοὐθοὶ ἢϊ5 
4Πησ6. Α5 Ηδπαπὶ σεδικοά Αβα ἔογ ἢϊς 
ἰεαριθ ἢ Βεπηδάδά (ςἢ. χνὶ. 7), 50 ἢΪ5. ϑοῇ 
5. ἱπείγυςσῖοα ἴο τεῦικο [Θμοϑμαρηδΐ ἔογ ἢἰ8 
Ἰοῦς ἢ τῃ6 ἰάοϊδίγουβ Αὔδὺῦ. ΜΠ ΑΓΥ 
500 σ 655 σοι ]ὰ ΟΠΪΥ σοπα ἴτοπὶ ἴπ6 δ] ϑϑίης 
δηά ρῥτγοϊθοϊςοη οἵ ᾿θῃῆονδῃ, ννῃὶσἢ ϑυσῃ δη 
4ΠἸΔῃςθ, 1 Ρογϑιϑιθα 1ῃ, ννᾶ5 5ιγε ἴο ἔογίοιϊζ. 

ἐρογέξογε 4 «υγαΐδ ἐροπ ἐῤεε Ὑπογοῖοσο, 
ἴῃ οἴδοῦ ψογάβ, ἰ5 Οοά πρτΥ ψν ἢ τῃος, ἀπά 
ἢ45 ςδιισοά {Π6 Ἰοὶπὶ ὀχρεάπίοη ἴο 81]. Το - 

᾿ ἔοργε 5 Ηδ 511} ἀἰϑριοαδϑά . θυῖ, πονογι μεΐθβϑ, 
Ης μᾶ5 ποῖ ἐογροίζθη {παΐῖ ἴπογο ἅγὸ “ οοά 
{Πηρ5" 1ῖὼη ἴπ66. Ηδ ψΠ ΠΟ] 5 Εἰ5 απ οἡ 
1015 δοςουηΐ, δΔηά νναὶϊϊβ ἰο 5866 μον ἴδοι ψιϊξ 
ἃςϊ ἴῃ ἔιζυγο. 

8. Τδομ ῥαεὶ Ἰαάεη ἀαυαγ ἐδὲ σγουε:, Θ' 6] 
δ66 ᾶῦονο, ςἢ. ΧΥΙ. 4 δηὰ 6. 

4. ὕεῤοιῥαῤῥαὶ. . . αὐεπὶ οἱ ἀσαὶπ ἐῤγοισθ 
ἐδὲ ῥεορίε . .. απά ὀγοισϑι ἐδορι ὀαεξ, 4 ε. 
Ἄγ Ώ16 ἀροϊπίης ἴο τοπουησε [(ῃ6 8]] πος 
ἢ [5γαοὶ, νυ σἢ Πδά Ὀεσοπὶο ἃ ποῖ θὰ ρατῖ 
οὗἨ ἁ 5 Ρο]οΥ, δηὰ Ἴσοηζίηιπρ ἴο πιδιπίδιπ, 

᾿Βοῖῃ ἢ ΑΠαχίαἢ ((ἢ. χχ. 1:-17) δηά ν ἢ 
ἢϊδ5. ϑιισσεϑϑοῦ [εβογᾶπιὶ (2 Κ. 111. 7-27}. ἴῃ 6 
αἰοσοδὲ ἂπὰ πιοϑῖ δΊΘΠΑΪΥ γοϊδοηβ, [εἢο- 
ϑῃδρῇῃδί ννὰ5 σαγϑῖι ἴο ϑῆον ἰδαδι ἢ6 δὰ πὸ 
βυτ ρα ννἢ ἸΔΟΙΔΊΓΥ, πὰ ννᾶ5 ἀοιοιτηϊποά 
ἴο Κόερ Πὶθδ ρϑορῖὶθ, 50 [24Γ δἃ5 πὲ ροϑβϑιϑθὶ), 
ςου!]ά, ἔγοο ἔγοπι ἴ. Ηδ τπογεΐοσε πον ρετα 
ΒΟΠΔΙΥ 5εῖ δδοιῖ ἃ ϑεεοοοπάὰ τσοζογχηδίιοπ, 
Ῥαβϑίηρ τγουρὴ [Π6 νυ μοΪο ἰδηά, ἔγοπι [ἢ 6 
ὀχίγεπηθ βοι τῇ ἴο [ἢ6 οχίσγοπηθ πουιῇ--γοὰ 
Βεογ-ϑῆοῦα ἴο ἴπ6 οἰϊ65. 'η Μοιυπί ΕΡΉγαιϊπι 
νΏΙ ἢ Αια πα ἴδκθὴ ἔγοπι [δγοδοδητ (ςἢ, 
ΧΙ], 19)-- Πα οησὸ πλοῦο ρυΐϊ ἀοννη ΟΥ̓ ἴδῃς 
βίγοπρ ἅστ οὗἩ διῖπογν 4} ἸΔοϊδίγοι5. νγοῦ- 
βἢϊρ, δηὰ Ὀτγοιρῆξ ἢ5 Ῥθορὶε δοκ ἴο [Θῆονδβ, 
{πῃ Οοὰ οἵ [πεῖν ξ[Π 615. 

5. “πώ δὲ «οἱ ἡμάσες ἐπ δὲ ἰαπά ἊΝ αὶ 
οχᾶςῖ σἤδηρο [Θμοσπαρμαΐῖ τπαδάθ ἴῃ [86 1.1" 
αἰ4] βγβίεπι οὗ [ά δῇ, ἰ ἰ6 ᾿πηροϑ:ῖδ]ς ἴο ἀδῖογς 
τη, ὙΠοτο δδά, πὸ ἀοιδί, Ὀδὲη ἔτοπι ἴῃς 
“ἢγϑξ Ἰοςᾷὶ Ἰυάροβ, οὔ πιδριϑσιγαῖοβ, ἴῃ 4}1 [Π6 
σΒΙΘΥ 1165 πὰ ἴοννῃβ (δεῖ. χυ!. 18). ᾿ανιὰ 
86 6ΠῚ5 ἴο Ὦδνο δ5ϑοϊρηδά ἴδ οῇῆςε οὗ Ἰυάρο ἴο 
ὄοοο [,εν]ῖε5 (1 ΟἾγσ, χχῆ. 4). ΡτοΟΔΟΪΥ͂ 
[οΠοβμαρῆδῖ ἐουπα σοιτυρίίοη νυ] ἀοἰν ϑρτγεδά 
(5866 γθῦβθ 7), δηὰ ἼΠθ6 πηδριϑισαῖθθ ἴῃ 50 ΠΙδ 
Ρίδοθϑ ἰαϊπίςα νι [ἢ ργονδι ὶηρ ἰΔοϊαῖτγ. ΗΘ 
{πεγεΐίοτε πηδάδ ἃ ἔγεϑῃ ἀρροϊηϊπηθηΐ οὗ Ἰυᾶροϑ5 
1πγουρδουῖ (ἢ6 ννῇο]6. σου ΠΕ ---ποῖ, ΡεγθΔρ5, 
ἐχοϊυάίης 41} 1π6 οἱ πιδοϊϑῖγαῖθϑ, υΐϊ ᾿βϑυϊης 
ἴο 5:10 ἢ 8Ἃ5 ἢξ σἤοβδε ἴο γεδρροίηὶ ἃ ἔγεϑῇ 
ΘΟΙΠΊΠΙ55ΙΟΠ. 

ἐῤγομσῥομὶ αἱΪ ἰδὲ Ξέπεοά οἰ ἢ ΤῊ πὶ» 
(Δοη ἴο ἴπ6 “[δησεα οἴ{165 "ἢ 566 ΠῚ5 ἴο ἱΓΑΡΙΥ͂ 
ΟἸΠΟΓ ἃ σοπορηίγαίίοη οὗ ζιϊ οἶα] δυϊῃογιν ἰῃ 
[6 Ὠδηάδ οὗ ἃ ἔδνν, οὐ ἴμ6 σγοαίίοη οὗ 5ι:ρ6- 
ΓΊΟΥ σοιγίβ ἰπ ἴΠ6 σοῦ ἴον, νι ἃ τὶρῆῖ 
οὗἩἨ ἄρρεὰὶ ἴο βϑιιςἢ σουγῖβ ἔσοῃ ἴπε υἹ]Π]λρὸ 
ἡιάξο. 

Θ. 7: ἡμάφο ποῖ ΔῸΣ νπιᾶαπ, ὀμί 79" δὲ 1ονγα.) 
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ν. 7---1.} 11:.:-. ΟΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΙΧ. 

γη ΝΜ Βογείογε πονν ἰες τῆε ἔξασ οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ (θὲ ὑροη γοιῦ; ἴᾶκε ᾿εεά 
ἃηὰ ἀο 2’: [στ ἐδέγε 'ς ὯῸ ἱπίαυ ῦ 

" Ῥευ, το. γγἢ τῆς ΓΟΒῸ οὖν Οοά, ποῖ ἦγεϑρεςῖ 
νυν 34. τς. Οὗ ρεῖβοηβ, ΠΟΥ τακίηρ οὗ ρ! 8. 
μεν τῷ ὃ 4 Μοιξδονεγ ἰῃ Ϊεγυβαίεπι ἀϊά 
εοτν σιατ, ἔοΠοβῆδρῆαδϊ 8εῖ οὗ τῇῆε [,ενίταβ. δηά 
1 Ρδι. «.17. ΚΓ τῆς ρτιθβῖβ, δηά οὗ τῆς οἢίεξ οὗ 

τῆς (μεῖβ οὐ ἴβγδεὶ, ἔογ τῇς υἀ4ρ- 
Ὠλεηῖ οὗ ἴῆε [ΟΚΡ, δηά ἔοσγ ςοῃ- 
τγονοβίαβ, ὑν ἤθη ΠΟΥ τεϊυγπαα το 6- 
Γι 5416 Π}. 

9 Απά δα οδαγρεά τῆδπὶ, βαγίηρ," 

Τῆς 5841} γε ἀο τὴ δε ἔδαγ οὗ ἴδε 

Οομραγο δου. ἴ. 17: δηά οἡ ἴΠ6 βϑηθγαὶ 
ῬΓΠΟΙΡΙῈ ἴπαὶ ννὸ ἂγὸ ἴο ρβεογογῃ 4}} ΟἿΓ 
ἀυτιο5 ἴο Οσοά γαῖμοσγ ἴλη πηδη, 566 ΕΡΉ. νἱ. 
6,7; Οοἱ. ἐ!. 21; ἂς. 

«ὐδοὸο 1. «αὐὴὲῷ γοιι ἐπ ἐδὸ ἡμάφηιοπ ἢ ϑοπὶὸ 
ἰγδηϑὶδῖθ, “Ληᾶὰ νυ ἢ γου ὈΥ ἃ ΜΟΥ ἐδ τῃ6 
ἡυάεπιοηῖ"--“οἡ γοιυ," 2.6. “1ἴ ἀδρεοπάϑβ ὃγ ἃ 
βίηεὶο νογά ἴο ἀδεϊάθ δδοῇ πηδῖζοσ ἤοννονοῦ 
ἱπιροτγίδηϊ., Βιιῖ [86 πιοδηϊηρ ξίνθ ἰη τὴς 
Α. Ν. ἰ5 ργοῦδῦὶγ {π6 {γι16 οπὸ. 

7. Ἰδὲ ἱς πὸ ἱπιφωγ «υἱὲ ἐδε 7ογά, 
ἀ5..7 (ὐοπιραγε οι, χὶ 17 δηά χνΐ. 19-- 
Ῥαβϑαροβ νυ] ἢ νογα ῬΧΟῦΌΔΟΪΥ ἴῃ ἴῃ 6 ϑρθδίκογβ 
ταιηά. 

8. Τδὲ εἰς 9 δὲ ζαιδεγ: οΥ ]εγαθ ἢ ὌΤΠΘ 
“1 Πὸγ5. οὗ [5γδεὶ ἢ δῖ [6 ἢθδάς οὗἉ [2 Π1}}165 
--᾿ῖἰὰἂς “Πδιοῦ δδμογο᾿" ἂῇὸ ἴΠ6 ρτοδῖ ρμαῖγὶ- 
ΆΤΟἢ 4] οἢοίσ, (ἢ6 δάπιποαὰ πεαάς οὗ ρτοαδῖ 
ἤοιι565 οὐ οἶδῃβΒ. [{ 5 Ἰηϊογοδῖης ἴο βηά 
(ἢαϊ δι. ἢ ρούϑθοηβ οΥ ον δάπιϊκοα ἴο 
ϑῆδγθ ἴῃ ἴῃ6 Ἰυάϊςϊα] οῇϊοθ ψῃ]ς ἢ 566Π8 

᾿Ἂῃ αν 5 {πὸ ἴο ἢανα Ὀδεη σοηῆηρσά ἴο ἰῃ6 
1,6 ν1ἴ65. : 

νη ἐδὸ ἡμάσνιοπί οὗ δὲ 7ονγά, απα 70Γ εοηΐγο- 
το. ΒΥ “1ῃὸ Ἰυάρπγεπῖ οὗ ἴῃς 1,οτὰ ἢ 
νν6 τηισῖ ἀπάἀογείδηα ο8565 νυ μογοίη ΤΠΟΓΘ ννᾶ5 
ἀϊδρυῖο σοποογηίηρ ἴἢ6 ρΡοΠογπιδησς οὗ τοὶὶσ 
Εἰουβ ΟὈ] γαῖ! οη5, 80 ἢ 45 ραγπηθηῖθ ἴο (Π6 
ἴειηρ]ε, οἤδεγίηρε ἴο γεάθοπη ἴθ ἤγϑί-Ὀοση, 
δηὰ ἴῃς ᾿ἴκθ. [πῃ “σοηίγόνεγϑβιοβ ᾿ νγὸ πιυβῖ 
Το 85 ἱποϊυάθα 41} [6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ͂ σΔι1568, 
ὙΥΠΘΊΠοΓ σΠΠΤ1η4] οὐ οἶν"]. 

«αὐδὲπ δὴ γεϊμγπεά ΙῸ “ογισαΐοἢ ὙΠῸ 
Ηδοθτγονν 45 ποῖ, “ννποη {ΠΟῪ τοϊυγηοά," δι, 
““δοὰ (ΠΟΥ τεϊυγηθα ἴο [οτυϑαϊ πὶ," ἃ οἶδιιδὲ 
ν ΠΟ [45 πο τηθδηίϊηρ ἢ ννὸ αδἵίασςς ἴἴ ἴο 
ψνΠὰϊ κοῦ8 Ὀσίοσο [ἔξ Πουγονοσ, ννὸ ἀοίδοῦ 
τῆς εἶδιι56 ΠΌΤ γυϑῦβ 8, δηά δίίδοῃ ἰἴ ἴο γϑῦβὸ 

᾿ 9, ἴῃ 8686 58 ΓΑΙΓΙῪ 5αἰἰςίδοϊοσγ. Ὑτγδηϑβίαϊο 
16 ψΠΟ0]6 ρδϑϑαρα 45 [Ὁ] ]οννβ: “ Αηὰ πὸ 8εῖ 
7υάρεϑ ἰπ ἴ8ε ἰληὰ τῃγουφῃουΐ 4}} {πε ἕεποεὰ 
οἰ[ί65 οὗ [υἀδλῃ,, ΟἿ ΌΥ ΟἿ ; δηὰ 5214 ἴο [6 

γον. 1{|. 

ΙοκΡ, ΚΠ Ϊγ, ἅπά νἢ ἃ ρετίεςξ 
ἢεδτγί. 

Ιο Απά ννῆδι Ἵδιϑεὲ βοενοσ 5}4]] 
οοηια ἴο γοι οὗ γουγ Ὀγεϊῆγεη τῆδῖ 
ἄννε}] ἴῃ τΠεῖγ οἰτῖ65, Ὀεῖννεεη Ὀ]οοά 
ἀπά Ὀδ᾽οοά, Ὀεῖννθθῃ ἰανν δηά Ἴοπι- 
ταληἀπιθηῖ, βδίδτυϊε8 δηὰ Ἰυαρπ)εηῖβ, 
γε 3Π4}} ὄἐνεὴ νγάγῃ ἴῆεπὶ τπᾶῖ ΠΥ 
ἴτεβρᾶ88 ποῖ ἃρδίηϑδὲ ἴΠε Ι͂ᾺΟΚΡ, Δηά 
59 ϑνΥδῖῃ σοπὶς ὑροῃ γοι,, Δπὰ ὑροη 
γουγ Ὀτοῖθγθη : τἢ}5 ἀο, ἀπά γε 5}4]} 
ποῖ {Γε5ρᾶ88. 

11 Απά, ὈεΠο]ά, Απιαγίδῃ τῆς οἢϊεῖ 
ΡΓαβῖ ἢς ΟΥ̓ΟΓ γόοι ἰῃ 41] πιαῖζοῖβ οὗ 

)υάρε5, Τακε μορά, ἄς. Μοσϑοτνεσ, ἴῃ [εγὰ" 
541 6πὶ δὰ [Θῃοβῃαρηαῖ 5εῖ οὗ ἴῃς 1, ,ονιῖ65, 
δηά οὗ [ἢ ῥγίεϑίβ, δηὰ οὗ ἴπε Ἵῃίεῦ οὗ ἴῃ6 
λίπος οὗ [ϑγδϑὶ, ἔογ ἴθ Ἰιάρτηθηϊς οὗ [Π6 
Ιιογὰ πὰ ἔοσγ ἼἽοηίγονογϑῖθϑ. Απὰ [ΠΟΥ τὸ- 
τυὐτηοὰ ἴο Θγυβα]οπὶ "ἢ (12. [ὴ6 Κις δπὰ ἢ18 
δἰτοπάδηϊϑ), “δηὰ δ6" (186 Κιπρ) “ ομαγρεὰ 
τῆθπι, βαγίης, ΤὮ.5 514]} γε ἀο,᾽" ἄς. 

10. ῥα! εα!“ς “οφυοῦ “ῥαὶ! εορδ 0 γοῖ 
ο  γοων ὀγείῤόγεη, ϑ"ς.1 [ἴ 15 ον ἀθηΐ ἔγοπι (ἢ 8 
ϑ5ᾶὲ ἴῃδῖ ἴῃς σουγί δὲ [εγυβα]οπὶ νγὰ5 ἴο 

ΘΘΡΘΟΙΔΠΪΥ, 1 ποῖ νυ ΠΟΙ Υ, ἃ σουγί οὗ ἀρρΘ6Δ]. 
Τῆς [ἐνν5 πὸ “ ἀννοῖξ ἴῃ τῆς οἰζιε5,᾽" Ὁ ἀ15- 
58λ[15ῆθα νυ ἢ (Π6 ἀθοϊϑίοη ρίνεη ὈΥ ἴῃς ῥτγο- 
γἱης4] Ἰυάροβ, πῖρῆϊ στεονς ἴἢ6 οδιϑεὲ ἴο 
Ϊογυβαίοπι, ἀπὰ ἴπόγὸ οδίδίη ἃ ᾿ιάρτηεηϊ οὗ 
ἴῃς Μοείγοροϊίδη (οι. 

δείπυεεπ ῥίοοά “πᾶ ὀ]οο ἢ ἴῃ τᾶ568 οὗ 
Βοπηϊςάθ, αυσβίίοη ταϊρῃϊ ἅγῖϑα ἃ5 ἴο ἴἢ6 
ἄξδρτος οὗ δ]οοά-ρυ τη655. (ἔχ. χχὶ. 12- 
23.) 

δείπυεεν ἰαευ απαά εονηνιαπώνησηί, εἰαμῖεε απ 
φμάσν»ιεη.. 1.6. ΜΆΘπ ἴδογο 15. ἃ ςοηῆϊοϊ οὗ 
ἰαννβ, νῃση οἠθ ΟἰΔ5ἢ68 νυ Δποῖθογ. 

γε «ῥα εσυεη «ὐαγη ἐδενι, 49 ..}] 60» 
ϑῃδρηδί 566πὶ5 ποῖ ἴο πᾶν τπουζῃςζ ἴἴ πδοθ5» 
ΒΑΓΥ ἴο ννᾶγῃ ἴπ6 ΗΙσὮ Οουτγὶ οὗ [Θγυ δα] θη 
ρδιηβί γοϑρθοῖίης ΡΟΥΒΟΠ8. ΟΥ̓ [αἰκίηρ ὈτΙΌ65. 
ΗὌς δβϑιιπιεβ παῖ ΤΠΟΥ νν}}} ρῖνο 751 Ἰυάρ- 
τιθηΐβ, ἃπα Γϑα Γο5 {Ποπὶ ἴο ἀο 5ϑοπιοιῃϊης 
ΤΊΟΓΟ, ΥἹΖ. ἴο δαπιοηϊδῃῇ ἴποϑο ννῆο ςΟΠΊΘ 
θείογε ἴποπὶ ἴο δυϑίδιῃ ἔγοσῃ ννγοὴς ἴῃ ΟΥΟΓ 
ποῖ ἴο Ὀτίην ἀονγῃ Οοὐβ νθηροᾶπος οἡ (Π6 
πδίϊοη. ᾿ 

11. Ανιαγία δ εὐϊςὶ ῥγίο ἢ ἘΔΙΒογ, 
“6. δὲθ 8 ῥγεβι." ἀοιηρατε 1 ΟἋἢγ. υἱ. 
ΧΙ. 

ἐπ α]} »ιαξογ: οὗ δε ΖογάΔ7 866 ποῖθ οῃ 
ΥΟΙΒῈ 8. ἴη τοὶ χίοι8 οδιι368, Απιδγίδῃ, ἴΠπ6 
ΒΡ ἢ Ῥγίεϑῖ, ννγὰ8 ἴο Ὀγεβί ες οὐεγ ἴῃε Ἴουτῖ; 
ἴῃ Οἶν}}] ΟΥ οΥΠλη4] οδιι568, Ζευδά δ νγὰ5 ἴο 

Υ 
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ἴῃς Ιοκο; ἀπά Ζεθααίαῃ τῆς βοη οὗ 
Ιςῃπγδεὶ, τῆς συ] οὐ τῆς Πουβς οὗ 
]Τυάδῃ, ἔογ 411 τλε Κιπρ᾽β πιδἴζεγβ : α͵5ο 
τῆς [ενιτε5 «ἠαἰ ῥὲ οἷδοετο Ὀείοτγε 
γου. ἴεδ] ςουγαρεουβὶν, δηά (δα 
δε δέν δς ψ τ τες ροοά, 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧ. 
1 “, οελαῤ΄αί γε λὲς αν δγοκαϊιείλ α γασί. καὶ 
ΜΡ 2γαγον. τ4ᾳ 724  γοῤήεων οΥ ϑαλασίεί. 
20 “κε ἠο:λαῤλαί εἐχλογίοία «ἠὲ ῥεοῤέφ, ἀραὶ 
“ἰελ σὐλισοῦς ἰο ῥγαΐ ἐς δογα. 22 746 
ξγέαί συεγίδγοιυ οἿ 1ἦὲ ἐμέ, 26 7814 
2εορί, ἀαυΐισ ὀμσοα Οοάΐ αὐ δεωαελαᾷ, 
γείμ7γη ἐμ ἐγίμνδά. 41 σελοελαῤλαῦς γέψη, 
35. ΤΠ εοηῦογν ο7 «ἀΐρε, τοὐτοὰ ἀφ νιαιΐς τοῦὰ 
“4λασίαλ, ἀαεεογαάδησ ὁ δε ῥγοῤήοων οὐ Φεξεν, 
“πηὐαδῥιῖν δέγελει. 

Τ᾽ ςλπις ἴο ρΡ455 δίϊεγ τῇ 15 αἷβο, ἐΐαΖ 
{πε σμΠ]άγεη οὗ Μοδῦ, δπὰ τῇ8 

σμΠ]άγεη οὐ Απιηπιοη, ἀπά νντῃ τῇ οπὶ 

Ὀ6 ῥγοϑίἀθηῖ. Τῆς Πίποϑϑβ οὗ [15 ργονίϑίοῃ 15 
ΔρΡΑγΘηζ. 

-ἶδο ἤρυΐο “ῥα δὲ οὔεογ: δεΐογε γομ] Α 
σογϊδίη πιθοῦ οὗ ἴῃς 1, ονιῖθ5 ννεγὸ ἱποϊαάοά 
δοης ἴπ6 Ἰυάροβ (566 νογϑὸ 8); δυΐ Ιἴ 15 
ἠοῖ ἴπεβθβε οὗ νΠοΠῚ Ἰομοοπαρμαῖ 156. Πεῦα 
βροακιῆρ. Ηδ τηϑδὴβ ἴο δϑϑίνῃ ἴο ], ον, 
ΟἾΠΟΓ 1ἢδη ἴΠ6 Ἰιάμοσ, 4}} ἴῃς ϑιδογάϊηαϊα 
οΠοο5. δδοιυῖ {π6 σοιιγῖ, 8ἃ5 ἴῆοβθ οὗ βογῖδε, 
σοπϑβίδοϊς, δηὰ πὸ ᾿ἰκο. 

ἐδε 7ογά «ῥαϊ! δε «υἱρ δε σοοά.} (Οομηρᾶγο 
οἢ. χν. 2-6. Οοά 58}4}} Ὀ6 ψνἢ {Ποϑ6---ὐκ. 
584}} ργοῖΐοςϊ δηὰ 0655 ἴποϑ86 ---νῇο ἃγὸ ροοὰ 
δηἀ ὑρηρῆϊ γι 665. 

Ηρ. ΧΧ. Τὸ παγαῖϊνο οοηΐδιποά ἴῃ 
{Π|5 σπαρῖογ, 45 ἴδ 85 ὑοῦ 30, 8 ΘΠΕΙΓΘΙΥ͂ 
δα ϊτοη4] ἴὸ Κιηρθ. ΤῊ τγοπιαι θοῦ, οχοορῖ 
γΟΓΘΕ. 37, ΓΌΠ5 ΡάγΆ}]6 1 ἢ τ Κ. χχὶϊ. 4ἰς 
49. 

1. Οἐδον δοάρ ἐδε “»ηεριοπ ἢ ΤῊΪ5 15 ἃ 
τη δ: Γαηϑίδίίοη, Α5 ἴπὸ Ηροῦτγον ἰοχῖ πονν 
δίδπες, ἴπὸ οηἱγ ἰοριεπλαῖσ σοηάογηρ οὗ [86 
Ράβϑαρὸ νοι ὃθ --- ΤΣ σμΠάτοη οἵ Μορδ, 
δηα τῃ6 σπιϊάγει οὗ Ατηπηοη, ἀπά υυἢ ἴΠ 6 πὶ 
οὗ [6 Απηπιοπίτ 5.) Α5, πονίονου, ἴῃ6 Απιὶ- 
τιοηθ5. νοι ἴπι5 Ὀ6 πηρηζοηδα ἴννὶςδ 
Ονογ, [ἃ 15 ἱπγηροβϑίῦϊς τῃαῖ ἴῃς ρῥγοϑοηΐ ἴοχί 
ΠσΔΠ δδ 5οιιπὶ. Ῥσγοῦδοϊὶνγ ννὸ οἵἱσῃῖ ἴο γοδά 
“λΜήεριρηηι," οὐ“ )αοπεος:," ἴογ “Απηπηοηϊζος.᾽ 
(δες αῦονθ, πόῖὸ οἡ τ (ἢ γ. ἵν. 4 ; δπὰ θοίον, 
ποῖοϑ5 ου Ρ5. χίν!. (Οὐουραγο 4150 [πάρ χ. 12; 
2 (ἢγ. χχνὶ. 7.) ὙὍΤῊς ρᾶββαρε νοι]ά ἴΠδθη 
ὕϊιπ [Πτ|85-τοῦ 1 σάπια ἴο ρᾷ35 αὔζογ [ἢ ϊβ τῆδῖ 
(Π6 σηΠάγοη οὐ Μοαδῦ, δηά ἴπθ Ἵομιάγοη οὗ 
Απιῆοη, δηὲ νυ ΛΗ οοτίδίῃ οὗ [δ6 
ΜαοΣἑῖ98," ἄς. (ξες Αἀάιπτοπαὶ Νοῖς ἃ 
δἵ ἴῃε ὁπά οὔ [ἢς σδαρίογ,) 

2. ἔγογι ὀεροπά ἐῤὲ “εα οὐ ἐδὶ: σἰάφ ϑγνία. 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΙΣ. ΧΥ. 

-τορεῖδοῦ, ἴο 45 Κ 

[ν. 1--5. 

οὐδεν Ὀεβιάς τς Απηπιοπίζεβ, σᾶπια 
Δραϊηϑὲ [εποβῆδρῆδε τὸ δαῖεα. 

2 ΤΓΒεη τδεγε σᾶπιε βοῖπε τηδῖ το] ἀ 
7εμοβμαρδαῖ, βαγίπρ, ΓΠεγε σοπλοῖῃ ἃ 
δτεαῖ πλυϊτίτα 6 δραίηϑι τῆ ες ἔγοπι δε- 
νὴ (ἢ 5868 ου [ἢ]5 5146 δγγίὰ; δηά, 
ἜΠ0]4, τπῸγ ὁ ἴῃ Ηδζαξοη- ὰΠΊΔτ, 
ΜῊ Επ-ρεάι. 

3 Απά [εποβμδρῆδῖ ἔξαγε, δηά εῖ ' 
ΤΠ ΠΊ5 6] τὸ βεεκ τῆς [ΙΟΚΡ, ἀπά Ρῖο- 
οἶα! πιὰ ἃ ἔδει τἢγουρῃουϊ 4}} ]υάδῇ. 

4 Αμά [υάδῃ ρσαϊδεγεά τῇἢεπιβεῖνεβ 
ἊΝ οὗ τὲ Ικοκὺ: 

εἐνεη ουξ οὗ 41] πε οἰτίῖεβ οὗ [υάδῃ 
{ΠΕΥ ςᾶπιδ ἴο 5εεΐς τῆε [ῸΚ Ὁ. 

ς Τ( Απά [εΠοβμαρῃδι βιοοά ἴῃ τῇς 
ςοπρτορτίοη οἔ Τυάδῃ ἀπά Τεβιιβαίεπι, 
ἴῃ τῆς ἤουβς οὗ τῆς ΙΟΚΡ, Ὀείοτγε τῆς 
πεν ςουτΓῖ, 

Τγδηϑίδῖο, “ἤοπὶ Ῥεγοηᾶὰ [ἢ6 564, ὕτοιι 
Ἑὰοι." 
1ῃς Πϑελά 568. “δυτια" (ΑΓ,ΓΔΠᾺΔ) ἰ5 ργοῦδοὶν 
ἃ πηϊϑίακα οὗ ἃ Ἴσοργιδϊ ἴοσγ “ Βιάοπι," ν ςἢ 
ΟΟσΙΓ5 'πΠ οπο Μῖ5. (Οη ἴῖδε εἷοϑθὸ τοϑοπη- 
Ὀίδηςο οὗ ἴδθϑε ἴννο ννογάβ ἴῃ ἴπ οτἰμίπαὶ, 
5866 Αὐἀάιτομδὶ ποῖ οἡ 1: Ν. χί. 25.) Τὴ 
Μοδδίϊες ἀπά ᾿Απιπιοηϊοβ, πο ἄννεϊῖ θογοπά 
---2 6. οαοῖ οἵ--ἰῃῇὸ ᾿εδά δέαᾳ, ἢδά πιαγοποά 
τοιπά πὸ βου ἤογη οχίγογλ!υ οὗ [ῃδῇ 5ῃθεῖ οὗ 
νναΐογ, δηά πδὰ (ἢι5 οηϊογοα [πάπα ἔτοπι 
Ἑάοπι. 

Ἡππσπξοπείαριαγ, «ὐδίορ ἢν Ἐπ-σοά ] Ἐπ- 
δοάϊ (πονν “4 πη] 4}ὺ 15, Ῥγόροσὶν ϑρθακίης, 
ἴῃς πᾶπιὸ οὗ ἃ ςορίοιιβ βργίηρ οὗἉ ἔγοϑῃ ννδῖον 
οἡ 6 ν ἐδΐογῃ σιἰάο οὗ ἴῆὸ 1)εδά 868, δροιυΐ 
μαϊδναν Ὀεΐννοθη [5 πογίπογη δηά σοι τἤογη 
ΕΧίγο 165. ΤῊθ βργίηρ Ὀυγοῖβ οὐἱἵ ἔγοπι ἴῃ 6 
[ϊππτϑϑίοπμθ τοςκ5 δῖ ἃ σοηϑιάθγαῦϊς οἸονδίίοη, 
Δηα ἔογπιβ ἃ ϑἴγοδηι ΠΟ ἢ τι ἰηῖο [ἢ 508. 
ΤΠ ἴον ἰΔΥ διποηρ ἴΠ6 ραἰπὶ ἴγοος ἰη {πὸ 
Ρἰαίη δοῖονν, τῆγουρ νης τῆ σἴγοαδπι 
βονεά. Ηφποθ [ἴ5 πᾶ, ΗδχΊαχοη- Ἰλπιδύ, 
“ ἀιν!ἀϊηρ τ Ραὶπι." Βγ ἀόρτοος [πὸ ἴοννῃ 
156 1} κοῖ ἴπ6 παπὶὸ οὗὨ [15 σἴγεδιτι. [1 15 51}}} 
(ῃ6 ουδίοπη οὗ ἴῃς ρῥγοάδίοσυ δαπάς νης ἢ 
ἰηναάθ βουΐμογῃ Ῥαϊθϑίίποὸ ἔγοπι Μοὰρ ἴο 
δκιτῖ τῆς ᾿ϑεδὰ ὅθ 85 ἴδγ 85 ,“41π: ἦν, ννῆθγο 
ΠΟΥ ἃγὸ σεγΐδίη οὗ πηάϊηρ δυπάδηϊς νναῖογ 
δηὰ ἔογαγψε, δῃηὰ ψβθποθ ΠΟΥ πᾶν ἃ νἱᾶς 
σΠοῖςο οὗ γοιιῖο5 δηὰ ροϊηῖβ οὗ δίαςκ. 

8. ὑεῤοιῥαῤῥαί . .. ῥγοείαϊ»ιοί 4 7. 
Οεπογαὶ ἴλϑί8 μδὰ θεθη Ῥγο ΟΝ Υ οὔϑοῦν 
ΌΥ {Π6 [5γδε! 65, δοῖμ ἴῃ {ΠΕΙῚΓ ἰμτΟΓΉΔ] ννᾺΓ8 
([υᾶρ. χχ. 26) δηά ἴῃ {πεὶγ δίγυρσρίο ἢ τῇς 
ῬὨΠΠΙΘτπ65 (τ 54πὶ. νυἱ]. 6); Ὀυῖ νε ἀο ποῖ 
ἤδᾶγ οὗ Δῃγ [δϑεϊ πανηρ δόξῃ “ ργοςϊδιπηςὰ ἢ 
ΌὉΥ δυῖβογν Ὀείογε {ἢ |5. 

δ. Ϊπ δὲ δοιψε φῇ ἐδὲ 1ογά, δεΐογε ἐδὲ πεευ 

ΤἼΟ “564 ᾿ηϊοπάοα ἰ5, οὗ σουγθδ, " 

Ηεδ. 

ἀδζαει 



{ῊΉἩδεν. 
ἐέσε. 

: Κιη. 8 
27. (ἢ. 6. 
8. 

«' Τ)ειιι. 2. 

9. 

ν. 6---ἰ 5. 

6 Απά 5.14, Ο Ιοκὺ Οὐοάἀ οὗ ουγ 
ἔλιῃειβ, αγὲ ποῖ ἴῆου (ὐοά ἴῃ Πελνεη 
ΔΠη4 τυ]εβὲ ποῦ του νεῖ ἃ}} της Κὶπρ- 
ἀοπὶβ οἵ {πὲ ἤδανεη ἡ δηὰ ἴῃ {π|η6 
μαηά ἐς ἐδεγεέ ποί Ῥονγεσ Δπα πιὶρῃϊ, 
80 ἴπαϊ ποῆς 18 αὖϊε ἴο ψ τ ϑδηά 
τπεεὶ 

7 “γέ ποῖ του οὖγ (ὐοά, ἴτυλο 
ἀϊάδι ἀγίνε οὐυἕ τῇς Ἰπῃδθιτδηῖβ οὗ τἢ15 
Ϊαπὰ θείογε τῆν ρϑορὶε ἰϑβγδαὶ, δπά 
δλνεδῖ 1 ἴο πε 8εεὰ οὐ Αγδαμαπι [ΠΥ 
ἔτεπά ἔογ ἐνεγὴ 

8 Απά τἢεὺ ἀνγεϊε τῃοτγείη, δήά 
ἢανς Ὀμΐ τ τ(πεδα ἃ βϑαποΐυδγυ ἴΠΘγοΊῃ 
ον ΤῊΥ πᾶπΊ6, βαγίηρ,, 

ες 00 “ἢ τυλεη ον σουλεῖῃ ὑροη 8, 
ας τῆς βννογά, ᾿πἀρπηεηῖζ, ΟΥ̓ ρεβι]εηςε, 
ΟΥ̓ [Ἀπιλῖπθ. νγε βιδηα δείογε {Π15 ἤουβε, 
ληὰ ἰπ τ ργεβεηςε, ({ὉΓ ΤῊΥ Ὠᾶπις ἧς 
πῃ {8158 Πουβ6,) δΔηὰά ΟΥ̓ υπίο ἴδ ἴῃ 
οὐ Δ ςτίοη, τπεη τῆου νν]ς Πθᾶγ ἀπά 
Ὠεΐρ. ; 

Ιο Απά πον, Ὀεἢο]ά, τῆς ΤΠ] άγοη 
οὔ Απιηιοθπ ἂδπὰ Μῶοδλὺρ δπά πιοιιηῖ 
ϑεῖγ, ψνῆοπι ἴδου ἀτνγουϊάεϑε ποῖ ἰεῖ 

εομγ.] ΤὙΠα “μουβο οὗ ἴῃς 1 μοτά," οὗ ἴθηρὶς, 
ἴῃ ἴη6 τηοϑσί ὀχίοηάοα βθῆβα οὗ [πὸ ἴθιπῃ, ἰἢ- 
εἰιάοα τῆς σουγῖ5, οὗ ψνΠΙ ἢ, ἴῃ δοϊομηοη 
Κεηρίο, ἴμεσο ψεσα ἴνο. Οπε οὗ ἴπεϑε πδά 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ Ὀεεδη τεποναῖθά, οἴθοῦ Ὁ [6δο- 
ϑδῆδρῃδαϊ οΟΥ Ροῦθᾶρϑ ΟΥ̓ ἢ ἰ5 ἔδίμοσ, Αδα (ς. 
ΧΥ. 8), Δηἀ ννὰ5 πονν ΚΠΟΏ 8ἃ8 “16 ΠΕ 
ςοιγῖ. [πὸ ἴ8]|5 ἴπ6 Ῥϑορὶθ ννοσθ 4556 ]6ά, 
δηά [Ἐποϑῃαρῆῃδῖ ργαγθά ἴῃ ἔγτοηϊ οὗ ἴποπι. 

6Θ. “4π4 “4141 [6 Ποσῃαρ μα 8 ἄρρεδὶ ἰ5 
(Πτγοοίο] ά---τ “Ατὶ τποὺ ποῖ (π6 ἴσς Οσοὰ 
---οπιηϊροΐεηϊ, δηὰ 50 «αἷς ἴο πεὶρ 51" 
2. “ΑἸ τΒοὺ ποῖ οὠν Οοά, ννῆο παϑδῖ βίνθη 
5 118 ἰαπά, δηὰ 50 αζ Ὀουπὰ ἴο Πεῖρ 05 
ἀραιϊηδῖ ἰηνδάογο Απὰά 4. “Ατὶ ἴδοι ποῖ 
ἴ[Π6 Οοά Θβρεοία!!ν οΚ ἐδὲς ῥίαεε---ἴτε ταπιρ]6 
--ἀπά 50 δοιιπά ἴο Πὲὶρ ἴποϑε νν»ὴΌ ΡῥΓΑΥῪ ἴο 
ἴθ. ἢογὸ "᾽᾽ 

7. “όνγαραν 67 ,εἰεπ.7 ἩΗ ἰϑϊοσγι δῦ, Π15 
15 ἴη ἤγϑοι υδ6 οἵ [Π15 το ΓΚΑ0]6 ΘΧργθβϑίοῃ, 
ΜΠ ἢ 18 τορεαϊθα ὈΥ ϑδίδῇῃ (χὶϊ. 8) δηὰ δῖ. 
[Ά3πι|ὸ5 (1. 22. Ὑῆὰ ρτουπὰ οὗ ἴῃς οχ- 
Ῥγοβϑίοη 15 ἴο δ6 ἔουπά, ποῖ 80 τηιυςοΐ ἴπ Οεη. 
ΧΥ. 1522, ΟΥ ΧΧΙΪ. 1.18, 458 ἰῃ ΧΥΠῚ. 235-13, 
Ψ ΠογΟ ΑὈγάμᾶτπ, ἴῃ ἱπιογοθαάϊηρ ἔοσ δοάοπι, 
δροκὸ ἢ Οοά 8ἃ58 ἃ πιδὴ ψι ἢ5 ἔτη. 
(οπήρασγε ἔχ. χχχὶ!, 11.) 
,γ ευεγ ὅ8εε Οδεη. χἱϊ τ 5; ΧΥΪ,. 8 ; ἄζε. 

8, 9. δαγίη, Πζς τυδέη εοἱ! εογιοέδ ὠῤοη τ΄, 
7 ἼἼδπὸ ἄρρεδὶ πόα 15 ἴο [6 νψογάβ οὗ 

1. (ΗἨΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΧ. 

ἴ5γδεὶ ἰηναάε, ννβεη {ΠΥ σᾶπηε οὐΐ οὗ 
τε ἰχπὰ οὗ ἔργρι, δυῖ τῆεγ τυγηθά 
ἴτοπι ἴδεπι, δηὰ ἀεβίγονεά τῇ πὶ 
ποῖ; 

11 Βεβο]ά, 7 «αγ, ἦσιυ τῇεγ γενναγὰ 
1.8). ἴο ΠΟΠΊ6 ἴο οσαϑὲ 8 ουῖκ οὗ τῇ 
Ροϑβϑεβϑίοη, Ὑὑψῃϊ σῇ που ἢαβῖ ρίναπ 18 
ἴο πῃ οτγιῖ. 

12 Ο ουὖγ Οσά, νη του ποῖ ᾿υἀρα 
{Πεπὶ ὃ ἔογ᾽ννε ἤᾶνε πὸ πιρῃϊ ἀραίηϑῖ 
{Π|5. ρτοδί σοπιρᾷην ἴπας σοπιεῖῃ 
ΔρΡΔΙΠ5ζ 15; ΠΕΙΓΠΕΓ Κηονν ννα ννῆδῖ ἴο 
ἀο: δυῖ ΟἿ Γ ἐγεβ γέ ὑροη τἢεεα. 

12 Απά 4]}] [ιιάΔἢ 5τοοά δεΐοτε τῆς 
Ι͂κρ, ἢ τῆεῖγ ππ||6 ομδβ. τπεὶγ 
ννῖν 65, ἀπά τῆ εῖγ σμΠ]άγεη. 

14  ἼΠοη ὑροη λμαζίεϊ τε 8οῃ 
οὗ Ζεςβαγίδη, τε βοὴ οὔ Βεηδίδῃ, τῇς 
80η οὗ Τεἰεὶ], τῆε 5οη οὗ Μαιιδηϊδῃ, ἃ 
Ιονιῖς οὗ τῆς βοὴβ8 οἵ Αϑαρῇ, Ἵδπὶε 
τς δριγις οὗ τὴς ΓΟΚῸ ἴῃ τῆς πιάβε 
οὔ τῆς σοηρταρδτίοη ; 

Ις Απά ἢς 5414, ΗΠεαγκεη γε, 81]]} 
]υάδῃ, πὰ γε ἱπῃαδδίτδητϊθ οὐ ετγι- 
δά]επι, δηὰ τῆοι Κίπρ [εποβῃδρῃδῖ, 

ΘΟΪοσηοηβ ῬγΑΥΘΓ (1 Κ. νὴ}. 321-45; 2 ΟἿ Γ. 
ΥἹ. 24-15}, ΜνῃΙςἢ ΟΟά μαά ἔογτλα ν ἀοσορίθα 
ΌΥ 5οηάϊηρ ἀονγη ἤτο ἔγοπι ᾿ἤόανθῆ ἴο ᾿οῃ- 
διπθ {Π6 δοσοιηρδηγίηρ οὔεγιηρ. (δε ςἢ. 
νἹ]. 1.) 

10. Τε εὐ ἄγε Κ᾽ “προ απ Μοαό πα 
"πομπέ δεῖγ.) ὙΠπὲ Μδοηϊῖοβ οὗ νέγϑθθ ᾿ ἃγα 
ΠοΓΘ, δηάὰ 1Π νϑῖβοβ 22 δηά 23, οαἰϊθὰ 1Π6 
“ΟΠ άγοη ὁ Οὐ ὁ ἸΠΠΔὈΙΔηἴ5. οὗἩἨ πγοιιηῖ 56}. 
Ηξεηπος νν6 ΤΔῪ ραίμεσ [Πδῖ {ΠΥ ννόγὸ ἃ ὃς 
οὗ Εαοπμῖοβ, [6 ᾿πμαθιαπῖ5, ΡγοῦδὈΪΥ, οὗ ἃ 
ον Μδοη (πονν 271α᾽4π) οη [6 δδϑΐογη 5.46 
οὔ τὴς σῶν εἰ-“γαδαϑ. (Βυτοκμαγαΐῖ, ἐδ γγῖα, 
Αὐξ. 24.) " 

«υδο»ι ἐδοι «υομίάεν! ποῖ ἰοὶ ]εγαοὶ ἱπυσάε.) 
566 ]ευῖ. 11. 4,.9, 19ς. Τὴς Εαάοπλῖοβ νυ σα 
ϑραγοά 5 ἀδοεοθηάδηϊβ οὗ Εϑαλι ; ἴῃ. ΜΙ δ 68 
δηὰ Απηπιοηϊῖοϑβ, 85 “ σμ] άγθοη οὗ 1,οἵ." 

ἐφ τινά ἤονι ἐῤενι 866 Ναπι. ΧΧ. 21: 
Π ει, 11. 8; [υἀξ- χί. 18. 

12. Οἱ ξγζε: αγὸ μῥοπ δες “1. ε. "έντο Ἰοοῖς 
ἴο ἴΠδ6 ἴογ ϑδιισσοιιγ." ((οπιραῦὸ 5. χχυύ 15: 
οΧ]!. 8; ἄς.) 

14. Μαϊίιαπίαρ, α ]ουϊο οΚΚΓἹ δὲ “ομ οΓΚ., 
“4:αΡ}.1 “ Μαιίδηϊδῇ " 15 ργοῦδΌὶυ ἃ σοτγτιρῖ 
τολάϊηρ ἴοσ “ Νοιμαπίδῃ," ννῆο 5 τηοπίϊοηθα 
διποπς ἴΠ6 50η5 οὗ Αϑδρῇ ἴῃ 1 (ἾΓ. χχν. ὡᾧ, 12. 

ται δε ϑρΙγῚ 9 δε 1ογά.)] 866 ποῖς οἷ 
οἷ. χνο Ι. 

Υ2 



11. (ΗΚΟΝΊΙΓΟΙΒΕ5. ΧΧ. 224 [ν. 16---22. 

οἔ τῆς Κογδίτεβ, βιοοδ ὉΡ ἴο ρῥγαῖβε 
τὸ Ιοκ Οοὐ οὗ [5γδοὶ] νι ἃ Ἰἰουά 
γοΐςα οἡ ΠΙρΉ. 

20 ὅ Απά ({ΠΕΥ τοβε λιν ἴῃ τῆς 
ΤΑΟΓηΪηρ, Δηὰ ψοης ἔοστῃ ᾿ἰηῖο (δε 
νν]άογπεθβ οὔ Τεκοα: δηά 85 {πῸῪ 

ΤΗυς 5αἢ τῆς ΤῸ υηῖο γου, Βε 
ποῖ δίγαι ἃ οσ ἀϊβιμαγεὰ ὈΥ τεδϑοη οὗ 
τη 5 στοαῖ ταυ]τίταάς ; ἔογ τῆς Ὀάτεΐα ἐς 
ποῖ γουτ᾽8, θυῖ (σοά᾽ 5. 

16 Τὸ πιόγζονν ρὸ γε ἄοννῃ δρδίηϑῖ 
τῆειη : Ὀεἢο]ά, τΠΕῪ σοπθ ἃρ ὉΥ ἴδε 

τ... ΟΠ οΓ ΖΙΖ,; ἀπά γε 5}8}1 ἅπά τῆεπὶ νγεπὶ ἔοστῃ, [επόβμαρμας βτοοά ἂπὰ 
Ι Οτ αἴ τῆς επὰ οὗ τῆς ἱδτοοκ, δείογε τὴς ιαἰά, Ηξδαγ πιο, Ὁ [υάλἢ, δπά γε 
ταΐ 2. ἸΠΠΔὈϊτΑπῖβ οὗ [εγυϑβδίεπι ; “Βεϊενα ἴῃ “ ᾿βαΐ. γ. ο. 

τε ΓᾺΡ γοὺυγ (ὐοά, 80 584} γε δὲ 
Θ5(ΔὈ]ΠΙ5η6α ; δα εν ἢ15 ρῥιορἢεῖβ, 50 
8}}8}] γε ῥγόβρεγ. 
[21 Απά ψῆεη ἢς παά ςοπϑυϊτεά 
ννἢ τῆς ρεορΐε, πε ἀρροϊπιεα βίμρογβ 
ἀπίο τῆς ΓΟΚΡ, ἀπά ἴτμαῖ β8μου]ά ὦ Μεὺ 
ΡΓΑΐΪβε τὴ6 θεδυῖν οὗ ΠΟ] η 655, 45 {ΠΕῪ 
ννεηῖ οὐἵ Ὀεΐίογε τῆε Δγπγ, δηά ἴο 
54, Ρτδῖβδε τς [ΟΚῸ ; ἔοσγ ἢΠῚ5 πλογοΥ 
οηάμγοί ἴον ὄνευ. τ 68. 

22 Π ἸΑπά ψνβεπ τΠῈῪ Ὀερᾶη ἴἴο 4 πάν εμ 
βίηρ; Δπἀ ἴο ρῥγαϊβδαι τῆς [ΟΚΡ 86εἰ δπὶι- “ἐσ, ἃς 
δυϑῆπιεηῖβ ἀραίπϑδὲ τῇς ΤἢΠ]άτεη οὗ ἔβη 
Απιποη, Μοαῦ, ἀπά πίουμπε δείγ, απώ φνιαέρα 

ὙΠ] Δογπ 655 οὗ [εγμεὶ. 
17 Ὗς 514}] ποῖ πεέφάὰ ἴο ἤρῃξζ ἰῃ 

τη 5 δαΐίίε: .8εῖ γουγβεῖνεβ, βἴαηὰ γα 
Δ ἀπά 8ες τῆς 5αἰνδῖίοη οὗ τῆς 
ΤΠΟκῸ ἢ γου, Ο ᾿ψάλῃ Δπά. [εγὰ- 
546 πὶ: ἔξδγ ποῖ, Ποῦ ὃ6 ἀϊδπιαγεά ; ἴο 
ΤΛΟΥΓΟΥ ΡῸ οιξ Δραίηϑῖ τῃεπὶ: ἴογ τῆς 
ΓΟΚῸ τοἱἱ ῥὲ ννιτῇ γου. 

18 Απά 7εμόβῆδρηας δονεὰ 5 
Ὠελά ψῇ δὲς ἔλεος ἴο τῇς ρτοιπά : 
Δηά ἃ}} [πάλῃ δηά τῆς ᾿πμδοιταπῖβ οὗ 
7εγυβά]επὶ [6}] θείογε τῆς Ι͂}ΟΚ, νγοτ- 

᾿ΒῃΙΡΡίπρ τῃ6 ΠΟΚΌ. 
19 Απάτῇε [,ονῖτο58, οἔτῃς σἢΠ]άγρη 

οὔ τῆε Κομαδίηιτοβ, μὰ οὗ τῆς σμ]άγεη 

156. δὲ ποὶ αὐγαίά πον ἀπ ηιαγο  ὌἘθβθα 
ἍΟΓΟ ϑνογάβ (ΔΠῚ1ΔΓ ἴο ἴῃς ρεορίθ, ἃηά ςοη- 
ποοῖοὰ ἢ δένογαὶ στοαῖ ἀθ]νεγαησθδ, (566 
Ὠουῖ. 1. 21; [οβῃ. 1.9; ἄς) 

16. Τρε οἰ. ἀπάγῃ. πεεοπ) οΥΓἹ Ζιχ ΒΥ 
(πὸ ““δοσοπῖ οὗ Ζ12) ογ σγαῖμπουῦ “οἵ ΗδζΖχὶχ ἢ 
(ίογ ἴῃς 1π||4] ὃ, ΒΊΓΟ ἢ Οὐγ [ΓΑ Π5]δΐουβ πᾶνε γὸ- 
φαγάθα 45 ἴΠ6 δ. ο]Ὸ, 15 τῆοτὸ ργοῦδοὶν ἃ τοοῖ 
Ἰεῖῖογ) ψῸ πτιδὲ τἰηάογοῖαηα [6 τηουηϊδιη 
Ῥατ ̓ν Ἐ ΙΓ Ἰοδ5. ἃρ ἔτγτοπὶ “4)πἦν ἀστοϑ5 ἴῃ 6 
οἰοναϊοα ἴγαςῖ 51}}} Κηοννῃ 5 ΕἘΡηΗισαςαῤ, ἴῃ 
τῆς αἰγθοῖίοη οἵ Ἴοκοα, πον Ἰξάμα. (866 
ἘὈΙπδοη᾿5 " Ε σβθάγοῇ θα, νοὶ. 11. ΠΡ. 242-244.) 
ΤὨϊ5 ἰγαςῖ 15 δστοννοα ὮΥ̓͂ δά γ5, ΟΥ Τογστθηῖ- 
σοῦγβοσ, ΜΠ ἢ στὰ ἀοννη ἴο ἴπο )οαὰ 568. 

7ε «ῥα! Μπά ἐῤένι αὐ ἐδὲ ἐπέ Κ᾽ ἐδε ὀγοοξ. 
ἘἈδίδοσγ, “δ [6 επὰ οὗ ἴπ6 ζ110," οΥ ἀγγῪ 
ἰοτγοηΐ-οοιγβθ. [{ 15 ᾿π]ροβ5:0]6 ἴο ϑαὺ νυ ς ἢ 
οἵ πε ννάγ5 ἰ5 ἱπιθηάθά, ϑἴπσθ ΠῸ πδπὴθ ᾿ἰΚ6 
πε ἢΔ5 Ὀέξη 45 γεῖ ἑουπά εἰ ΠΕΓ ἴῃ τΠ6 

5458} αἰπίγίςξ ΟΥ̓ 1η ἴῃ6 ΥἹΟΙΠΠῪ οὗ Τεδάμα, 
δἃηά 5'πος {Π|5 ἰ5 [ἢ 6 ΟΠΪΥ ρίδοθ νι θγο φογιεὶ 
5 τποπηοηθά. 

17. διαπά γε “ἰ ἀπά “τὸ δὲ “αἰυαΐοη οΥ 
ἐδ 1,ογ)] ΤΠΘ ργορῃοῖ υδϑα ννογάβ δἰπιοϑῖ 
ἰἀεπίςαὶ ἢ ποθ ννῃϊο ἢ Μίοϑοβ μβαὰ δά- 
ἀγεϑϑεα ἴο ἰἢς [5γδθ] 65 οἡ [ἢ6 δῆογοβ οὗ ἴῃ 6 
Ἐξεὰ 808 ἱπιπιθαϊδῖοϊν Ὀείογε τ ἀοβίγιςτοη 
οὗ Ῥῃδγδοὶ 5 μοβϑῖβ (ἔχ. χὶν. 13}, {Π15. ἰηάὶ- 
οδηρ παῖ (ἢ ἀθ]νογαποθ νοι], πονν 85 
{πε πθ θ6. νυ ΠῸΪΪν ἔσγοπι Οοἱ. 

10. ΤΡε Ζεο σ., ΟἹ τὲ εὐ άγοη οὗ ἐῥὲ Κο- 

ῥαῤῥέ!εν, από 977 ἐδε εὐἰάγοη 977 ἐδὲε Κογδί!ε..} 
ΎΠΕΙΕ 15 ἃ δ! ρῆϊ ἱπδοσυγαον οὗ δχργοϑβϑίοη 
Ποτο, 85 ἴη6 Κογἢο5 (ἀοδοοπάδηϊβ οὗ Κογδῇ) 
ΘΓ Κοδδίῃιῖο5. (8ε6 τ Οἢγ. νἱ]. 22.) Βιὰ 
{πΠ6 διιΐῃοῦ ἀδϑίγοϑ ἴο ραγίου αγιϑθ [ἢ] 5 ΡδΓ- 
τἰσαϊαγ Ὀγαησὴ οὗ ἴπΠ6 Κομαίῃιε ἔδλπλϊν, Ὀ6- 
οᾶιι58 ΠΟΥ ψ γα ἕδπηοιβ ἔου τΠ 6 ]Γ Ἔχοο θη 
Τα ϑίγεϊθυ. (8566 {{|65 ἴο Ῥβαὶπὶβ χὶὶὶ,, χὶῖν., 
χὶν., χῖὶνὶ., ὅς.) 

20. {7ζε «υἱάεγπεν. 97 Τεζοα Τεκοα ννᾶϑ5 
ΔΌοιϊ Ι᾿ο ΟΥ 11 π11165 ἔγοπι [Θγιιβαθῖπι, ἰῇ ἃ 
αἀἰϊγοσῖίο ποδιϊγ ἀπ δουῖῃ. [ἴ Ἰᾶγ οἡ ἴδ6 
Ὀογάογβ οὗ ἴῃς ἀρϑοῦῖ ψῃιοἢ οΚιγί ἴπ6 ΠΙσἢ- 
ἰλιιάς οὐ [πάπα τονναγάβ ἴῃς εδδσῖ. ὍΤῆὸ ἴονη 
ν45 11} οἡ ἃ 1] οὗ 4 σοῃϑιήθγδοὶς πεϊσῃῖ, 
Πα σοχηπιδπαάθα ἃ νι άθ ργοθρεοῖ οὐόγ [ἢν 
Ὀαγὸ τυ ϊοϊαπά ἰῃ τῃ15 αἰϊτεςοη, ΜΠ ἃ 
ἀϊΞίαπί νἱονν οὗ [ογυβαίθη. (8εθ Ἐοδιηϑοη, 
. ἈΘΒΟΆΓΟ 65,᾽ νοὶ. 11. Ρ. 182; Π εἰ 250 ἢ οἢ 
Ῥϑ; χ]ν!".) 

21. Τραὶ «ῥομ]ά ῥγαΐτε ἐδ δεαμέν 9 δοἰίπει..ἢ 
Ἀλίμοτγ, “ἐπ ἴῃς Ὀοδιγ οἵ Ποἰϊποϑ5 "---ἰ ὁ. ἴῃ 
500 τὶσἢ ἀρραγοὶ δηὰ οὐπαπηθηῖϊβ ἃ5 ψΕΓΟ 
5:14 0]6 ἴο ἃ ΠΟΙΥ οςσςδϑοίοη. (Οομηραγὸ Ρ58. 
ΧΧΙ͂Χ. 2.). 

Ῥγαίσε ἐδ 1ογά, δ..7 Οομηραγο δῦοτο, οἷ, 
Υ. 11: 11. 3, 6. 

422. ΤΡε Ζιονγα «οἱ ανιδιω δ»... Ἱ Ἰζογαιῖν, 
“Πρ γ5 ἰη νναῖϊ." ὙΤθοθθο Ἰἰεῖβ ἴῃ νναῖϊ ἢᾶνς 
Ὀόοη τοραγάθα οἰἴποσ (1) ἃ5 ἾΨΑ Ρἰλοδὰ ἴῃ 
ΔΙΏθυΞἢ ΌΥ [ἐμοβμαρῆδῖ; (2) 85 Ἑαομπιῖοϑβ 
Ὑν8ο ἱπιεηάξα ἴἰο ἂςῖ δρϑίηϑὶ ἴῃς [ὃνν5, δυῖ 



ν. 233-31. 

ὙΠ ΙΓ ἢ ννογα σοπΊα ἀρίπϑὲ [υἀλῇ; ἀπά 
Οτ, ἡ ἔΠΕΥ νγοῦα δπλ θη. 
ϑφρεοὶ ’ ΟΝ 5 Ἔ 

ὐνλδεν. 223 ον τῆς Τμ]άγεη οὐ Απηπιοη 

διὰ Μοδὺ ἰοοά υὑρ δρδίηβ τῆς 1η- 
Παδίτδηῖβ οὗἩ τηουπὶ ὅδεῖγ, υἱίογ] ἴο 
5117 Δη4 ἀεβίγου ἐλδηι: ἀπά ννῇθη τῃεν 
ἢλὰ πιδάθ δὴ οπά οὗ τῆς “πῃ δῦθιϊδηῖβ 

᾿ ἤεὺ. δ ΟΕ δεῖγ, ἜνεγΥ οὴς Πεϊρεά ἴτο ἀδβῖγογ 
“γυρίέσν, ΔΔΟΙΠΘΓ, 

24 Απά ψβεη [υάλῃ Τσᾶπιε ἰονναγὰ 
τε νγδῖσἢ ἕοννεγ ἱπ τῆς ψ]άεγη 688. 
{ΠεΥ Ἰοοκεὰ υηῖο τῆς πιυϊττυάα, Δηά, 
ὉΦΠο]ά, {ΠΥ τύεγε ἀεδὰ Ὀοά 65 ἔβ ]εη 

ΓΗςθ. τρ τῇς δαγῖῃ, δῃηά ἴμποῃθ δϑοδρεα. πεῖς νδῷ 
κοὐ απ 

κλΡδ ρδορῖε ςᾶπια ἴο ἴδε ἃυγαὺ τῆς 8ρο]] 
οἔ τῇεπὶ, {ΠΕΥ ἐουπα ἃπιοηρ τΠ6πΠὶ ἴῃ 
ἀδυμάδηςς δοῖὴ τίσ ἢθ8 νι τῆς ἀελά 
δυάΐεβ, δηά ργεοίοιιβ ἰαννεὶβ, ψῃϊςῇ 
{ΠῈῪ 5ιτρραά οἱ ἔογ τῇ πΊβεϊναϑ, Ππιοῦα 
(ἢΔη ἴΠεγῪ σου]ά ΟΔΓΓΥ ἄνγαγ: δηά 
τον ννεγα τῆγες ἀδγ5 ἰῃ ραῖμεπηρ οὗ 
[Πς 8ρ0]}, [τ νν5 80 πχιςῇ. ᾿ 

ΒΥ πικἰσίακο διίδεκοά τῆς Μοδθίζοβ ἀπά Απὶ- 
ΤΠΟΠΙ165:; ΟΥ (3) 85 δηρεῖὶς ὀπιρογοὰ ΌὉΥ Οοά 
ἴο σοηΐι56 ἴη6 Ποϑῖ δηά σδιι5ὸ 115 ἀοβιγιιςζίοη, 
Τῆς ἰαϑῖ οὗ {π656 ἴῆγθθ ΧΡ  Δηδ[ΊΟη5 15 ἀἰοπα 
ἴῃ ΠΑΓΙΩΟΠΥ͂ ΜῈ ἴῃ 6 σΌΠΟΓΙΑΙ παγταῖίνο. 
απ ἐδὲγ «ὑεγὸ “»ι1116π. ὙΤὴ6 τηδγρίηαδὶ 

τΓΔηϑἰατίοη 19 δεῖζοτ---“ ἀηα {πε γ" 5]θνν οὔθ 
. ἁηοίῃοτ," ὙὍΠδ δηγο]ῖς ᾿ἰογϑ συν 50 σοη- 

ἔιασοά (6 τηϊη45, ΟΥ 56η565, οὗ ἴῃ σοηξεάογαίθ 
μοσῖ πᾶΐ [5 σοπιροποπηΐ ρᾶγίβ τὐγηθά {πεὶγ 
5 ὉΓάβ οὔθ ἀρδίηϑῖ ἀποίποσ. ΕἸγβὶ ἴπ6 Μοδο- 
ἴῖο5 αηὰ Απιπηοη θα υηϊϊοα ἴο ἐδοίσου [πὸ 
Ἑάἀοπιῖῖς σοπίηροηϊ, δηὰ (ἤθη [Ἃἢδ5ὲ ἵννο 
4165 δηχαροά ἴῃ ἃ ἤσγοθ ςοῃῆϊςοϊ, δηὰ ἔουρῆϊ 
ἘΠ] πρΑΓΙῪ ἐνΈΎΥ πιδῃ ρεγ σης, 

24. 7Τὲ «υαἱεῦ ἰοαυεν ἐπ ἐδὸ «υἱάξγπεν..} 
ΝΥ δἰεδι εἴῖοννοῦβ, βδεηςσθ ἃ ἰοοκσουῖΐ οδὴ ὃδδ 
Κορῖ, δηά δὴ δίαγπὶ βίνθπ ἴῃ Ἵδϑὲ οὗ βιιάάθη 

Θ ἰηναϑίθη, ΔῈ ἃ πεΟθϑϑΥ ἰπ ἴθ σουΠίΓΙο5 
δογάεγίηρ τροη Ασγαδῖᾷ. δϑιυςῇ ἴοννειβ ἅ.Ὸ 
δ1}}} ἰῃ (586 Τῃγουρδουΐ Ραϊθϑίίπε δηὰ ϑυτία ; 
ΔηἋἀ ἃγὰ πιοβῖ ἐγεαιιεηῖ οἡ ἴῃς Ὀογάήογϑ οὗ 1Π6 
ἀεϑετί. ((ὐοπιραγα οἢ. χχνὶ. 10.) 

ἐδεγ «ὐεγὸ ἀεαά δοά...1 ΤῊΣ [οἷν αἀἰά ποῖ 
866 ἴΠ6 οσοπίοσῖ. [ἴ Ὀορδ 845 ἢ ΘΙΓ ΔΙΓΩΥ 
τηλγο οὶ οὐἱ οὗ [επιϑαϊεπ. ΒΥ ἐδ {{πὶὸ 
ἮδθΕΥ γολοῃεα {πὸ νυ] ἀογηθ55 οὗἩἨ [Ἐγ0}6] (ν γβα 
16), ννῆϊος ἢ τηῦδὲ ἧᾶνο Ὀδθη πρὰΡ Τοκοᾶ 
(νεγϑα 20), δηά τδπογοΐοσε ἢοῖ πῆογὸ [ἤδη τὸ 
ΟΥ 12 πλ}]65 ἔτουιν [ογιιβδίεπι, {πε ν μος ννὰϑ 
ΟΥΘΓ, δηὲ τῆς Ποϊὰ νν5 οἰίγεννῃ ψ σογρϑόβ., 
ΤΠῆὸ πιλγοῖ τνοι]Ἱὰ ὈΧΟΌΔΟΙΥ ΟΟΟΌΡΥ ἤνε οὗ 
εἰχ ΠΟ11Γ5. 

1. (ἩἨΚΟΝΙΓΟΙΕ. ΧΧ, 

25 Απά ψῃεη [ςποβῆδρῃδῖ δηά Ηΐδ. 
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26  Απά οη τῆε ουτῆ ἀλγ τῆεν 
55 Π Ὁ] ἃ τῆ δεν 8. ἰη τῆς να ]εγ οὗ 
ἐ Βεγδσῃδῇ ; [ογ τῆεγε τῆν ὈΪεββεά τῆς 
ΓοκῸ: τπεγείογε τῆς πᾶπὶα οὐ τῆς 
ϑ8Π16 ρἷδλσα ννὰβ Ἅἂδ εά, ΤῊ νἈ]1εγ οὗ 
Βεγδοῆδῆ, ὑητο τῇ 5 ἀδγ. 

27 ΤΏΉδι τῆεΥ τατυγηβά, Ἔν ΓΥ πιᾶῃ 
οὗ [ἀ4ἢ ἀπά [ἐγυβαίεπη, ἀπά [επο- 
ϑῃαρῃαῖ ἰπ τῆς ΤΙΟγείγοπς οὗ τἰεπὶ, τὸ 1 Ξε. 
δο ἀραῖῃ ἴο [Θγυβα δηλ ὑν ἢ ἸΟῪ; ἔογ 
{πὸ ᾿ΟΒῸ Παά πηλάς τῇ6πὶ ἴο γα])οῖςα 
ΟΥΘΓ ΤΠ ΕῚΓ ΘΠ ΘΠ 168. 

28 Αμπὰ {πὲὺ σάπια ἴο 7ετγιιβα]επὶ 
νυ ἢ ρβα τεγεβ Δηα ἤΑΓρ5 Δηἀ ττιπρεῖβ 
ατὸ της υυβε οὗ τῆς [ΠΟ ΚΌ. 

290 Απά τε ἔδαγ οὕ (σοὰ ννᾶ5 οῃ 
41} τῆε Κιηράοπηβ οὗ ἐδοε6 σουητγ 68, 
ἤθη ΠΕΥ Παὰ Πεαγά τῆδτ τῆς ΓῸΚΡ 
ἔουνῃϊ ἀραϊηβῖ [ῆ6 δηθπλεβ οὗ [ἰϑγδεὶ. 

40 ὅὸο τῆε. τῴαϊπι οὗ [εποβῆδρμαῖ 
ννὰ5 αυϊεῖ: ἔογ ἢἰ5 ὐοά ρᾶνε Πἰπὶ γεϑῖ 
τουπηά ἀδοῦς. . 

41 “ ΦΑΠπα Ϊ7εΠοβῃαρῆδι τεϊρηβά ἘΠ ἠδ ὦν 

ΕΊ Αι 13, 
δΒιίεεεένς. 

25. Κίερες «αυὐἱὲῥ 1δὲ ἀεαά δοάίε:, ἀπά ῥγεείοις 
7 .«υ ὝὕΤΠθ ογάϊπασυ Ηεῦγον τοχῖ σιπ8 
{}ι|5---- ΤΊ ΠΟΥ ἔοικ ἀπιοηρ [Ποῖ ἰη δουπάδηςς 
Ὀοῖῃ τίσμθ5, δπὰ ἀθδά Ὀοάϊεβ, δηά ρῥτγεςίουβ 
ν655615. [1Γ ἴ 6 τοραγάθα 85 βοιιπά, ννὸ 
τηιδῖ βιιρροβθα ἴῃε ἀεοδά Ὀοάϊες, θοῖἢ οὗ πηθη 
ΔΠα Δηϊπλδ 5, ἴο Ὁ6 νἱοννοά 85 ἃ ἀϊδῖηςξ ϑουγοδ 
οἵ 5001} οἡ δοςοιιηῖ οὗ {ΠῸῚΓ ογπαπιοπίβ δηά 
ἘΓΑΡΡίηΡ5. ϑονθσαὶ Μό5,, μποννθνεσ, ἤανὸ ἃ 
τοδαϊηρ ψν ῃϊςἢ βῖνοϑ ἃ Ὀετῖοῦ δθηβο, δηά νυ ἢ 
560 15 δἰϊοροῖῃογ ργοίογαῦθ. (566 Αἀαϊίοηπαιὶ 
Νοίθς Β αἱ ἴῃε οηά οὗ {Π6 οσπαρίεσγ) [ νν 
δάορί (ἢϊ5, ἴῃς {γαηϑίατίοη δῃοι]ὰ τι 85 
ἔο]]ονν8 :----“ ΠΟΥ ἔοιηά ἀπλοηρς ἴποτῃ ἰη ἀθυη- 
ἄφησε δοίῇ γί μθβ, διὰ σα σαλθη ἴθ, Δηἀ ρΓ6- 
αἷοιι γ9889016, Ὁ] σὴ (ΠΟΥ πιαδὰθ 8 δροὶ] 
οὗ ἔογ [ποιηβοῖνοϑ," ἄς. 

46. ΤΡε ταἱΐεγ 9, Βεγαεραδ Τῆς  ,αάν 
Βεογοίξμξ, νυ] ἢ 1165 δῇ ἃ ϑῃογξ αἰϊϑίδηςθ ΠῸΠπι 
ΎΤΕΚοα ἴονναγάθ ἴπῸὶ πογίῃ -υγοϑῖ, 15 ὈγΟΌΔΟΙΥ 
115 ρίαςθ, ἴο ψνῃϊοἢ 1 σογγεϑροηάς δοῖῃ ἱπ 
Ὠδπια δηὰ ροϑβιτοῃ. 

20. Τόν βαγ φῇ Οοά «να: οκ αἰ ἐδὲ ἀίμφο 
4ο»»5 977 1δοι6 εομηΐγὶσ.ἢ ΟΟπραγο ςἦ. χυιὶ. 
το. [ἴ ννᾶβ. ῬγοῦδΟΥ ον [παῖ {γιδιθ νυᾶ8 
Ὀτγουρὶ ἴο [ἐποσπαρῃαῖ ἔγοσα ἴπθ Ρἢ σε π68 
δηα ἴῃ Αγδῦθιδηβ, ἃ5 γεϊδῖε ἃ 1πΠ 1πδῖ σμαρίοῦ 
(ΕΓΒ 11}, ᾿νβογα βόῖὴὲ οὗ ἴῃς τηδίη {εαΐιγοϑ 
οὗ [ἐδοβῆδρῃδί 8 γθῖβῃ ἄγὸ ἴἤγοννη ἰοροῖθο νυ. 

381-33. εῤοεῥαῤῥαὶ γεϊσησά͵ εἢ (Οοπι- 
Ρᾶγο τ Κ.. Χχῆ. 41-4.3, ΠΟΙ 15 σΙΟ5ΕῚΎ ράγα] οὶ 
ὙΠ} [815 ραϑ5ᾶζόο. 
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τ οῦ. 
ευσνι 

ΟνΕΓ 7υάδῃ : ψε τας τ ΓΥ δηά ἔνε 
γελῖβ οἷά ννῆεη ἢε Ὀερᾷπ ἴο τγείρῃ, 
ΔΠᾺ ἢδ τγεϊρῃηεά τννεητυ ἀπά ἤνε γϑδΥϑ 
Ϊη ΝΕ ΘΑ Απάὰ ἢὶ5 πιοῖμεγ᾽β 
ΠᾶπιῈ τας ΑΖΟθΔἢ τῆς ἀδλυρῃῖεν οὗ 
581ΠΕιὶ. 

22 Απά ἢξε ννγαϊκεά ἴῃ τῆς ννᾶὺ οὗ 
Αϑ8 ἢϊ5 ἰλῖμεσ, δηὰ ἀεραγῖεά ποῖ ἔγοιη 
1, ἀοίῃρ ἐἠαὲ τυλίελ τυᾶς τῖρῃξ ἴῃ τὴς 
βίσῃς οὕ τὴς ΙοΚ. 

23 Ηοννεῖς τῇς. ΠΙΡΗ Ρίασαβ νγεγα 
ποῖ τΆΚΕἢ ΔΥΨΑΥ : ἔογ 45 γεῖ τῇς ρβορὶα 
ἢλά ποῖ ργοραῖςὰ {πεὶγ μεαγῖβ υηῖο 
τῆς (ὐοά οὗ τῆεῖν (τβεῖβ. 

24 Νον τῆς τεβὲ οἵ τῆς δεῖβ οὗ 
]εποββαρηδῖ, ἤγθε δπά Ἰδϑῖ, δεῃσὶά, 
τΠΕΥ ἀγέ νγγτῖεη ἴῃ τῆς ἴθοοκ οὗ [εδὰ 

.--..-- 

33. Το ῥεορίε ῥαά ποῖ ῥγεβαγεά ἐδοίγ ῥέα γι 
μπίο δε Οοά οὐ ἐδεὶν χαἰῥεἢ ΤῊϊ5. οἴδιι5ο 
ΠοΙρ5 ἴο γεοοηῃς!]ο ἴῃ 6 οἰαϊοπιοηΐ οὗἁὨ {{1|5 Ρίδοθ, 
{μαι “τὴῆο ΠΙρἢ ρπσο5 ψεγὸ ποῖ ἴἌΚθη ἀννΥ," 
ψ ἢ παῖ οὗ ςἢ. χνὶ. τ, ἴδῖ Θ᾽ οσηδρμαῖ 
“ἸΟΟΚ ἈΥΥΔΥ ἴπ6 Πρ ρῥίδςθϑ." [11 δῆοννβ 5 
τπ αἴ [86 ΡΘΟΡ]Θ ννόγὲ ποῖ ΠΟΥ ἴο 6 ἀϊνοτῖεά 
Ποπι ἴῃς ἸάοἰδῖγΥ, ἤονγόνοσ δηχίοιϑ ἴῃς Κίης 
ν 85 ἴο Ρυϊ [ ἀονῃ. . 

34. ες ἰδὲ “οὐ 977 Ἡαπαπὶ, αὐδὸο ᾿’ ν»ριδη- 
ποηεά ἐπ δε δοοῖ 9.7 ἐῤὲ ἀιηρι.) [{ΊΘΡΔΙΪΥ, 
ἐγ ῆο νν5 τηδάθ ἴο δοσοηά ἰηΐο ἔπε ὕὈοοκ οὗ 
[86 Κίηρϑ οὗ [5γδ6],᾽ νι ςἢ 15 ἤονν ΒΕΠΟΓΑΙΥ͂ 
του ἢ ἴο πϑδη ὁ νἤοδα ννοσκ νν5 ᾿πδεσίθα 
ἱπῖο [πὸ ΒοοΚ οὗ ἴδ6 Κίηρβ." (δεο [πἰσοάπο- 
τίοῃ, ὃ 5, ποῖθ 1.) 

97 1εγαοὶ ἢ “ὁ 15γδοὶ " 15 ῬγοΌΔΟΪΥ υϑϑοα ἤοΓα 
ἰΠΟΧΔΟΥ ἴογ “ [ιάδἢ. ((οιπρασγε δῦους, 
«ἢ. χιϊ, 6; δηά δοϊονν, ςἢ. χχΙ. 2, ἀπά 4.) 

8556. 43εν ἰδ. ὙΠῖ5 οχίγαςϊς ἔγοσῃ ἴῃ 6 
Βοοκ οὗ ἴῃ6 Κίηρβ σοπλθβ ἰη οι οὗ ρῥίδος, 
Βανίηρς θεθη δάἀάἀδὰ δ5 δὴ αδἰϊζογ- πουρῆϊς ἴο 
1Π6 ΒΙΞΊΟΤΥ οΥ̓ [Θποσμαρῃδῖ, νος μδά Ὀδεη 
ουπλ Δ} } ν οοπιρίεἴοά (νεῖθα 34). Οοπβο- 
ΠΌΘΠΓΥ νὸ σδῃ ἸΑΥ ΠΟ 5[Γ655 οὔ ἴδε ποῖθ 
οἵ ἴἰπὸ οοηίϊαϊποὰ ἰπ ἴῃς ψογάς “ἴον 1}15," 
νυ οι ἅσὸ ἀοίδομοά ἔγοπι ἴπ6 σοηϊοχῖ νῃογο- 
ἴο [ΠΟΥ ΟΥΕΊΠΑΙΪΥ τεΐοστεά. ΤῊδ δ᾽ δπος νυν ἢ 
ΑΒαζίδη πιυσὲ μάν ἐΟ]]οννοα υεγῪ οἰ β οὶ οἡ 
ἴ. ἐραῖῃ οὗ Αῃδὺ, ννοιη Απδχζιδῇ βιυγνινοά 
ἸῸΠῈ πιοσὸ ἴδῃ ἃ Ὑεασ. (866 1 Κ. Χχ 51; 
2 Κὶὶ πὶ. τ.) 

“ῤακίαρ... «υὐδὸο ἀϊά “τνν «υἱεζεά.ἢ ἘδΔ- 
[Πογ, “διὰ δ θ᾽ (2.6. [ἐοθῃαρμαῖ) “ ἀϊὰ νςοκ- 
εὐ]γ." ((οπιρᾶγε οἷ. χΧΙχ. 2.) 

11. ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΕ5. ΧΧ. ἱν. 32---37. 

τῆς βοὴ οὗ Ηλδηδηὶ, ὄἔνμο ἧἷς τπςη- δ: Κίς «ὁ 
τἰοηφἀ ἴῃ τῃ6. θοοΚ οὗ τῆς Κίηρβ οὗ ς μεῦ. 
[5γδεὶ. 

45 ἢ Απά λἁἴετγ τη15 ἀϊά [ἐμόβμα- 
Ρδδῖ Κιηρ οὗ Τ᾿ υἀλἢ 1οίπ ὨΙΠΊ5εἰΓ νντῇ 
ΑΒαζίδῃ Κίηρ οὐ [βγαεὶ, ννῆο ἀϊά νεγγ 
νυ Καάϊγ: 

26 Απάἢς Ἰοϊπεά ΠΙπλ5εἰ  ννττῃ ἢιπὶ 
ἴο πιᾶκε 5}108 ἴο ρὸ ἴο ΓΔΓβἢΙ5ἢ : ἂδπά 
{ἢεν τπηλάς τῆς 5ῃ1ρμ5 ἰπ Εχίοη-ράθετ. 

27 ΤΠεη ΕἸΙεΖεγ τῆς βοὴ οὗ [)ο- 
ἀλνδῃ οὗ Μδγεβῆδῃ ργοροβιοά δραϊηϑβῖ 
1: Ποβδαρμαῖ, βαγίηρ, Βεσαυβδε τθου 

“ἢδϑβῖ Ἰοϊπ δα τ γ86} ἢ ΑΠαδζίδῃ, τῆς 
ΓΟΚῸ δῖ Ὀγόκδη τῆν ννοσκβ. Απά 
τη6 βῆϊμρ85 ννεῦθ ὕγόκδθῃ, τῇδϊ τῆ6 Υ 
ψγΘγα ποῖ Δ0]6 ἴο ρὸ ἴο Τ Ἀγβῃ:5ῃ. 

36. Τὸ »ιαξό “Δὲ. Ιο κο ἰο Ἰαγερ ὁ. ΤἘδ 
δυῖπογ οὗ Κίηρβ ο2}15 {πΠ656 5ῃ105 “ ϑ!!ρ5 οὗ 
ὙΠΑΓΞἢ 5}, Ὀυϊ δ8γ89 ΠΟΥ ϑΈΓῸ “9210. σὸ [ὁ 
Ορῥὶν» ἴοτ ρο]ά." Α5 {ΠΟῪ νγόσγα ὈιΠ οα [ῃ 6 
δῆογεϑβ οὗ ἴπὸ  οα 868, (ΠΟΥ σΟΓΙΔΙΠΪΥ σαηηοῖ 
ἢανὸ δεῖ ἱπϊοπάρα ἴο ἰγαὰθ ἢ 1 ἀγΐθϑϑιϑ, 
1π δραίη; ἔοσγ ἴο ἴγδηβροῦῖ 5}}05 δοσοβθ δῇ 
Ἰβῖῆση5 ποῦς [ἢ Ιοο ΠῚ1165 ὑγοδά ἰ5 ἃ 
Κῆϊηρ υπηεαγὰ οὗ ἴῃ δητὶυγ. ὙΠΟΓὸ ΤΛΔΥ͂, 
Βοννονοσ, ῬΟΘϑΪν πᾶν Ὀόδη ἃ βοοοηά Τᾶγς 
515 οἡ ἴπε ϑῇοσοβ οὗ ἴπΠ6 [πάϊᾶπ Οςθδη οὐ 
τῆς Ῥεογϑίδιι απ], δίησθ ἴῃς Ῥῃα ηολη5 Πδά 
ἰγδάϊηρ ἐσ δ Ὁ ἸΒῃπιοηῖθ ἴῃ 1}}}5 φυλτγίογ, δηά 
ὙΟΓΘ ἴῃ ἴη6 παδιῖ οὗ τορόδίιης {πεὶγ Ἰοοσδὶ 
Πᾶπθ65. ΟΥ ἴδ διῖποσ οἵ (Ὠγοηϊςο]ο5. ΤΠΑΥ 
ΡογΠᾶρ5 ἤανὸ πκιϑιιπάογοϊοοά ἴπῸ ὀχργοϑϑίοη 
5005 οἵἩἨ ἁ Ταγϑ 5ἢ "--Ὑ] ἢ ΠΊΘΓΕΙΥ πγεδηὶ 
5}ΠΡ5 οὗ ἃ σογίδίπ πιᾶκὸ δηκ 5)16---δηά ἢδνα 
σδδηροά ᾿ἴ ἱπῖο “5ῃ:}05 ἴο μὸ ἴο Ταγβῃ! ἢ, 
νυτπουξ βυιβροσῦηρ παῖ {πὸ ἴννο ἐχργοϑϑίοῃϑ 
ννεσα ποῖ δαυϊναίεπῖ. 

357. Εὐἰεχον ἐδὸ “σοη 9. Ποάσααὐ οΥ᾽ Ἴα- 
γδαδὴ ἘΠΙοΖοῦ 5 πιοπιοηθα ΟἿΪΥ ἐπ (ἢ 15 
Ῥᾶβϑβδᾶρθ. Οπ ἢ5 οἰγ, Μαγεδῆδῃ, 5ὲς ποῖς 
οἡ «ἢ. χὶ. 8. 

ἐδε “δι1Ρ1 «υογὸ ὀγοξο πῇ ΤῊδ 8] 5 νγόγο 
ντεοκοά ἴῃ ἴπ6 ἱπιπιοάϊαϊο πο ουγῆοοά οὗ; 
ΒΕ ΖΙοη- ΠΟ Όογ. (866 1: ΚΝ. χχὶ! 48.) Αδδζίδῃ, 
1 ἀρρθᾶγβ ἔγοπὶ Κίησβ, αἰγὶ υϊοὰ (ἢ ἀϊδαϑῖογ 
ἴο ὉΠ5Κ|}] 658 οα ἴπ6 ρατῖ οὗ [Ὁποσβαρἢδι 5 
βδιίογβ, ἃἀηὰ ργοροβϑὰ ἴο δῖ οι ἀποῖδεσ Ἰοϊπξ 
βοεῖ, δηὰ πηᾶη ἰἴ ἱπ ραστῖ ψΠ ἢ5 οννπ δι" 
͵οςῖ5. Βιυῖ [ΘῇΠοβδαρῆδῖ, δοσερύης ἴπε α12» 
ἀϑῖοσ ἃ5 ἃ ἰυαρηιεηῖ, ἀφο! ηδἀ τὰς οοτγ. 



γ. 1--5. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΡ οἢ νεῖβεβ 1 δπά 25. 

ΝΌΤΕ ΔΑ, οὔ γέῖβο 1. “Απᾶ νὰ ποτὰ 
οἴμογ," ἄς. 

Ἐὸγ ὨΔΔΟΣΠ, “ ἤοπὶ ἴῃς Απιπηοηϊζο5,᾽ 
Ποῖ σηποῖ ροβϑιΙΥ Ὀ6 5οιιπά, ἡ πιοβὲ πιο- 
ἄογῃ οὐος ψουὰ τοδὰ ὨΝΟΤΘ, “ ἔγοτι 
τὴς Μαοπεϊε.." δϑοπὶθ, ἤοόννανοσ, ργείευ ἴο 
τοδὰ Ὁ ΝΠ, “ ἔγοπι ἴῃς Εἰ “ονεΐες ;" Ὠο]ά- 
ἴῃς [Πα 1Π6 Εἀλοπιῖε58 ἀγὸ ππεπίοηθά ὈΥ ἱπ1ρ]}- 
ολϊίοη ἴῃ νοσϑθθ5 1ο, 22, δηὦ 23, ψν ἢ 116 [Πότ ἰ5 
πο ΓΙΠΟΥ τοΐογοησο ἴο ἴῃ6 Μδοηϊῖθοβ. [ἴ 
ἄοοθϑ ποῖ, πονγουογ, βθοῖὰ ΚΕΡῚ (ῃαϊ 50 μψῈ]] 
Κηονη ἃ ἴοττῃ ἃ5 “ Εαοχγαῖῖς5," ἽΝ, νου ὰ 

11. ΓΗΚΟΝΊΟΙΕ5. ΧΧ. ΧΧΙ. 

ΘΥογ πᾶν Ὀδοη Τοστιρίοά ἰηἴο “ ΑἸπλοη 65." 
ὉΔΌΣ, ννλ]ὸ (6 σογγυριίοη οὗ ἴΠ6 ΤΆΓΟΥ 
Δηά ἔαγ πῖοσθ δι πηγ Ὁ ΔΙ) 15 ΕΧΙΓΘΙΛΟΙΥ͂ 
ΠΌΡΕ Απὰ {π6 Μδοηϊῖεβ νγογὸ ΥΘΓῪ ὑτοσ 
ΔῸΌΪΥ ἃ ἴγῖδε οὗ Εαοπιῖα8. 

ΝΟΤΕ Β, οῃ νόσβϑὸ 25. “Ἀϊομβο5 ἢ τὴ6 
ἀφδὰ Ὀοάϊ65." 

Ἐογ ὯΝ 25, “ ἀρδὰ Ὀοάϊθ5," εἰρῃϊς Μ55. ῃανθ 
ὉΝ 23, “ καγπιοηῖϊβ." Τῆς 1ΧΧ. τοπάοσ ΟΥ̓ 
“ ἀποσκενὴν καὶ σκύλα." Τὸ ΜΝυϊκαῖς 48 
“ γρϑίς65." : 

(ΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙ. 

1 έλογαπι, σκεραϊπρ ελοελαῤλαϊ, εἰαγείλ λὲς 
ὀγείλγέμ. 5 ΜΠ τοιοξωΐ γεῖρη. 8 Ξαάρηι απά 
Διόναλ γέυοδ, 12 74ε γοῤήἧεω οΥΓ Σὐϊγαλ 
αραλμσί ἀδηὶ ἐπ τυρι. ι6 λερίμες ἀπά 
“γαῤίαηις οῤῥγας ἀδμι. 18 ως Ἱπωμζαδέξ 
αἰσέασε, ἐμανεος ἐεαίά, απαά ὀμγισέ, 

ΟΥΝ “εποβῆαρῆας εἰερὲ ἢ 
Ἦϊ8 ἰαῖμογθ, ἀπά ννᾶθ δυτγοα 

ἢ ἢ15 ἐδῖμεῖβ ἴῃ τῆς ον οὗ Παν!ά. 
Απά Ϊεβογᾶπι ἢΪ5 580) γεϊσῃηβὰ 1 ἢ]8᾽ 
βϑῖεδα. 

2 Απά ἢξς δαά δγεζῆγεη τῆς 830}8 
οἵ }εποβῃδρῆαῖ, Αζαγίδῃ, διά [6 ἢ]εὶ, 
δηὰ Ζεςμαγίδῃ, ἂδπὰά Αζαγίδῃ, δπά 

Μιςοἢδεὶ, δηά δῃερμδιδῃ: 411 {688 
τυεγέ ἴῃς 8οη8 οὗ ᾿εμοβῃαρῃαῖ Κίπρ οὗ 
[5γδεὶ. 

2. Απὰ τδεὶγ ἔδτῆογ ρᾶνε [ἢ 6πὶ ρτεδξ 
δἰ 8 οὗ 5νεῦ, ἀπά οὗ ρο]ά, δπά οὗ 
ΡγΓεσίουβ τῆϊηρ8, ἢ ἔδησθα Ο[168 1η 
]υάΔῃ: δυῖ τῆς Κίησάοπι σάνε ἢε ἴο 
Ἰαδῃογαπι; δεσᾶυβε ἢς τὐας ἴῃς ἢγϑῖ- 
Ὀοτη. 

4 Νον ἄννβεῃ εμογαπὶ νγὰβ τίδεη {3 Κι 
ὉΡ ἴο τῆς Κίηραοηι οὗ ἢἰ5 ἐλῖπεγ, ες 
βῖ εηρτῃεηποά ΠΙΠΊ561Ἐ, δηα δεν 8}} ἢ 5 
Ὀγεῖῆγεη νι τῆς ϑννογά, δηά δυο: 
αἶΞο οὗ τῆς ρῥγίποςβ οὗ [βγδε]. 

ς 4 Πεῃογαπὶ τυᾶς {Π|ΓΓ ἀπά ἴννο 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙ. 1. ϑεῤονανη ῥὶς» “οη γείσησά. 
ἐπι υοἱς τοῖὶθῃ ἢον Ὀοραη. Ηδ δᾶ 

ἢ ΓΟ ΟΟΒΙΥ αϑϑοςϊδῖοα ᾿η [86 Κιπξάοτῃ ΟΥ͂ 
᾿ϊς ἔδῖποσ. (866 ποῖς ου 2 Κ. υἱῖϊ. τ6.) ΗἸἰ5 

, οἰνἢϊς Ὑθδγβ (ν θα 5) πιισῖ Ὀ6 σουπίεα ἔτοπὶ 
1ῃς τἰπιὸ οὗ 5 δϑϑοσίδίοη, ἴῃ 15 ἔδι μου 5 21τκτὰ 
Υεᾶγ. 

8. τι δ Τεπεοά εἰ ε..}ὺ ΘΒοσμαρπαὶ Ρυγ- 
ϑιιοὶ τ1ῃΠ6 5δτηθ ΡοΟΪ ΟΥ̓ ἃ5 ΚΠοθοῖᾶπὶ ἴῃ [Π6 
δηάδοννηθηΐ ἀπά ϑεςἰοπιθηῖ οὗ ἢΪ5 50Π8 (568 
οἰ. χὶ. 232}, Ὀυξ ἀρραγθηῖν ννοηῖ ἔτ ΠΥ ΟΥ̓ 
ΔοῖΌ Δ} πιακίηρ οὐοσγ ἴο ἴπεπὶ ἴΠ6 “δηςδὰ 
οἰ65 ἴῃ νοῦ [ΠΟΥ ἀννεῖῖ. ὙΠ 15, 1ἴ ἰ5 
Ργοῦδαδ]ε, ργονοκοὰ ἴῃ6 Ἰθαϊοιιϑυ οὗ [Ἑῃογαπι, 
δηὰ ἱπάυςο πἰπὶ ἴο ρυξ ἴπεπὶ ἴο ἀφαίῃ. 
Οομήρασο [6 δχοουζϊίοη οἵ δηπίογαϊβ ὉΥῪ 
Οδπιῦγϑεϑ. (᾿ Απεϊθης Μοηδγο δ, νο]. ἵν. 
ΡΡ. 382, 382.) ΑΙ Δ] Δ ἢ 5 ἱπῆαεησς ΠΙΔΥ 4150 
δάνο Ὀδθη ιἰϑο ἴο τόιηονα ἴποβδα ννο τηϊρῖ 
δᾶνὸ ἱπζογίογοα 1 ΠΟΥ δι! [οι15 Ργο)εςῖϑ. 

ὀεεαισε δὲ αυα. ἐδὲ βγεδογπ ὍὌὙΠ6 πδῖιγαὶ 
τιρῆϊ οὗ της βγβίθοση ἴο βιιζοθεα ννᾶ5 γθοοβ- 
Ὠἰδοὰ δηὰ Ἴσοηβιτηθὰ ὃγ ἴπε ἴἂνν (δα. χχὶ. 
15-17},) ἀηα νγᾶ8 ἢο ἀουδί ΟΥ̓ ΠΑΓΙΥ δάποὰ 

αηὰ δοϊοὰ οη, ὈοΙἢ ἴῃ [6 πογίμογῃ δπά τἢ6 
βουΐῆογηῃ Κιηρήομμ. Ὑῆδ ΟΠΪΥ Κπονγη Ἔχοὸρ- 
ἴοης ἃγὸ ἴμοϑθο οὗ ϑοϊοπιοῆ, ννῆογο αἀϊνὶπὸ 
Δρροϊπίπηθηΐ σι ρεγβδοάθα ἴῃ6 παῖιγαὶ ογάεγ; 
οὔ Ανιαι, ποτ τη 6 Ραγ Δ! ΠΥ οὗὨ ἃ πιοπᾶγοῖῆ 
ἴογ οπὸ οἵ ἢ5 ψῖνοϑ οδιιδοά [ῆ6 ρχγοίεγοποθ 
οΟΥἩ ΠΟΙ 50ῃ ΟΥ̓́ΣΓ ἢὶ5 Οἰάθγ Ὀγοΐποτα δηά οὗ 
ΠΩΣ (2 Κ. χχιῖϊ. 309), Ποσς ῬΟρΡΩΪαΓ 
ΝΟΣ βάν ργεοθάθηςς ἴο ἴθ βοοοπὰ 90η 

ΟΥ̓ΟΡ [86 ἤγϑί. 

4. “πώ ἀυεγ: αἰσο οΥ ἐδε βγίπεος οὗ πιγαε ἢ 
1.4. “οἵ [υάδῃ." Ὅῆδο δυΐμπογ οἴη ι1565 ἴῃ 6 
ξεπογὶς ἴοτῃ, ννογο ἴπ6 σρθοιῆς ομὲ γνου]ά 
μᾶνὸ θόδη πιοῦὸ Δρργοργίδῖθ. (ὅδε δδονυς, οἷ. 
ΧΙ. 6: χν. 17; ΧΧ. 34; δηὰ χχὶ. 2, ΠΟΙ 
Ἰεμοβδαρῃδὶ 15 ςδ᾽ θα “ Κίηρ οὗ [5γ86}.) ΤῈΘ 
Θχθουοη οὗὨ βϑυθγαδὶ “"ργίηςεβϑ οὗ [5γδοὶ" δ 
(15 {πιὸ ἱπιρ 165 τμαΐ βοόπιθ, αἵ ᾿ἰθαϑῖ, οἵ [6- 
Πογαιι5 Ὀγοΐῃοῦβ ἔοι συ ρρογίεγβ ἀπιοηξ ἴδ6 
οἰ οῖ τιθη οὗ ἴπ6 σουπίτγγ, ἀπά {παῖ [ὁΒογαπι 8 
8016 5ονογει ΧΗ νν88 ποῖ Ἂϑι δ με νῃουΐ 
ἃ 5ἴσυεϊθ. . 

5-10. [π ἴπ656 νϑῦβοβ ἴῃ 6 ψτΊ Γ [Ο]οννΒ 
Οἰοβοῖγ ἴῃς βᾶπιε δυῖμοῦιγ 25 ἴδ ψγίῖεσ οὗ 

327 

κε 
17. 
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γελῖβ οἷά ψῆεπ ἢ Ὀερᾶπ (ο τεΐίρη, 
ἈΠ δε τγεϊρῃπεά εἰρῆϊς γεᾶγβ ἰη εγὰ- 
58] 6 Π|. 

6 Απά δε νναϊκεοά ἴπ τῆε νγᾶὰὺ οὗ 
τ(ἢ6 Κίπρβ οὐ ἰβγδδὶ, {κὲ 48 αἱά τῆε 
ουδὲ οὕ Αμαδ; ἔογυ με μδὰά τῇε 

“ςἘ, “2.... ἀΔιρῆτεγ οὗ ΚΑΠΑΡ το νέα: δηὰ ἢξς 

ΤῊ ΣΕ. 
ᾳα», οτ, 
κ«αμάφ. 

“ “2 ϑᾶπι. 
7. 12, 11 11. 
ι Κι. σι. 
15. 
 Κίωη. 8. 

ι9 

ἂς. 

τ Ἡεῦ. 
ἀμ μαΐ, 

15. Χ22. 11, 

νγουρῆς ἐἠαὶ τυλίεῖ τᾶς εν} ἴῃ τῇς 
αγεβ8 οὔ τε ΓΟΚΡ. 

, Ἡονθεῖς τῆς οκρ ψου]ά ποῖ 
ἀσβῖγου τλεὲ ἤουβε οἔ ᾿ανὶά, Ὀεσδιιβε 
οἵ τῆς σονεπᾶηξς παῖ ἢς παὰ πιδάςε 
νὴ ανίαά, δὰ Ἂ5 ἢξ ργοπιῖϑε ἴο 
σῖνε ἃ ΙΗ τὸ ἢϊπὶ δηά ἴο 5 7 5οῃ 8 
ίογ ἐνεῦ. 

8 41 ἢἰ8 ἀᾶγς [πῃ Εἀοπλ 65 τε- 
νοΪτοα ἔτοπὶ ὑπάογ τῆς ᾿ἀοπιπίοη οὗ 
]υάδλῃ, δηά πιδάς τῇεηηβεῖνεβ ἃ Κίηρ. 

9 ΤΠεη [εμογᾶπιὶ ἔννεης ἰοστῇ νυ ἢ 
ἢ]5 Ργίησεβ, πὰ 411] ἢϊ5 σμαγίοῖς νι τῆ 
ἢϊπλ: δηά ἢς τοβϑαὲ ὕρ ὈΥ ηἰρῇῆΐξ, δηὰ 

τὰ Κια. 8. ϑ8πτιοῖς τῇς Ἑἀοπ)ίζεβ ννῃιςἢ σοπλρα5864 
41. ἢϊπὶ ἴῃ, δηά τῆς σδρίδίη8 οὐ τέ 

ςἢαγίοῖϑβ. 
10 δο (ἢε ΕἙάοπιϊζ65 τενο το ἔτοπὶ 

ππάογ τῆς Παπά οὗ [υάδῃ υπῖο [ἢ ]8 
ἀαγ. δε 8ᾶπ1ι6 {ἰπι6 αὐτο ἀϊά [θη δὴ 

11. ΠΗΚΟΝΙΟΙΕΒ. ΧΧΙ. [ν. 6--- 4. 

γονοῖς ἴτοση ὑπάσγ ἢἰβ μαπά , Ὀδοδυβ 
ἢδ δά ογβάκεη τῆς ᾿ οκῸ (ὐοά οἵ ἢΪ8 
ἔλῖμεῖβ. ἡ 

11 Μοζεονεγ ἣς πιδάε Πίσῃ ρ᾽δςεβ 
1ἴη ἴδε πιοιιηταῖηβ οὗ [υὐλῇ, διά σαυκοά 
16 ᾿ἸΠΠδ ιτΔηῖβ οὐ [γυιϑαίαπὶ ἴο ςοΠ1- 
τς ἰογηϊςσδτίοη, ἀπά σοπιρεϊϊεά [υάδἢ 
ἐλεγείο. 

12 ἢ Απα (ες σδπὶδ ἃ νυ γτηρ τὸ 
ἢϊπι ἔτοπλ ΕΠ Π].ἢ τῆς ργοόρῆεῖ, βαγίησ, 
ΤΠυ5 βατῆ τῆς ΓοκῸ (ὡοὰ οὗ ]1λανιά 
(Υ ἔδιμεγ, Βεοδυβε του ἤαβὲ ποῖ 
νγΆΪ Κα ἴῃ τῆς ννᾶγβ οἔ [ςθοβηδρἢαῖ 
τῆν ἔδλιμογ, ποῦ ἴῃ τῆς ννᾶγβ οἵ Αϑὰ 
Κίπρ οἵ Τά φῇ, 

12 Βιυῖ Παϑῖ νγαϊκΚεὰ ἴῃ τῇῆςε νγἂγ οὗ 
τῆς Κίηρβ οἱϑ βγεῖ, δπά ἤασβὲ πιαάθ 
]υάλῃ διά τῇς ἱπμῃδδίταηῖς οὐ [ἐγὺ- 
βαϊθηὶ ἴο ρῸὸ ἃ ὑνῆογίηρ, {κα ἴο τῇς 
ὙνΠογοάοπιβ οὗ τῆς ἤουβθδε οὗ Δδδῦ, 
δηὰ «͵5ὸ ἢιδδὲ ἰδίῃ 1ῇγ Ὀγεζῆγεη οὗ 
(ἢγ ἐδιμετβ ἤουδε, τυῤ!ελ τὐέγε ὈεῖιδΓγ 
(ἤδη τῆγϑεϊ: 

14 

τ “μι άγεη, πὰ τὴγ ννῖνεβ, ἀπὰ 8]} 
(ἢΥ ροοάϑ: 

Κίηρβ, 'ἰπ 2 Κ. νι. 17γ.2:. ὙΠὲ δυῖποῦυ 
οἵ ΟἸγοηΐίςοϊοβ δά ϊἀ8. ποιῃίπρ ἴῃ ἴπε νγὰῦ οὗ 
ἕαςῖ, θυῖ, οη (6 σΟΠΙΓΑΤΥ, 15 ΓΑΙΠΟΥ 6558 {1} 
(ΠΔη ἢἰβ ργεάβοθθθοσ, Ηὄδ πονγουοσ, ἱπ ἢ 18 
ξανοισ ἴθ τλδηποῦ, ἀρροπαάβ ἴπῸ τοδεςίίοη [παῖ 
ἴη6 οδἰδηλῖθϑ, νος Π6 σεϊδῖθθ ἰῇ ὑϑυβθϑ 
8-το, Ὀ66ΕΙ1 [ἐπογαπὶ “ Ὀδσαυδε ἢς Πδὰ ἔογ- 
βάκοη πε 1,ογὰ Οοὰ οὗ ἢ!5 ἐδ εΓβ.᾽" 

11, Μογεουεν δὲ νμιαάο ῥίσῥ᾽ ῥίαεε.1] ΤΟ 
ψΓΙΟΓ οὗ Κιηρ5 ΟὨΪΥ [6115 υ.5 1ῃ σοησγαὶ ἴ ΓΒ 
(μαῖ [Θμόγαπὶ “ ἀϊὰ 61] ἴῃ ἴμ6 5ίρῃξ οὗ τῃ6 
1,οτγά," δηὰ “ νδικοὰ ἴῃ ἴπ6 ννδὺ οὗ ἴδε μοι 
οἵ ΑΠαῦ." Ηδτο, ἰῇ νΟσβο5 11 δηά 13, ὸ 
ἤᾶνθ ρδγίϊσιαγβ οὗ ἢ 15 ἸΔοἰδῖσυ. [6 ῃογαπῖ, ἰΐ 
Βεθπ5, βεάδυςοὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 601} ἱπβιιοῆσε οὗ ἢ15 
νυ -- ΑἸΒΑ] ἢ, 6 ἀδυρῆίογ οὗ ΑΠαῦ---ἰη- 
(τοάιιςοὰ ἱπῖο [υάδῃ ἴπς Β44] ουβῃρ νοὶ 
ΑΠδὸ δά ἱπιγοάιοθα ᾿ἱπΐο [3γδο]. [ἀοϊδῖγοιβ 
ΔἰίΑγ9 ὑυοῦθ. οϑίδ ϑῃ θα π᾿ νγίοιβ ὨΪΡ} ᾿]Ας 65 
--ὅτονοβ, ἱπιαρθβ, δηὰ Ρ}Π4γ5 ὑνεγὸ πὸ ἀουυΐ 
δεῖ υρ---ἀπὰ τς ΡῬεορΐθ γογα ἢοῖ ΟἿΪΥ «]]οννοά, 
Ὀυϊ σοπῃροὶ θὰ ἴο ἴδ ραγῖ ἴῃ [ἢ6 πὸνν σΐθ5. 
“ΤῸ σοχηπ,ιῖ ἔοσηϊοδίιοη " 15 ἃ σοπΊΠΠΟῇ πηρῖᾶ- 
Ῥἤοτ, ϑἰβπιγηρ ἸἀΟἸΔΙΓΥ οὐ 5ρί γι] υη 1 (ἢ- 
ἔμ] η655. (866 ποῖθ οἡ 2 Κ. ἰχ, 22.) 

18. Τρεγε αν αὶ αυγίδης 1ο δίνι ἤογι 
Ἀ] 4} ὙΠ 5 ἰ5 [6 ΟὨΪΥ ἠοῖςς νυν ϊοἢ νγῈ 
δυο οἵ ΕἸ Δἢ ἴῃ ἙὨχοπίοϊεβ. 4.5 ἃ ργορδεῖ οὗ 

ἴῃ 6 πογΐπογη Κιηράοχῃ, ἰἴ 156. ἡδίιγαὶ [αὶ δ6 
βῃουϊὰ δηψασε δύ, ΚΟΥ 515 ΠΕ τἴλὸ δἰζεητίοῃ 
οὗ (Π6 διδιογίδη οὗ ἴπ βουϊπόση οὔθ. ΤΠ 
ποῖσε 1156] ἰ5. πὸ οὗ ςοῃϑιἀεγδῦϊο ᾿ηΐογοϑί. 
11 σῆονν5 {μα ΕἸ Π).ἢ ἀἸά ποῖ τοπιὶπθ ἢ15 αἴΐθη- 
οι ἴο {6 δῇἔδιγβ οὗ ἢϊ5 οὐνῃ ϑἵδῖο, δυῖ Ἰοοκορὰ 
Ὀεγοπά 15 θοτγάοτθ, ἀπά οἴγονθ ἴο σῆεςκ [86 
Ῥτοόρτγεβϑ οὗ ἰάο]αἴσγ ᾽. [πάδῃ. Αηά [ἴ Ῥγόνοϑ 
τὲ ἴῃς ρῥγορηδῖ ννᾶβ 511}} ὑροὴ ἴῃε βαπῖῃ. 
Αἴζοσ (Π6 ἀδδάῖῃ οὗ [ἐποβμαρῆῃδῖ {νΈΓθ6 13) --- 
ὙνΠοηςο ἴἴ [Ο]]ονν5 (1) παῖ {π6 δοςουηΐ οὗὨ ἢΪ8 
ἰγδηϑίδίοη οσσιγβ ἴῃ ΝΠ 5 οὐ οὗ [15 σῆγοπο- 
Ἰορίςδὶ ογάοσ, δπὰ (2) ἴμαὶ ΕἸ 154, ννῆο ργο- 
Ῥμεσίθαὰ ἰπ τῆς {ἰπ|6 οὗ [Θμοσῃμαρβμδὶ (2 Κ.. ὃ. 
11-19), Ποπηηδηςοα ἢἰ58 ΡΟ] ϊς ΤΙ ΙΞΊΓΥ Ὀοίοτγο 
Ἀ18 τιλϑίοσ᾽5 ἰγδηβίατίοη, (8566 ποῖθϑ οὔ 2 Κ. 
1. 1, πὰ 1].. 11.) 

189. “4154 αἱ;ο ῥβασὶ «ἰαἰπ δ ὀνγεέδγεη] 866 
ὙΟΓΞΘ 4. |εδογαπὶ αἰά ποῖ 5]ΑΥ διὶ8 ὈγεΉΓΘΩ 
[1] δῇογ ἢ᾽5 ἔδί μετ 5 ἀθοσαβθθ, ΠΟΓ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἀϊά πὸ {1 τη ἱπίγοάιςσς ἴῃς Β84] Ἰἀοἰαῖγν. 
ΤῊ15 οτος, τμογοίυγε, πιιϑδὲ ἥλνθ Ὀθόθη νυτιτῖθη 
δῇοῦ (ἢς σοτηπιοποοπιοηΐ οὗ ἢ]5 “οὐδ τείχη. 

14. τ, ("δΔᾶΔὸ α σγεαὶ ρίασμο (Ηεὃ. α “γεαὶ 
σίγοξεὺ «αὐὴ ἐδ Τογά τρρεῖ ἐδ ῥεοῤίε, Γι 
Τἢ5 τῆγοαΐ ννᾶ5 [1 811ο ὦ Ὁ. ἴῃς ἰηναβίοη 
[86 ΡὨΠσῖπο5 δηὰ Αγαῦθδ. (866 γϑῦϑαβ τό 
Δηά 17.) 

ΘΠ ο] 4, νι ἴα ργεαῖ ρΐαριιε " Ἡεδ. ἃ 
Ψ} τε ΓΟΚΡ 5πι|ῖτε τὴ ρεορὶς, πὰ τινά. 



ν. 15---1.] 

Ις Απά του «λαἠ ἦαυε ρτελῖ εἰς Κ- 
Π6838 ΟΥ̓ ἀἴδεδβε οὗ τὴν Ὀοννεἶβ, ἀπ] 
ΤΥ Ὀόννα]8 (4}} οὐζ ΌΥ τεάϑοη οὗ τῆς 

᾿ βίο Κης88 ἀδὺ Υ ἀδγ. 
16 4 Μοτγεονεῦ τπεὲ [ΚΡ ϑεἰγγεὰ 

ὉΡ ἀσλίπβδε [Ἔἤογδπὶ τῆς βρι ς οὗ τῆς 
ῬΒΠΠΙβτίη 65) δηὰ οὗἁ τῃε Ατδδίδηβ, παῖ 
τὐεγό ΠΘΆΥ ἴῃς ΕΤΠΙΟΡΙΔΠ5 : 

τς 17 πὰ τῇεγ οσᾶπιε υρ ἱπίο Τυάδῇ, 
ΤῊΘ., δῃᾷ ὕγαάκε ἰηῖο ἴτ, ἀπά ἴσαγγίεἀ ἀνγᾶῦ 
οαρέένε. 41] τῆς βυρδίδπος παῖ νγᾶ5 ἰοιιπὰ ἴῃ 

τῆς Κιπρ᾿β ἤουβε, ἀπά Ἦΐ8 8018 850, 
Ο8ΔΠα Π5. ψίνεβ; 850 παῖ τπεῖὲ νγᾶβ 

"ον, 4λα- Πογοῦ ἃ βοὴ ἰεξξ Ὠἰπι, βᾶνε ' [εΠοδῃ ΔΖ, 
» «ἢ : 

τ θη, ἴῃς γουηραβι οὗ Πἰβ βοηβ. 
“Ἔ [4 . 

«ἢ. 28. 6. 18 4 Απά δίογ }} τὴι15 τῆο [ῸΚῸ 
βηχοῖε ἢϊπὶ ἰῃ ἢϊ5 Ὀοννε β ἢ δὴ ἰπ- 
συγλδ]ς ἀἰδεδ86. 

Ι9 Απὰ ἴτ σάπια ᾿ἴο ρᾶ58, ἴῃδϊ ἴῃ 
ΡΙος 688 οὗ τἰπ|6, δῖεσ (ῃε δπά οὗ ἴννο 
γελῦβ, ἢ18 Ὀονγεὶβ {6]} ουἱ ἡ Γεᾶϑοη 
οὗ ἢΙ5 51. Κῆθ88: 80 ἢς ἀϊεά οὗ 8οΓα 
ἀΐβεαϑβεβι Απά ἢὶῖβ ρεορὶς τηδάε ἢο 

1. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ 5. ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. 2:0 

δυγηῖΐπρ' ἔογ ἢἰπι, Κα τῆς δυγηίΐηρ, οὗ 
ἢ]5 ἔδῖ εγϑ. 

20 ΤΉ δπάὰ ἴννο γεδγβ οἱ ννλϑ 
δε ψῆεη ἢς Ὀερδη ἴο γσῖίσῃ, δηά ἢε 
γεῖρῃηθά ἴῃ [εγυβαϊεέπι εἰσ ῃς γεαγϑ, δηά 
ἀερατγιεοά ἵνσίτπους Βείηρ ἀεϑίγεά. Ηον- Ηεν. 
δεῖς τῆεγ Ὀυγίεά ἢἰπὶ ἴῃ τε οἰ οἵἉ ἀεεών. 
Ιλανιά, Ὀυὰϊ ποῖ ἰπ τπ6 βερυ ϊσῆταβ οὗ 
τῆς Κίηρϑ. 

ΓΟΗΑΡΤΈΕΚΝ ΧΧΙ]. 
1 “λασίαλ εμέ ἑρρ γεϊσνοίά τοίρξεγ. κα 7ν 

ἀὲς ον εΐφγαςν τυὰ γα {ἀὲ σον ο7 Δα, 
ἀξ ἐς σἰαἱμ ἐν όμ. τὸ ἰδαδαλ, ἀεείγογέμν 
αἰ {ἦε τἐοα γογαί, τανέ )οαφσή, τυάονε ὅἀο- 
σλαῤεαίά ἀὲς ατο’ ἀδά, μομγβείά ἐἀε ξεηισίονι. 

ΝῸ τδε ἱπῃαδίτδηϊβ οὗ [ογυβα ἐπὶ 
τηλὰς 4 ΑΒδζίδῃ ἢϊ5 γοιηρεβῖ ΠΝ 

80η Κίηρ ἰπ ἢ18 βῖεδά: ἔογ ἴῃ Ῥαπὰ ὁ 
οἵ πιδῃ τἢδϊ σαπὶε ἢ (Π6 ΔΑΙΔΌΙΔΠ5 
ἴο τῆς σαπὶρ͵ ΠΔ4 5ἰδίῃ 4}} τς ὁ εἰάεϑβε. ὁ Ἂς. 
80 ΑΒαζίαῃ τῇς βοη οὗ [εμογᾶπι Κίπρ ῦ 
οὗ Τυάδῇ τεϊρηεα. ; 

16. Τόε ““»αδίαμε, ἐδαΐ «υέγε πεαγ ἐδε Ἐἐ δῖον 
2...) ϑοιΐζπογη Αγαδία ννᾶϑ8 οὐ βΊ Δ ΠΥ οσσι- 
Ρίεά ὉΥ Ουπίϊεβ, ογσ ΕἸμορίδηϑ (Οεη. χ. 7), 
ὙΠο56 ἀοϑδοσπάδηϊβ 51}}} ὀχίϑι ἴῃ ἴΠ6 πηοάσγῃ 
λήαδνα, ἃ τοτηπδηΐ οὗ ἴῃς Ηἰπιγαγς Ατγαῦϑ, 
“ΤΏ Αγσαδίδηβ [μδὶ ὑνεγο πρᾶγ (ἢ6 ΕΠ ]1ο- 
Ῥίδηϑ᾽" ψεσγθ ργοῦδοὶ Πὐπλθα Ασαῦβ ΌΤ 
ἴῃς πεϊρδουγποοά οἱ 686 (ἰυβδι[65. 

17. “π4 ὀγαξε ἱπίο ἐ4.} 1.95. “ναϑιοὰ {ἢ 
(νυΐϊξ. σνασἱαυεγμπ). ὙΠῸ νογὰ 15 ἼἿοτη- 
ΤΊΟΗΪΥ, δηὰ πιοϑῖ ΡῬΓΟΡΕΟΓΙΥ, υδεαἀ οὗὨ ςἰ[|68. 
(δες Ὀεῖΐονν, οἢ.. ΧΧΧΙΣ. τ, δηὰδ ςοπηρᾶσὸ Εζοκ, 
Χχχ, 16; [εγ. χχχίχ. 2; ἄς.) 

ἐαγγίοἱ σευαγ αἱ ἐδὲ τμδιίαπεε ἐδαΐ «υαὲ 
“"οωπά ἰπ δὲ ἀϊηρ: ἐωε ΤὮΘ ρῥἰυπάογ οὗ 
ἴπ6 τογαὶ ραΐδοε ἱπιρ]εβ {πε σαρίατε οἵ [εἐγὺ- 
δδίοπι, νπισἢ τῆσδ αν Ὀθοη βἰογπιθαὰ δηὰ 
βλοκοά ΟΥ̓ ἴῃς ἱηπνδάθγβ. ((ὐοιηρασο νϑῦβα 14.) 

ῥὶς “οη. αἰο.1 ΤΣ 80ῃ8 οὗ [ες πογᾶπι ἡγε γα 
.}} στγοννη, δηὰ μδὰ ἰδίκεῃ δὴ δςῖϊνθ ρατί 1η 
(Πς ᾿Ἰηϊσοάυςτίοη οὗ ἴῃ6 Β4Δ] ννογβῆ!ρ. (566 
Ὀείονν, οἰ. χχῖν. 7γ.) ὙΠ ΠΟΥ δὰ ῥγονοκοά 
{Π6 Ἰυάρτηθηΐϊ νοὶ 61} ὑροῦ {ἘΠ 6πὶ. 

.εδοαδας, ἐδε γομηρει οΥ᾽ δὲῥὲ “ο“70 ΤὮς 
, τεῦ οὗ (Πγοηιςοΐο8. ς41185 [18 ὑσίηςο 1ηἀ]» 

ἔεσοπῖ [ἐμόο8882 δηὰ Αβαζίαῆ, (8ὅεε ἴδε 
ποχῖ σδδλρίογ, ρασσῖνε, ἀη σοιηρασα οἢ. χχν, 
241.) ἴῃ οπα ρῥἷδες ἴπε ρῥγοβοηΐ ἰοχὶ ἢδ8 
Αὐυδῃ (οἰ. χχὶ!. 6); δυῖ {158 18 ΡΓΟὈΌΔΟΪΥ 
8ἃ ςοττιρίίοη. [ΘῃοαΠΔ2 δῃὰ Αμδζίδῆ ἃτὸ 
εαυϊναίοηῖϊ πᾶπιθϑ, ςοπηροδεὰ οὔ θη ον 
Ε:ς βᾶπιε εἰεπιθηῖθ, [ῃ6 ΟὨΪΥ αἀἰδεγεηςε Ὀείηζ 

ἱῃαῖ ἴῃ6 ογάοὺ οὗ {πὸ ἵννο τοοῖβ 15 ἱηνογίθα, 
(Α 5ἰπη]ὰγ ἰπδίδποθ οὗ ᾿ἱπνογβίοῃ 15 ἔουυπαὰ ἰδίοσ 
ἴη ἴῃς Πἰδίοσυ, μεγο ἴῃ6 ϑαπὶὸ Κίηρ 15 δ δά 
Ἰη6] Β γ ΤΥ [Θοδοη- Δ} δηὰ |6Πο-ἸΔοΒίη.) 
ΑΠαζΖίδῃ 18 [6 ΟἿΪΥ ἔοστῃ οὗ ἴ86 παπὶὸ υϑοὰ 
ΟΥ̓ {πε νψτίίεγ οὗ Κίηρ8. 

190. Η ρεορίε νιαάε πὸ δωγπίησ ὃν δίηι, δ 
ἐδ δμγπίης 9 δε αι ῥεγ..} ὅ8εὲε ποῖε οὐ ἢ. 
Χυΐ. 14. 

20. ἤιέδομέ δείης ἀεείγεά.} 1.4. “ ἌΏΓΘ- 
ἐτειιεα.»" 

πο ἐπ ἐδ σερωϊεδγες 9 ἐδὲ ἀϊησ.ἢ Οοτη- 
Ρᾶγο ἴῃ6 5 γλἶδὺ ἰγελῖπιθηΐ οὗ [οαϑῃ (εἶ. χχίν. 
25), ἀῃὰ ΑΒΔ4Ζ (ςἢ. χχνυῇ!. 27.) 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ]. 1. Τδε ἐἱπῥαῤίέαπί: ο ὕεγμα- 
σαίονι νιαάε “Μδαξίαῤ. .. ἀπ) [Θδογᾶπι, 
ΔΡΡΑΓΟΠΙΙΥ, πδά ποῖ ἀεβιἐπαῖεά ΑΠδχίδῃ 85 
Ἦ]5 δι ισσεβθοῦ. Ης δὰ ρβοῦμαρβ ποΐ Ὀθ661 
ἄν οὗ Πὶβ οὐ ἱπηπιηθηΐ ἀδηροσ, δηὰ ἢδ 
ΤΏΔΥ αν ποροὰ τηδῖ σα πὸ ἀϊοά, ἢς πιϊρῃϊ 
ΤΟΘΟΥΘΙ 50ΠῚ6 οὗ ἢὃι᾽5 εἰάοῦ ϑοὴῆς ΤῸΠπὶ ἴΠ6 
Ββδηάβ οἵ ἴε Αγαρδίδπθβ. (δεὲ ἊἽἢ. χχὶ. 17.) 
Ἦρδηςθ Αδδχίδηῃ μδὰ ἴο γϑόςεῖνο ἢΐβ8 ᾿ηυθϑ γα 
ἔτοπι (ἢς Ρεορίο. 

Ὧδὲ δαπά ο »"οπὶ ἐδαΐ Σαδαξ τοἱὴρ ἐδὸ “γαδιαμ 
ἰο δὲ εαρηρ, ἢ ϑοπῖε οἵ ἴδε πιὶχθὰ μοϑςῖ 
τπλὶ ςἀπιῈ ἀπά οηοδιπροα ἀρδιηϑῖ [6 Γιιβα] πὶ 
ἢ τῆς Αγαῦϑ, πδά οἰαίη 41} ἴῃ 6 σαρίϊνο 

Ἰπο65. Οἰδογννῖθα ἴηΠ6 ροορὶθ ννοιἱά ρτὸ- 
ΟΙΥ ᾶνὸ βουσῃῖ ἴο γδῆϑοπὶ ἴῃ 6 οἰ οοῖ, δηὰ 

νου ά τὰθῃ Βᾶνς πιδάς Πὶπὶ Κίηξ. 
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2 ΕΟΙῪ ἂπά ἴννο ψεαγβ οἷά τᾶς: 
ΑΠαζίδαῆὴ ψῆεη ἢς Ὀεραῃ ἴο τεῖρῃ, 
διά ἢ γεῖίρῃςά οπὲ γεαγ ἰη ετγὰ- 
βαίεσηυ. Ητ πιοϊῆεγ᾽ς Π4ΠΊ6 4830 τυῶς 
“ΑἸΒδ]δῃ τῆς ἀδυρῆτεῦ οὗ Οπητὶ. 

4 Ηε αἶβο νναϊκεά ἴῃ τῇε ννᾶγϑβ οὗ 
τῆς Πουβὲ οὗ Αμαῦ: ἔογ ἢ15 πιοῖδπογ 
ννὰ ἢ]5 σου Π56]}10Υ τὸ ἀο ψΊςΚΟαΪγ. 

4 ΥΝνΒοτγείογε ἢε ἀϊά εν} ἴῃ τῆς 
βίρῃς οὐ τὴς ΓΠΟῸΚΡ {{κ6 τῆς δοιιβε οὗ 
Αδαδ: υγ τῆδν νγεῦε ἢϊ8. σοι Π56 } 10 ΓὙ8 
δου τῆς ἀδδιὴ οὗ ἢ158 ἔλίῆεσ ἴο ἢϊξ 
ἀεκιγιςτίοη. 

ς 4Ηες νναϊκεά αἷϑο δίζεγ {τῇεὶγ 
σοι58], ἀπά ννεηῖ νυν [εἤογαπὶ τῆς 
501 οἵ ΑΠδῦ Κίηρ οὐ ἰβγδθὶ το νναῦ 
Δραϊηδῖ ΗλΖαεὶ Κίηρ οὗ δυγτγίὰ δ 
ἘλΑπιοιῖἢ-  ]ελά : Δηὰ τῆς δγγλΠ5 5πΊοῖθ 
]ογδηι. : 

6 Απά ἢδ τγοχτυγποά το δὲ μολὶεά 
ἴῃ [εΖγεεὶ Ὀεσαιβδε οὗ τῆε τνοιηαϑ8 

οἷ εἰ. 5 

2. Ῥογίγ απά ἰαυο γεαγ.. ὍΤῊΪ5 ὨυΠΊΌΟΓ 5 
ἱπιροσϑϑίθ]θ, σἰποθ Αἢδχίδη᾽ 5 ἔδῖμοσ, [σπογαπι, 
νγᾺ5 Ὀυϊ ΤΟΓῪ νι ἤδη ἢς ἀϊθά (ςἢ, χχί. ς, 20). 
Ἧνε τηυϑβῖ γοδὰ 22 ἔου 42, δηά ἴπι Ὀγηρ ἴῃ6 
Ῥαᾶϑβᾶρο ἱπῖο δργοθηθηΐ ἢ 2 Ν.. ὙΠ]. 26, 

“ιῥαίια ἐδε ἀσμσῥίον οὗ Ονν 1.6. τὰ6 
δτδηά- ἀδυρῃῖεγ. ((ὐοπίρατο οἢ. χχὶ. 6.) Οτηγὶ 
15 τηθπίοηθα σαίμοῦγ ἴλη Αδαῦ, δίηοθ ἢὸ ννᾶ5 
1ῃς ἰουπάογ οὔ ἴῃς ἔπ ν, δηὰ [πε πιοϑβῖ δπΊοιιβ 
Κιπξ οὗ 15 ἤου56. (ὅ6έ ποῖθ ου 2 Κ. υἱῖ}. 26.) 

8. Ηδ αἰτοὸ «αυαἰξεώ͵ 5.1 {ἀκ 15 ἐίΠογ, 
δὲ 1οὸ νναϊκοὰ ἴῃ ἴῆ6 ννὰγ οὗ [6 Βουδὲ οὗ 
Αδαῦ. ὙΠεῖθ ἰ56 ἃ σείδγεηος ἴο ςἢ. χχί, ὁ 
δηά 11. 

4. Τὸν «ὑεγε δὶς εομπεοίογ. ΤῊΣ ἰηῆ- 
δῆς οὗ }]5 πιοῖποῦ Αἰδαι δῇ ἀπ ΠΟΥ ὈτοΙΠΟΥ, 
7Τεδογαπὶ οὗ 15τ86], δθεπιθ ἴο δὲ Θϑρθοίδ! ν ἰη- 
ἰεπάθὰ, (866 νεῦϑεβ 1, 3, ἃπά 5.) 

δ. Ηε... «υτπί αυἱὁ ὕεδογανι, ἢ ὌΠΙ5 
γοῦθῈ ἂηά [Π6 πεχί ἢδνε σοπιὸ ἔγουη ἃ δουσος 
υϑεά αἰδο ὉγΥ ἴδε νυ ΐεγ οὗ Μίηρβ, ἀπά ἅγε 
ΠΕΔΓΙΥ ᾿ἀεηζιοα] ἢ 2 Κι. Υἱ. 28, 29ς. (866 
ἴΠ6 ποῖθϑ οἡ (ἢδῖ ραϑϑαρθ.) 

7. ΤΡε ἀεηγμοίοπ οὶ δαςξίαθ τὐας 9 Οοὐ. 
τ 15 ποῖ πιεαηΐ παῖ {ΠδγῸ ννὰ5 δηγτίηρ 
διρογηδίυγαὶ ἴῃ ἴπ6 οἰτουμηδίδηςος οὔ ΑΠ- 
ΖΙΔῃ᾽ 5 ἀφαῖῃ, διυιῖ ΟὨΪΥ παῖ 15 πη ΠΛ Ὺ οηά 
νγὰ9 ἴῃ ἔδοῖΐ ἃ Ἰιάστηοηϊ ὑροὴ δϊπὶ ἔοσ ἢ5 
ἸαοἸαῖγγ. δινίηθ Ῥγονιάδηςθ, ννογκίπς ὉῪ 
Ὡδίυγαὶ ολιι565, Ὀγοιμῆῖ 1 ἀδουξ (Πδὲ ἢ18 νἱϑὶξ 
ἴο Ϊεμογαπλ δῃου]ὰ Γ4]1] ἜΧΟΥ δὲ ἴπ6 {1π|6 
οὗ [ἐδ υ͵β γονοῖς, ννῆθησθ ἴἴ σᾶτηθ ἴο ρᾶ55 [μαΐ 
δες ν᾿ᾶ5 ἱηνοϊνοὰ ἴῃ ἢ5 της]ς᾽5 ἀεϑι τς οη. 

ὅε «ὑεηῖ ομὶ τυϊό “εδογαμε αφαϊμὲ “ει. 

, 

1. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΙΗἧ]. [ν. 2--ο. 

ἔτη : ' τ Ηςϑ. Ὑν ὮΙ ΟΠ νγέγα ρίνεη ἢϊπὶ δὲ Κδπιδῃ, ἴον. ΠΩ 
ἤθη πε ἔουρῃς ἢ ΗδζΖαεὶ Κίηρ οἵ ὧν 
ϑγτγία. Απά ἸΑζΖαγίδῃ τῆς β8οπ οὔ [ε- ἀὔν κα 
Βογᾶπι Κίηρ οὗ υἀδῃ ννεπὶ ἀοννι τὸ 1 Οἰμετ- 

ν} σατο 8ε6 Ϊεβογᾶπι τῇς 80ηὴ οὗ ΑΠδὴ δῖ απ ελκα. 
7επτεεὶ, θεσδιιβε ἢε ννγᾶ5 βίο. π', 

7 Δῃά τε 7 ἀεβιγαυςτίοη οὐ ΑΠαζίδῇῃ οι. ας. 7. 
νγῶ5 οὐ (σοά ὃγ ςοπιίπρ ἴο [ογάᾶπὶ : ἕογ εν. 
 ηδηΠ ἢς ννᾶὰ8 Ἴοπιὶε, ἢς ψεηῖ οι ἀσομν 
ἢ [εβογᾶπὶ ἀραίπδὲ ἰοῦ τς βοῃ 
οὗ ΝιΠΊ5ἢϊ, ἄννῆοπι τῆς ΙῸΟΚΡ Πδὰ “4 Κία. 9. 
ἀποϊητεά τὸ οὐυΐϊ οΥ̓͂ τε Βουβς οὔ 
ΑΠΒδΔὉ. ᾿ 

8 Απὰά ἰξ ςᾶηιε ἴο ρ485, ἴῃδλῖ, ῆεῃ 
]εδυ ννὰβ ἐχεσυκίηρ ἡπάρπισης ὑροη 
τῆς Ποιιβὲ οὗ ΑΠαδῦ, ἂδπά ἰοιιπά τῆς 
Ργίηςε5 οὗ [άδῃ, δηά τῆς βοηβ οὗ τῇς 
Ὀγεῖῆγεη οὗ ΑμαδζΖίδῃ, τῃδὲ πιὶηἰβιογοά 
το Αμαδζίδῃ, ἢς δεν τἢςηι. 

9 “Απά ἢε βουρῇῆς ΑΠμδΖίδῃ: δηά “ 3 Κίοει 
ΠῈῪ σαυρῃῖ Ἀἰπιὶ, (Ὸγ με ννᾶβ Ὠἰά ἰῃ 

Ἀδίμογ, “ἴο πυϑοῖ [θἢιυ. ὙὍΤῆε ἱπἴεηϊ οἵὨ ηἰς 
ἴνο Κίηρ5 ννᾶ5 ρεδςθῆ), ηοξ μος. 

«υδο»ε δὲ Ζιογά βαά «ποὶπ!εά.} (Οοπρατο 
1 Κ, χιχ. 16; 2 Κ. ἰχ. 6. 

8. ΤΡε ῥγίμεσς οὗ ὕυωάαῤ, απά ἐδεὲ “οπς οὗ ἐδὸ 
ὀγεϊόγοη 9 “δακίαῤ.} Ι1ἴ ἀρροδῦβ ἔγοιπι  Κ. 
Χ. 11 [παῖ ἴη6 γοιπηρ ῥγηςο5 οὗ ἴῃ6 τουδὶ 
ἤουθε οὗ [υάδἢ, ἴῃ6 πορῆονβ οὔ Αδαχίδη, 
ἃπὰ ρυαπάσηορμονβ οὗ [Θῃογατη, ννόγθὸ οἢ 
{ΠΕΙ͂Γ ννΑΥ ἴο [ἐΖγϑεὶ, οἡ ἃ νἱϑὶξ ἴο {ῃεὶγ σοιιβίης 
[Π6 γουηρ Ὀγίποοϑ οὗ ἴπε ἤουϑε οὗ [5γδεὶ, υυβθη 
ἡτὸν “ουηά ᾿" 1Π6πὶ, ΟΥ ἔδ]}] ἴῃ νυνὶ [Π6πὶ ἃς 
ὁ ννοηΐ ἔγοπι [Θ2γεοὶ ἴο δαιηδτγα. 1 θαγηὶηρ 

ὙΠῸ (ΠΟΥ νγὸγο 6 ρΡυΐ ἴΠπε6πὶ 4}} ἴο ἀφαίῃ, 
το ῖθοΓ νυ ΤΠΟΙΓ ὀϑοοσῖ, ἴμ6 “ῥγίποος οὗ 
]υάδὴ " μογὲ πιορηϊϊοποά. ὙΠῸ ρῥγίηςεβ δηά 
(ῃς δβοουί τορεῖποσ ηυμδογοὰ 4.2 Ρογβοῃβ. 

9. “Ἵπὦ δὲ “οὐδὲ Αδακίαῤ, δ’. ΤῊΣ βίαϊε- 
τηθηΐ 'ἰπ 2 Κ. ιχ. 27, ἴαῖ Αδαχιδὴ “" ἢοὰ ἴο 
Μερσίάάο, δηὰ ἀϊεὰ ἴΠογο,᾿" 8 ἀμ συ] ἴο τοςοη- 
σ]6 νυ [15 παγταῖϊνο, Ὁ ἀοόϑ ηοῖ διποιηῖ ἴο 
ἃ ςοηίγδαϊςτίοη οὗ. 6 ΠΊΑΥ ΞΌΡΡοϑ6 1ἢαῖ, 
αἴτοῦ γοπλαϊπίηρ ἃ ἢ }6 αἵ Μοριάάο, Αμδχδὴ 
τοπιονθα [Πδης6 ἴο ϑαπΊασγια, ννἤογο 15 νουπα8 
σουὰ 6 ὈεϊῖοΓ ολγοὰ ἴῸΓ {Ὀτρέν μεν ἐν 
Σαμαρείᾳ, 1,ΧΧ.), απὰ Τςοπορδίπιθηξ πὶ ἣϊ Ὀ6 
οαϑίογ; [παΐ, νῆεη ἴπογα, [6 ι}}5 Ὁ πι βϑαγίο5 
ἀϊδοονεγεὰ Πΐπι; τῃαϊ {ΠΕῪ ἴοοκ πὶ ἴο [εἶ], - 
ννῆο Παρροποὰ δἱ ἴθ {π|6ὸ ἴο δ αἱ Μοριάάο; 
δηά (Παἴ ἴῃδη δηά ἴβοσγο [ὁδιὶ ρυ πἰπὶ ἴο ἐφαῖῃ. 
Αςοογάϊηρ ἴο 1Π|8 υἱθν, ἴἢ6 παγγδίϊνὸ [π 
ΕΟ γοηῖς 68 ̓ νοι]ά ὕ6 βιιρρὶοπιθηΐδγυ ἴο τπδῖ οὗ 
Δ Κίιγβ, διὰ νόουἹὰ Ππὰ 118 ὈΓΟΡΕΓ ρἰαςὸ 
Ὀεΐνεοη τπ6 οἰδιι5ε, " Ης ἤοά ἴο Μορίάαο," 
διὰ [Π6 ννογάϑ, “ διὰ ἀϊεὰ {ῃεγρ." 



΄’΄ 2 :Μ}ἈῊῺΈ ἰὴ ςς 
ἘΣ. Σ, 

ν. 1ο---2. 

ϑδπηδγία,) δηά δτουρῆς Πΐπι ἴο [εδὰ: 
δηἀ ἤθη ΠΥ μα 8ἰλῖὶπ ἢϊπι, {ΠΥ 
δυτγιαά Ηἰπὶ: Βερδιβε, 8414 {πὸγ, ἢς 
'ς τῆς βοὴ οἔἱἁ [ἐμόοβμαρῆδῖ, ννῃο βουρῆξ 
{πε ΓΟκΡ νι ἢ 411 ἰδ πεᾶττ. ὅο τῇς 
ἤουδε οὗ ΑΠαζΖίδῃ πδὰ πὸ ροῦνεῦ ἴο 
Κεαρ 511} τῆε Κιηράοπι. 

ιο )}Βυς ψῆεπ Αἰδα] δῆ {δε 
τιοῖδοῦ οὗ ΔῃδΖιδῃ δἂνν τἢλῖ ἢδΓ 80ῃ 
νν8 αἀδλά, 58ῃ6 ἅγοβε δηὰ ἀεϑβιίγογεά 
41 τῆς 8εεὰ τογαὶ οὔ τῃ6 μουβὲ οἵ 
Τυάλῃ. 
11 Βαῖ [εἐδοβδάθεδῖῃ, τῆς ἀδιιρῆςζεΓ 

οἵ τῆς Κίηρ, ἴοοκ Ϊοδϑὴ {Π6 8οη οὗ 
ΑΠαζίδῃ, δηἀ 5ἴοϊα ἢἰπὶ ἔτοπι ἀπιοηρ 
τε Κίηρ 8 580η8 [ῃδΐ ννεγε 5ἰδίη, ἀπά ρυζ 
ἢΐπὶ δηά [15 ἤυγβα ἴῃ 4 Ὀεάςδιηθετ. 
δο [εἐποβμαθεαῖῃ, τῆς ἀδιρῆτει οὗ 
Κίηρ [6ῃογδηι, {πεὸ τε οἵ [εμοίδάα 
τὴς: ῥηαβῖ, (ἰογ 8588η6 νγᾶβ τῇς 5ι5ἴε οὗ 

απά «υδέη ἐδεῦ δαά «αἰ δίγι, ἐδεγ δωγιεά 
δὲ»".)] ὌΠδ β8ᾶπι6 Ρεγβοηϑ ἀ14 ποῖ δοίῃ 5]ΑΥῦ 
δἰπὶ δἀηὰ ὈΟΓΥ Πὶπι. [6.5 οπ  5ϑαυθ5 αἰά 
τῆς ἔοσσηοσ, μἰβ οὐνπ ϑεγνυδηῖβ ἴῃ ἰαϊῖεσ, (866 
1 Κι ἰχ' ϑ.) Βιυῖ {86 δυγίαὶ 15 δ τιδυϊοὰ 
ΒΕΓΟ ἴο [65 οι ββάγιθβ, Ὀθσδιιδα ΤΠΘΥ δἰϊον- 
οα ᾿ἴ ψ θη ΠΟΥ πλρηϊ πᾶνε ῥγενοηϊεαὰ 1. 
ΑΠαΖίδῃ ννὰβ σαγγιεὰ ἴο [εγιυβαὶεπὶ, πὰ Ὀυποὰ 
ἴδογε ἴῃ [Π6 ϑαρυ σῆγοϑ οὗ ἴῃς Κίηρϑ. 

δὸ ἐῤεὲ ῥοισε 9, “δακίαῤ, ἢ ἘἈδίδπου, 
“ΑἸὰ 010 Ψδ8 Ὧ0 0190 οὗ [80 ΒΟΏδΘ οὗ 
Αμδεΐδῃ δδῖ δὰ πίσγουίὴῦ ἴ0 [86 ΚΘ 
80 Κὐπράοτ." Α5 ΑΔ δΖίδῇ ννὰϑ Ὀυῖ ἵνγοηῖγ- 
ἴῆγεθ δἷ ἢϊ5 ἀθαίῃ, (566 ποῖθ οἡ ὑθῖβε 2) ἢδ 
λα πο σσοννῃ-ὮΡ 5οὴ ἴο ζδκὸ ἴῃς σγοννῃ. 

10-12. ΤἬδ56 νϑῦβο5 ΓΌῸΠ ράγα] 6} ἢ 2 Κ. 
ΧΙ. 1-3, πὶ ἄρτοα οἰ ϑοὶν νυ τΠδὶ ράβϑᾶρθ. 
ΎΠΕΥ δά ποϊῃίης ἴο ἴπε ΘΑΥ ῈΣ Παγγαῖίνο ἐχ-σ 
Ἄοορῖ (Πς ἰςῖ [πδὶ [6 ποϑῃδοοδίῃ, οὐ [6 Πποϑῆθῦα, 
νγὰ5 ἴῃς ψἱε οὗ [ςδοίδας, με πὶ ῥγιθϑί. 

11. “" ἃ ὀεώεσεῥανιδεν ] ἘἈδῖδοσ, “ἴα [Ἀ9 
ΘΕΔΙΔΌΘΥ ΟὗὨ τη δήΡςγ98868." (8δε6. ποῖδ οἡ 
1 Κι χὶ. 2.) 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙΠ. ὍΤὨῖθ σπαρίογ 15 Ῥδγα]]οὶ 
νι 2 Κ, χὶ. 4-20, δῃὰ 15 θυ θη ἀοπινοά 
ὅσοι [Π6 54Π|6 5οῦγος, Αἰ Που ἢ δ {πὸ βαπὶὸ 
Ὀπι6 ἰἴ Ῥχγόϑθηῖβ σογίδίη ἱπηρογίδηξζ ροϊηΐβ οὗ 
ἀϊδογεποθ. ὙΥΉΙΪς, ἱπ Κιπρβ ἴῃς παγγδίϊνο 5 
τεϊαλῖς ἃ ἔγοτα ἴΠ6 οἰν}} ροϊπί οὗ τίθιν, πῃ (γος 
ΠὶςοΪο5 ἴῃς τυτιῖοῦ σοΠσΘγΠ5 ΠἰΓη561} τ ΔΙ ΠΥ ἢ 
[ἴῃς δςς]οϑιαϑίιςαὶ ἀϑρεςὶ οὗ ἴῃς ἰγδηβδοίίοῃ. 
ΤΠῸ νυτῖογ οὗ Κίηρδθ τλλκο5 πὸ πιεπίίοη δῖ 
41} ἴῃ Πἰ5 παγγαῖϊνε οὗ ἴπ6 1 ,ονῖ65, ογ οὗ ΔῃγῪ 
Ῥυοϑί δεβίάθϑ [οποϊδάδ, ἴπ6 σὴ Ῥγεδῖ. [Ιὴ 
ΟἾγοηΙοἶοβ, ἴπΠῸὸ 1 ονῖο5. ΡΪΔῪ (ἢ ῥγηςραὶ 
Ρατῖ; [ΠΟΥ ἅγὰ οοποιοαὰ Ὀείογομδηά ; {ΠΟῪ 
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ΑΒδζίδῃ,) μἰᾷ Ἀΐπι ἔτοπι Ατμδ!ίδἢ, Ὁ 
τ(ἢδί 5ηὴ6 αν ἢἰπὶ ποῖ. 

12 Απά ᾿ς ννὰα8 ψ τὶ τ δηὶ Ὠἰά ἴῃ 
τῆς πουβε οὗ (ὐοά 5ἰχ γεδῖβ: δηά 
Ατρλδ  δἢ τεϊρπεά ονοῦ τῃς ἰαπά. 

ΟΗΑΡΤῈΕΚ ΧΧΙΠ. 
Ι ϑ,λοίαάα, λαυένρ “ε λέμρε ἐμ ογάθν, νιωξοίλ 
ρασὰ Φιἰηρ. 12 Αἰλαίίαλ ἐς “ἰαίη. 16 56 
ἀοίαάα γέείογείλ ἐλε τυογελίρ 97) Οοά, 

γι ἴῃ ἴῆ6 βενθηῖῃ γεᾶγ [6- 53 Κίμει 
Ποϊδάδ 8ιγεπρίβοηεα Πϊπηβοὶ ἢ, 

ἀπά ἴοοκ τῇς σαρίδιη8 οὗ Πιιπάγεας, 
ΑΖαπδὴ τῆς βοὴ οὐ 7εγοῆδη), δηά 
Ιβῆπιδεὶ τῆς 80.) οὔ [εμομδηδῃ, 
Δπὰ Αζδγίδῃ τῆς βοὴ οὗ Οδεά, δηά 
Μαδβείδῃ τῆεα 8οη οὗ Αἀδίδῃ, δηά 
ΕΠΙΒΒαρῆδὶ τῆς 8οὴη οὗ Ζιςτγ,, ἰπῖο 
ςονεπδηῖ νυ ἢ Ὠ]ΠῚ. 

2 Απὰά {ΠεῪ ννεπῖ δδουζ ἴῃ [υάδῇ, 

αν (6 οπϊοῦ ρατί δὲ [8:6 σδγοπιοηίδὶ : ΠΟΥ͂ 
δυλτὰ ἴπο γουηρ Κίηρ ; δηή, υηάοσ [οποϊαάδ, 
τΤοβίογο ἴη6 Τριρ]6 ϑογνῖςθ. [1 πᾶ5 Ὀθοθη 
ἀριρα, οἡ ἴῆε οἠδ δδηά, (πλὶ ἴπ6 νυτοῦ οὔ 
ΟἨγτοηιῖοΐθ5, πᾶ υ]γ ργο)ιάϊςοα ἴῃ ἕλνοιγ οἵ (ἢ 6 
[μον τοδὶ σδγϑίοτα, 85 νναγροὰ ἂπὰ εμδηροά 
(Π6 γτοὰὶ αἰγουπιϑίδποος οὗ ἴῃς (γαπϑδοίίοῃ 
ἴο ἴπ6 νἱογιβοδίίοη οὗ [15 ξανουγιΐθβ  ψνΠ 116, 
Οἡ 1ἢ6 οἴδπον μαηΐ, [ἃ ἢᾶ5 Ὀδδη πηδιπδί πὰ 
(μαϊ ἢΠ]5 παιταῖϊνθ 8ίοπε 15 ἵγυϑιννογίῃυ, δηά 
(Πδὲ 1ἴ μᾶ5 ποΐ ΟΠΪΥ Α]]εὰ οὐ, Ὀυ σοττοςιοά 
(ἢ: 5ΞΟΔΠΙΥ, δηὰ ἴῃ ραγῖ πιιϑίδικοη, δοςοιιηΐ νυν] ςἢ 
ἢδ5 σοπὶὸ ἄονῃ ἴο ὺ5 ἴῃ Κίηρβ. ὙΠ656 ἴνο 
ΥΘ5. ΑΚ οχαρρογαῖθ ἴΠ6 σϑὰὶ αἰϊνθγροηςα 
δεΐννοοη ἴπ6 ἴνο  δοοιιηῖ5β. Ὑῆδ656 δεςουηῖϑθ 
ΔΓῸ ΤΟσΟΠΟΙ ΘΔ 0]6 οὐ (ἢδ βιιρροβιίοη τῃαῖ ὈοΪἢ 
οὗ {ποπὶ νοῦ ἄγαν ἔγοπι ἃ 500 ΓΟ νυ ϊοῆ 
45 ΔΓ ΔιρΙοῦ πη οἰἴπογ, δηά τῆδί, ν 81]}6 
(Π6 νοῦ οὗ Κίηρβ ϑεϊζεά ἴῃς ροϊπῖ5 οὗ 
δτοαΐοϑι Ὠἰϑογις ἱτηρογίδηςς, [ῃ6 Ἰδῖοσ δυῖηου 
οἵ ἙΒγοηΐςε5 ννὰ5 σδγοίι] ἴο ςο]]εςῖ ἀπά ργὸ- 
86γνθ 41} ποί!ς658 οὗ ἴῃς ρατῖ νυ ϊοἢ {Π6 σδογοά 
ογάοσ (νογοῖο ἢδ ῬγοῦδΟ Ὀεϊοηροά) πδὰ 
ΔΚοη ἴῃ [ἢ6 {Υδηβδοίοηβ. 

1. Ἱεῤοίαάα «ἰγεησίῥεπεά ῥίνη} Ἐίδοῦ, 
ΜΠ ΟΟΚΧ οουγδρο᾽"-- Ὀγαοοὰ ἢἰπιϑοὶῦ ἴο τὴς 
οἴοτιὶ ἔγοπι νυ ἢ 6 πδὰ Ῥγεν οΌ 5] Υ ϑῃγυηϊς, 

“καγίαϑ ἐδ τοπ φῇ ὕεῤογα»":, 49. ὙΤὮδθ6 
ἤἥνε πᾶῖθ5 Ὧο ῃοΐ ΟσοΓ ἴῃ ΚΙηΡ5, ΠΟΥ 5 ὀνθῇ 
1πΠ6 πυπιῦοῦ οὗ (ὃς οδρίδιης οὗ δυηάγεοας ἐ}- 
ΓΟΟΙΥ σἰδῖθα, [ποιά θπίδιγ, ἤόννονεσ, [Π6 
δυῖθοῦ οὗ Κίηρβ, ΌΥ τηθπίοπίηρ ἔνε ἀϊνὶ- 
βϑίοῃβ οὗ ἴδε τογαᾷὶ ριαγὰά (2 Κ. χὶ. 557), 
αὐ ἔνθ σοπιπιδηόθσβ. (δε6 ποῖθ οἡ  Κὶ. 
ΧΙ, 5. 

Ὡ. 726} «υεπί αδομὲ ἱπ ὕωάαὁ) Τεῃοϊδλάδ 

τι. 4, σ. 



432 1. ΠΗΚΟΝΙΟΙΠΕ5. ΧΧΠΙ. ΓΝ 
δηὰ ραϊμεγεά τῆς 1 ενῖτεβ οὐΐ οὗ ἃ]]} 
τῆς οἰτἰε8. οὐ [πάδῃ, δηά τῆς σεῦ οὗ 
{πε (μτβογβ οὐ ἰϑβϑγδεὶ, δῃὰ {πεΥ σδιης 
ἴο [ἐγυϑα ἐπ... 

2 Αμὰ ἃ}} τῆς ςοηρτεραῖίοη πιδάς 
ἃ ςονεηδηῖ ψ τ τῆς Κίηρ τη τῆς ἤοιιδε 
οὗ (φοὰ. Αμά δε 544 υπῖο {δεπ, 
Βε οΪά, τῆς Κιηρ᾿β δοη 5}4]] γεῖίρῃ, ἃ8 

᾿βΑϑααν τῆς ΓΙΟΚῸ Βαῖῃ ἐβαϊά οὐ τῆς οβοῃ}8 οὗ 
ὁ Κίς. .... ᾿λανὶὰ. 
το 16. 4. ΤῊΐβ ἐς τῆς τηίηρ τῆδς γα 588] 
ἅτοαδι 40; Α τηϊγὰ ρᾶγὶ οὐ γου δητεγίπρ οα 

της βαδθατῃ, οὐ τῆς ρῥτγιεβῖβ αὐ οὗ 
πὰ, ἴδε [νενίτεβ, «αἰ ἐε ρογῖετβ οὔ τῆς 
ἐἀνντλοίά:. ἴ ἀΟΟΓΒ ; 

νγὰ5 ὉΠ) ὴρ ἴο {γτδὲ 1ἴῃ6 διισοθϑα οὔ [6 
Γονο]υτίοη, νν 1 ἢ 6 αἰπιθὰ αδἵ δοςσοπρ 5Πϊπρ, 
ΠΟΙ πὰ επίϊγεὶν ἴο [ῃ6 τογαὶ θοάγουδγά, 
ἃ ἴοτγεος ἀἀρραγοηε γ) οὗ ἢο πλοῖο ἴλη ξοο 

τῆθη, Ηδ {Ποιιρῆξ Τὰ ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ ἴο ἢᾶνα ἰῇ 
ΓΌΘΟΓΥΘ ἃ ΠΙΓΠΟΥ δηὰ ΠΊΟΓΘ ΠιΠΊΟΓΟι5. 5805 
Ροτῖ. Ασςογαϊημγ, ἴπ6 ἤγϑὶ ἴαϑκ ννῃϊς ἢ Π6 
ἀϑϑίν πο ἴο ἴδ ςαρίδίηβ αἕεγ [ΠΥ δά ἀρτοθὰ 
ἴο ἸοΙη Πϊπὶ, νν45 ἴπ6 σοἸἸθοτίοη ἔτοτὴ [ἢ 6 (1168 
οὔ [υάδῇ οἵ ἃ κἴγοη. ὈοαΥ οὗ 1, ον θ5 δηά 
ΟἴΠΟΓ {Γι 5Υ Ρογθοηβ, ῆῸ ΈΓΟ Ὀτγοιρῆΐζ ὉΡ 
ἴο ογυβαϊοπι, ῬΟΥΠΑΡ5. ὈΠΟΡΥ οοϊοιγ οὗ ἃ 
ξοσῖιναὶ, ἀπά Κορί ἴπογὸ, οὐρδηϊθθα ᾿ηΐο θαπάϑ, 
ὉΠπ|}} τὴ6 Ρἱοῖ ννᾶ5 τίρε ἴοσ ὀχοσυζίοῃ. 

ἐδε ἐρίς ῦ ΟΣ δὲ αΐδογ: ὁ Τεγαο “ϑγαθὶ" 
ἷ5 Εν ἀπ δέτε ἰδ. ἔοφ “ [άδῇ,᾽" δοοογά- 
ἴηρ ἴο ἴῃς ᾿νοηΐ οὗ οὖζ διιΐζῆοσ. (866 ποῖθ οὔ 
ςἢ. χχὶ. 4.) 

8. ΑΜ δὲ εοησγεφαίίοη »παάφ α' εουσπαηὶ. 
ε πιυκῖ υηάογοίαπ ΦῸν “ 41} 1η6 σοῆρτο- 
ξαϊίοη " ἤογὲ ἴπε ϑεϊοοῖ ὈΟΩΥ οὗὨ 1, ,ον165 δηά 
ΟἴΒοΥ ἰγυσίν ρογβοηβ, οο]]εςϊς ἃ ἔτοπὶ {πὸ νατὶ- 
Οὐδ εοἰἴἰ65. ΌΥ {πὸ ο᾿αρίαίπθΌ (866 νϑῦϑθθ 2.) 
ΤἸεμοίδάα, ᾿ξ ϑθθπλ5, Ὀγοιβῆϊ ἴῃ 656 ρεγϑοῃϑ ᾿ηο 
86 τοπρὶο---[ς οαρίαϊης 4ἰ5σὸ Ὀδηρ Ὀγοϑθηΐ 
4 Κ΄. χὶ. 4)-- πὰ ργοάιυςιηρ ἴΠ6 γουπρ ὑγίηςα 
οὐδ δείοτε ἴπεπη, Ὀοιπα τ πὶ ΌΥ Δὴ οδίἢ ἴο 

ΒΌΡΡοτγί ἢ15 σδιϊϑε, ὍὨ15 ννὰ5 (6 βεσοηά 5ἴερ 
πη ἴῃ6 τονοϊυτίοη. 

δὲἊᾺὲᾺ «αἰά μηῖο ἐῤεοηι. εῃοϊδάδ 5414, ροϊπίιπρ 
ἴο [οαϑἢ, “ Βεμοϊά ἴμὸ Κίηρ᾽β 5οη: πὸ 5}4]]} 
Ττεῖξη, 45 ἴηε 1 ογὰ ἤδίῃ 5414 σοποοσγηϊηρ ἴδ 6 
80η5 οἵ αν! ά," 

4. ΤρΙς ἐφ ἐθε ἐδίπρ ἐδαὶ γε “ῥα! 40.7ὺ ὙΠῸ 
Ὑτογ οὗ (Πγοπίςο]εβ σοϊαῖοϑ [ἢ 6 ογάογϑ [ἢαΐϊ 
ννογὸ ρίνοη ἴο ἴῆ6 [1 ονιῖοθ, ἴῆ6 διῖποσ οὗ 
Κιίημβ (ἢοϑ6 τϑοοϊνθά ΟΥ̓ [86 τογὰ] Ὀδοάγ- 
διδτά. ὝΠοΓο ἰ5 ἃ Ἴογῖδίῃ Ἴογγοϑροηάθηςο 
ἵπ ἴῃς ογάοΥβ ρίνθη ἴο οαςοῇ, Ὀυξ ποῖ 4η Ὄχδςοῖ 
ἀλνθνϑς ΤῊ κυδτγα ννγᾶ5 ἴο δ6 ἀϊνϊ δα ἱπῖο 

τ, (ἢ 1, ον 5 Ἰηἴο ἴγες Ὀοάϊο5 ; οημθ ὈΟΑΥ͂ 
ΟἿΪΥ ἴῃ οαςἢ σα96 δπΐοσίηρς 1 η ἴῃς Ταπρ]ς 

ς Απάδ {πϊγά ραγὶ «αὶ ἐξ αἱ τῆς 
Κιηρ᾿β ἤουβε; δηὰ ἃ τῃτγά ραγὶ δῖ τῇ8 
σαῖς οὗ τῆε ἐουηάαδκίοη : δΔηὰ 4]}] τῃ6 
Ρέορὶς «ῥα ἐε χὰ ἴῆε σουτγῖ8 οὗ 
δε ἤουβε οὗ τῆς ΠΟΒΌ. 

6 Βυῖ εξ ποῆὲ Ἴοοῦὶε ἱπίο ἴῇς 
ουβε οὗ τε Ιοκ, 8ᾶνε ἴῃς ρῥτγίεβῖβ, 
δηἀ τῆ εν τῆδῖ πιηϊβίεγ οὗ τῆς [εν 65; 
ΠΟΥ 5}4}} ρὸ ἰπ, ἔογ τΠῸΥ ἀγε ΠΟΙΥ : 
δυζ 41] τῃς ρεορὶε 5841] ἱκεερ τῇς ννδῖςῇ 
οὗ τῆε Ομ. 

7 Δηὰ τῆς ],ενίτεβ 5841] σοπιρα88 
τῆς Κίπρ τουπα δδοιξ, Ἔν εγῪ πιᾶπ ὑν ἢ 
ἢ]5 ννεᾶροῃβ ἰῃ ἢ]5 Βαπὰ ; δπὰ ννῆοβο- 
ἜΥΟΥ δἰ σοπιεῖῃ ἰπῖο τῇς ἤουβε, δ 

ρΡγοσϊηοῖβ, ν 8116 (ἢς οἴπεγϑ οἰαγοά ννπουΐ ἀπὰ 
Κορῖ νναῖςἢ οἡ ἴδ ραΐαςθ, Τῆς ἴἤγοε γεηδι πη ς 
ἀϊνιϑίοπθ οὗ ἴη6 συαγά νόγε οἰδαϊοποὰ (1) 
ἰηθι:46 16 μαΐδος: (2) δὲ ἴπὸ ραΐες δῦ: διὰ 
(3) δ ἴθ μαΐθὸ οὗ ἴδε σιδτά. Τὸ ἵνο 
[,ονς ἀϊνιϑίοπθ ὑνοῦο ρἰδοθαὰ (1) ἰηϑιάς τὴς 
Ραϊαςο, δηὰ (2) δἵ ἴῃς ραῖς οἵ [ἢς ἐουπάδτίοη, 
ΡΟΥΠΑΡρΒ5 ἴδ Βάτη6 25 ἴῃ ναΐε δ0ὙὉ. (8ες ποῖθ 
Οὔ ὑοῖβα 5.) : 

07 γοιι επίογίη οα ἐδε “αὐδα!ῥ. ΤῊΣ 1, ον ε8 
ΤΟΙΙονοὰ ᾿ς ἢ ΟΠΟΥ δὲ ἴπ6 το ρὶθ εὐ γΥ 540" 
Ὀδῖἢ ἀαγ (1 Οἢγ. ἰχ. 25). ὙΠοθῈ ὑν8οὸ ἢφά 
ον σοπΊΘ ΠΡ ἴο [εἐγιιϑαίοπι, (Πο Κἢ ΔΓ ΠΟΘ 
ΠυΠΊΘΓΟΙΙ5 ἴΠΔΠ (ἢ6 ΟΓΟΪΠΑΓΥ “σΟυΓοθ,ἢ Ἰνοῦς 
τοραγάθα δηά δάάγεδεοά 85 ἴῃς παΐυγαὶ δηά 
τορυϊαγ το] εξ, 

5. “1: 1δὲ χκαΐε 9 δὲ )ουπάσοπ. Οἡ Ἰἢς 
Ῥγοῦδδὶο ἰάθη ΠΥ οὗὨ {15 ραῖς ἢ (ῃς “ καῖθ 
ϑγ " οὗὨ 2 Κ, χὶ. 6, 5.86 ποῖ Α αἵ ἴῃς ἐπα οἵ 
2 Κ, χὶ. 

ἐπ δὲ εομγ ἡ. ΟΥ̓ ΠΑΓΪΥ ἴπῸ 2εοῤἧς νυ τὰ 
ποῖ δάμη ἱπΐο 16 ἱπῃηὸὺ Τςοιυτῖ; διιῖ οἡ 
[815 οσςσαϑίοῃ ΠΟΥ͂ 56θ πὶ ἴο δανα Ὀδδη αἰϊον εὰ 
δῇ Θηΐγαηςο, ἴῃς ὈοΙΟΓ ἴο υνῖποθς ἴῃ6 ῥγο- 
σϑράϊηρ5. νὸ πιιδῖ σουλθι Ὁ! Υ (Πα Δἴπα- 
δ Πδά σοχταρ εῖοὶΥυ ἀεβθοσγαῖθα ἴη6 ΘΠΕΓΟ 
ΘΠο]οβιγο. (8686 ςἢ. χχίν. 7.) 

6. δαὶ! ἀεορ δὲ «υαἱορ οὗ ἐδε 1,ογ 47 ΤῊΣ 
ῬόορΪς ἴῃ {Π6 ἴννο σουγί5 ννόγὲ ἴο “Κεθὸρ ἴἢδ 
νναῖςῃ οὗ [86 Τ,οτά "---,..Φ. ἴο συγ δρδιπεῖ 
ΔΩΥ αἴϊζοιαρὶ τἴμδῖ ταρῃῖ 6 πιλάς Ὀγ ἴῃς ΒΔ42]- 
ὙΟΓΘΠΙΡΡΟΙΘ ἴο ἔοσγοθ {ΠΕΙΣ ννΥ τῆτοι βρῇ ἴῃ 6 
ςουτγίϑ ἱπῖο ἴΠε ἴεπΊρ]6. 

ἡ. ΤΡ Ζιευϊες “δα}} εονπηβασς ἐδεὲ ἀπ γομπαῖ 
αδομ,. ἴῃ Κίηρβ 1Π15 σοιηραβϑίηρ ἴδε Κίης 
τοιπά δδουΐ ἰ5 ἀϑϑίσποά ἴο (6 συαγά (2 Κ, 
ΧΕ, 8, 11). ὟΝ ὲ ΠΊΑΥ 8!ΠΡΡόοβε (ῃδὶ ἴῃς 5ο  Ἰ6Γ8 
δηά ἴπὸ 1,ονιῖοε5 ἴῃ ἴμ6 Τορ]ὸ ννογὸ ἰηἴεγς 
τηϊχοὰ ἰπ δουῖΐ δαυλὶ ῥγοροσγίίοῃβ, 50 [παῖ 
(6 οηῖῦγε ὈΟΟΥ τηϊξμξ πδίυγα!γ ὃ6 οαἰοὰ 
ΟΥ̓ (Π6 πδπὶὰ οὗ εἰἴδεῦ οὗ 15 ἵνοὸ Ἴοοιῃροηρηῖ 
οἰοηςηί 2, , 



Τοῦ. 
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804} Ὀ6 Ῥυΐ ἴο ἀδδίῆ: δυΐ ΡῈ γε 
ἢ τῆς Κίηρ ψνῃεὴ πα Τοπιθῖῇ ἰη, 
Δηὰ ψῆεη ἢξε ροεῖῆ οὔ. 

8 δὸο ἴτε [μενῖεβ δπὰ 411] [υἀ δὴ 
αἀἰά δοςογάϊηρ ἴο 411 τῇϊηρβ τῇαϊς [6- 
Ποίδάα τῆε Ρῥγίεδεὲ ἢδά Ἴοπιηηδηάεα, 
ἈΠᾺ τοοὺκ εἘνεῦ πιᾶπ ἢ5 πιθη [ἢδῖ 
ὑνεῦε ἴο σοπλε ἴῃ οπ ἴῃς βαδθδτῃ, "ἢ 
τΠεπὶ τῆδὶ ννεῦο ἴο ρὸ ομέ οἡ τῆς 540“ 
θαῖῃ: ἴογ᾽ [εμβοίδάα τῆς ρμῥιίεθτ ἀϊ8- 
Γηϊβϑεά ποῖ πε σοιιΓ868. 

9 Μογζεονεγ εποῖδάδ [Πδ ρτεβι ἀς- 
᾿ϊνεγεὰ το τῆε σλρίδϊῃβ8 οὗ πιιπάγεάϑ 
βρελγβ. δπὰ δυςκίεγβ, δηα 5}1ε145, τηδὲ 
ἠαά ῥέε Κὶπρ [αν τά ̓85, νῃϊςἢ τυέγε ἴῃ 
τς Βουβε οἵ (σοά. 

Ιο Απὰ δε 8εῖ 4}1} τῆε ρεορΐε, 
ἜνΟΓΥ πιδη δανίηρ ἢἰβ νγεάροη ἴῃ ἢ]5 
Πμὰπά, ἔτοπι τῆς τίρῃτ ἴβδιάς οὐ τἢδ. 
Τεαπιρὶς ἴο τδὲ εξ 514ε οἔτῃςε τεπιρὶα, 
ΔἸύπρ ΌΥ τῆς αἰτᾶγ δηἀ τῆς τβηλρ]6, ὈΥ͂ 
τῆς Κιηρ τουπα δδουΐ. 

11 ΤΠεη (ΠαῪ Ὀγουρῆς οὐἱὐ τἢα 
Κίπρ᾿β 8οη, ἅπ4 ρυὲ ὑροὴ ἢϊπὶ τῆς 
στον, δηαά 'γαυε ᾿ϊγπι τῇ6 (65 ΠΠΟΉΥ, 
Δηὰ πιδάς ἢἰπὶ Κίὶπρ. Απά Ϊεδοιδάᾷ 
Δη4 ἢΪ8 δ0η8 δποϊηϊεα Πίηι, δἀηά 5.]Ὰ, , : 

᾿ΜοΌ. Σέ Τ(σοά βανς τῃε Κίπρ. 
δέσε. 12 Νον ψνἤῆοη Ατα] δῆ ἢεαγά 

11. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΊΠ. 

τς ποῖβε οὗ ἴῃς ρεορὶε γτυηηίηρ ἀπά 
ρΓγαϊθίηρ Ἀπε Κίπρ, 8)|ὲ Ἴοᾶπεὲ ἴο 
τε ρεορῖίς ἱπῖο ἴῃε ἤουβδε οὗ τὴ 
[ῸΚῸ: 

12 Απά 886 Ἰοοκεά, 4πηά, δεμοϊά, 
1ῆε Κίηρ βἴοοά δὲ ἢΐ5 ρι]Πγ δὲ (6 
δηζογηρ ἴῃ, ἀπά τῆς ῥγίποαβ ἀπά τῆς 
{Γυπροῖβ ὈΥ τῆς Κίηρ : πὰ 1] τῆς 
Ρεορὶε οὗ τῆς ἰαπά τε]οϊςεά, δηά 
δοιπάεά ψ ἢ [τΓυπιρεῖβ, 4580 τῆς 
ΒίηροΙβ ὙΠ ἸΠδῖΓυπιθηῖβ οὗ πλιιϑῖςκ, 
ἈΠ βυς ἢ 245 ἴδιιρῆς ἴο ϑἰπρ ῥγαίβ6. 
ΤΒδη Ατδα]δῃ τεπὶ μαγ οἰοῖθαβ, ἀπά 
8414. ΓἼ τελβοη, 1 τεᾶβοη. 

Ὀγουρῆϊ οὐξ [6 σΑρίδιπβ οὗ Ὠυπάγεαϑ 
(Παῖ ννεῖε δεῖ ονεῦ ἴδε δοβῖ, ΔηἋἃ δια 
υηἴο ἴπεπι, Ηδνε Ποὺ ἰοσῃ οὗ τῇς 
ΓΔΠΡΕΒ : Ἀπὰ ννῆοβο [Ὁ] οννεῖῃ Πετ, ἰες 
ἢϊπὶ δὲ 5ϊαϊη ἢ της σννογά. ΕῸγ 
188. ρτίαδι 88:4. ΙΔ Πα ποῖ ἴπ ἴῃς 
ἤουϑε οὗ τὴς [ ΟΚΌ. : 

15 80 {ΠεῪ ἰδ παπάβ οπ ἢεγ; δπά 
ὙΠδ) 58Πη6 ννᾶ8 σοηλε ἴο τῇς δητογίηρ 
οἔ τῆς Ποῖβε ρδῖε ὃγ ἴῃε Κίῃρ᾽β Ποιιδε, 
ΤΠΕΥ 5'ενν ἤδσ τπογα. 

16 4 Απὰ Ϊεποϊλάα πηαάε ἃ ςονε- 
πδηῖ Ὀεΐνγεοη ἢἰπη, δηά Ὀεΐννεαη ]] 
16 ρεορῖίβ, δἀπα Ὀεῖννεβαεη πε Κίηρ, 

8. 41 ϑωάαρ ΒΒῈῈῚ “411 [δῇ ἅτε ὑτο- 
ὈΔΌΪ πιοδηῖ “τῆς «πεῖ οἵ ἴπθὸ ἔδί θοῦ" 
(ν γθο 2. ΟΥ “ Ῥγίηςεϑ " (γ6Γϑ6 3),  δο γόρτο- 
δεπῖθα {πε ννῆο]6 παίϊίοῃ. 

απα Ἰοοῖ ουον »παη δὶ νιοη. ΓῊΪ5 15 5διὰ οὗ 
ἴῃς 1,ονῖ65 Θσρθο ἢ γ. ὙΠ πιραπίηρ 15 παῖ 
1ῃς τοῖο Αἰγοδ αν ογρδηϊϑοα ὈΥ [ὁποία ᾿ηῖο 
ἴῆγοο Ὀοά!θ5 (56. νΟΓ568 4 δηά ς), νν 85 [ὈΓΓΠΟΓ 
δῖγοπρίποης αδΌΥ {Π6 το Υ5 οὗ {πὸ οιἱροίης 
“σοι Γ56,"  ῆὴοῸ ψγόγο δϑϑοςιδῖθα ἴῃ τῆ ννοσκ 
ἴο Ὀς ἀοηο. ᾿ 

ἐδὲ εογ.ἢ Οὐ {Π6 “ σοιιγθθ5 "οὗ ([ῃ6 1,6- 
νἱΐοσ, 5806 1: ΟἾτ, χχίν. δηά χχυ. 

10. δ “εἰ αὐ δὲ ῥεορς. ἌΥ “411 [Π6 ρθορ]ςἊ 
ἵ6 τηιδῖ ππηάἀογείδηα ἤθγο, ποῖ [Π6 σοηρτορα- 
Ὅοπ, Ὀυϊ (ἢς ςοπιδίποα ρῥγίηςθϑ, συδγάβπγθῃη, 
δηὰ 1, ον ο5. ννῆο σοτηραβϑοά ἴπ6 ἰπρ τουπᾶ 
ἃδουϊ. [π Κὶπρδ (6 ψο]Ὲ τχθὰ ὈΟΑΥ͂ 15 
εοττηεα ἴῃ ἴΠ6 ῥάσα! δὶ ρᾶββϑᾶρε (2 Κ. χὶ, 11) 
“6 ρσυδγα," 

11. “54 ῥὼ μροπ ῥίνι ἐδὸ ἐγοαυη, σπά ρας 
δὲν δε ἱερόν. ἘΑΙ͂ΠΟΣ "διὰ ρυΐϊ ὑροὶ 
δία 10. 9 ΟΥΟΝΏ δηὰ [80 ΓΟΒΕΣΔΟΣΥ," 
(ἕεε ποῖς οἡ 2 Κ. χί. 12.) 

εῤοίαάα ἀπά δὲς :οη: αποϊηεά δύῃ. Τῆς 
ΡΑΓΆ]16] ραβϑᾶρὲ οὗ Κίπρβ (2 Κ. χὶ. 12) μᾶ5 
5 ΓΊΡῚΥ “ΠΟΥ δποιϊηϊοὰ πἰμᾳ,᾽ 

112-156. Τς ργοςθθάϊηρβ δηά δε οἵ Αἴ 8- 
ἸΙΔἢ ἂγεῈ γεϊαῖϊθα δοσγο ἴῃ δἰπιοϑδῖ Ὄχϑοῖὶν {86 
5ΔΠ|6 νογάβ. ἃ5 Κιηρβ (2 Κ. χὶ. 13-τ6). 
Τῆς ΟἿΪΥ ἱτηρογίδηϊ αἰ ἔθγοησεβ ἀγὸ ἴΠπ6 ϑιιδ-» 
δἰ τυοη οὗ “αἵ (ἢ6 δηϊογίῃ ν᾽" ΤῸΓ “45 ἴδ6 
ΤΆΔΏΠΟΙ ννᾶ5 ἢ ἴῃ [Π6 ΘΑΓΙΥ ρατί οἱ νεῦϑα 13, 
δηά ἴΠ6 ἰπϑογίίοη οὗ ἴῃς οἰδιδο “ α5τὸ τῆς 
ΒΡ ΟΥ5 ]Ὸ ἱηϑιΓυ τ η5. οὗ πγιιϑιςῖ, δηκ σι ἢ 
8ἃ5 ἰδιιρῃΐ ἴο 5ἴηρ ὑσγαὶϑε 1η ἴδε ἰδιἴογ ρασὶ οὗ 
ἴΠ|6 54Π16 ΥΟγϑθ. 

18. 41: ἐδὲ οβλογίηρ.] 1.6. “ αἵ, ΟΥ̓ Πρδγ, ἴῃ 6 
ορεηΐπξ οπιὶ ἴῃς πιδίη σβδιηθοσ οὗ ἴῃ 6 ἴοτηρὶς 
ἰηΐο (6 ΗοΙΪγ οὗ Ηο]ῖθ8.᾽" 

“μῶῦ ἂ' ἰαμρδὲ [ὁ εἷησ ῥγαΐ 9.7] Ἐδίμου, 
ἐβιοἢ 828 ΤΘΣΘ δὲ ]1θἃ ἴο 5ϊηρ Ὀγαδὶϑε." 

16. ὑεδοϊ σα »ιαάε α εουεπαπέ δείαυεοη δέ», 
αηδ δείαυεεη αἱ τὲ ῥεοβίς, απ ὀείαυεεη {δὲ 
ἀϊπρ.] Ἐαΐδοτ, “ ποδία πιδάς 4 οονοπδηΐ 

᾿ δεΐννδθη δἰ 8917, ἀπά 4}} ἴῃ6 ρεορὶθ, δηά 
[86 Κιηρν." (Οοχήραγα Δ Κ'. χίὶ. 17, γΠΘΓα, 
Βονουοσ, ἴθ. οονθηδηΐ 5 βαϊὰ ἴο πᾶνε 
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14 ΤΠεη Ϊεμοίϊλάα τῆς ρτίεϑι κασνν 
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τῆλὲ τῆεν βῃουϊὰ θὲ τῆε [,ΟΚΡ᾿ 8 
Ρθορὶςε. ᾿ 

17 ΤΠΕη 4}1 τῆς ρεορῖς νγεηΐῖ ἴο 
τἢε Πουβε οὗ Βαλδὶ, δηά ὃγακε ἴτ ἀονγῃ, 
δΔηὰ Ὀγάκα ἢ 5 αἰτδῖβ δηὰ ἢ]5 ἱπηδρεδ 

μον 13. ἴῃ Ρ᾽ες 68, Δηἀ “5ενν Μδίζδη τῃς ργίεϑβὶ 
οὔ Βλδὶ Ὀείογε τς ]1δγ5. : 

18 Αἰδο εμοίδα δρροϊηιθὰ τῆς 
οἴἶςε5 οὗ τῆς ἤουβε οὗ τῃ6. ΓΟΚΡ ὈΥ͂ 
της Βαπά οὗ τῆε ργίεϑῖβ τῆς [,ονὶτ68. 
ψἤοπὶ [αν ἢαά ὁ ἀἸδιγιδυϊεά ἴῃ τἢς 
ἤουβε οὗ τῆς [ΟΚΏ, ἴο οἵετγ τῆς θαγηῖ 
οἴετγίηρβ οὔ τῆε ΓΟΚΡ,, 85 12 ἡς ψυγιτῖεη 

εἶπ τε “ἶαν οὗ Μοβεβ, νυιτῇ τα]οϊςίην 
ΔΠα υντἢ βἰπρίηρ, ἄς 1: τὐαᾶς ογάαίμεά 
δγ [ανὶά. 

19 Απά ἢες εἴ τῆς ἦροτίειϑβ δῖ τῆς 
σαῖεβ οὗ τῆε ἢουβε οἔ (ἢ ΚΟ, ταὶ 
Ποπα τυλεεῇ τυας ἀποϊδδῃ ἴῃ ΔΠΥ ἴδηρ 
δῇου]ἀ φηζεγ ἰη. 

20 Ἀπά δε ἴοοκ τἢ6 ςαρίδιη8 οὗ 
Πυπάγεάς, ἀπά τῆς ποῦϊεβ, δπά τῆς 
δονεῖποῦβ οὗ ἴδε ρεορίε, Ὧπὰ ]1] τῆς 
Ρέθορ]ε οὗ τῆς ἰαπά, αηὰ δγουρῆς ἄονγη 
{δε Κίπρ ἔτοπιλ τῆ Βοιιδε οὔ ἴῆε ΟΚὉ: 

κῃδάα δεΐννθθη “ [ῃόνδῃ," ἴθ Κίηρ, ἀπά (86 
ΒΡ ορίς. γε πιὰῦὺ Ὀοβῖ γεσοης!]θ ἴδ ραβϑαροϑ 
Υ ςοπϑοιἀοτηρ (ἢ ΒΡ. Ῥαδίγιςκ) ἴμαῖ [6- 

Βοϊδήα “ διιδϊδιηθα 16 ρούϑοη οἵ σοά," δηά 
τοςεῖνοιὶ (Π6 ρ᾽οάρεβ οἵ Κιπρ δῃηὰ ῥθορὶὲ 85 
Οοὐβ γοργοβϑηΐαδζίνο. 

17. 866 ποίεβ Οῇ 2 Κ. χὶ. 18. 

18. εῤοίαάα ἀῤῥοϊπιεά ἐδε οὗἥδεες οΥ δὲ 
ῥοισε οΥΓ ἐδεὲ 1ιογά γ ἐδ ῥαπά, Θ᾽ ἢ Ἀαΐδεν, 
( Τομοϊαάα Ραϊῖ ἴῃς οΠϊοοφοῦτῃς Ποιι56 οὗ ἴΠ 
1.ογὰ ἐπῖο [86 δαηά, ἄς." 

δε ῥγίσις δε 1 ουἹε.7 ΑἸ πε νευϑοπς 
πᾶν “186 ῥγίοδίβ δηὰ (ἢθ 1ονιο5 "-- Ὡς ἢ 
ἷ5 Αυϑοϊυἵεὶϊν γοαιίγοά ΟΥ̓ ἴμ6 σοηίοχῖ, βίης ἰἴ 
νγ 85 ἴπ6 ἀυΥ οὗ 16 ῥγίθϑίβ δίοπε ἴο οὔθ [ἢ 6 
Ὀυγηΐῖ οὔεγιηρδ (Νιιπι. χυ!, 1-.7), ἀπά οὗ τῆ6 
1, οντἴθ5 ἰοπὸ ἴο ρὑγαίϑ σοά ψ ἢ ϑἰηρῆης δηά 
ταις (1 Οἢγ. ΧΧΙΪ, 5, ΧΧΥ. 157). 

«υῥονι Παυϊά ῥαά ἀϊειγίδωῖεά. 866 τ ΟὮτ. 
ΧΧΙΥ. 3-|,9, ΧΧΥ. 8-11. 

«υἱὲ γεϊοὶεῖπσ ἀπά «υἱὴδ᾽ εἰπσίηρ, αι ἰΐ «υας 
ογἀαὶπεά ἐγ αυϊ} ὙΠΟ γηωΐεαὶ ϑογνῖςα οὗ 
(Π6 τλθογπαςὶθ ννὰ5 ποῖ Ἴςοτηπιδηάεὰ ἴῃ ἴΠ6 
17, Ὀυϊ νᾶ5 οτἱρίπαϊοὰ ὉΥ αν! ά.--- [ἢ 6 
δννθοῖ 5 ῃΡῈΓ οὗ [5γΓδε]. (ὅεθ τ (γ᾿ χχῇ!, 5, 
ΧχΥ. 1, 6, 7; 2 (ἢγ. χχίχ, 25, 26.) 

19. Ηἐ «εἰ ἐῤὲ ῥογίογ ἢ δ τοκίογοά [ῃς 
δγϑίεπι οὗ βουῖεῦβ ογραηϊϑεά ὈΥ͂ [αν ὰ. (δεεῈ 
1 ΟἿ γ. ΧΧΙΪ. ς, ΧΧΥΪ, 1519.) ᾿ 

11. ΓΠΠΚΟΝΙΟΠΕ5. ΧΧΠΙῚ. ΧΧΙΝ. [ ν. 17--3. 

δηά {πεν σαπιὲ τΠγουρἢ τῆς Πρ σαῖς 
Ἰηἴο ἴῃς Κίηρ᾽ 5 ποιι56, δηἀ 5οῖ τῆε Κὶπρ 
προ τῆς τῆτοπα οὗ τῆς Κίπράοῃι. 

21 Απά Δ} τε ρεορὶε οἵ {πε ἰαπὰ 
γε]οϊσεά : δηὰ τἢε ΟΥ̓ ννὰβ αυϊεῖ, 
Δογ τπλῖ πὰΥ Παὰ βδιδῖῃθ Ατβδ] δἢ 
ἢ τῆς σννογα. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΝ ΧΧΙΝ. 
1 ρα:ἡ γεϊσιοίλ τοῦδ αὐ {ἦς ἀαγε οὐ διζοϊαάα. 
4 “ἴ|ς ειτοίλδ ογασῦζ γογ Τλε γοβαῖν ο7᾽ ἐλξ 
Τεῤίο, τ ελο σας ἐεᾷ απα ἀσπομγαῤΐξ 
ὀμγίαδ, 17 οατσά, μα έλεσ ἐσ Ἰωσία νν, σαγάα 
Ζωλαγία ἐἠὸ σο»! οὐ  λοίαάα. 21. 2οπτά ἧς 
“δοιαὶ ὧν ἰδὲ δγγίαμς, αμαἹ τἰαῖπ ὁγ Ζαῤαά 
απο ελοζαῤαα. 27 “ἱπιαςξίαλ τωκεζοίκίά ἀνε. 

]} ΟΑΘῊ “τὐσς βενέῃ γεᾶγβ οἱά ψῆεῃ 

Βεεγσϑῃεῦλ. 
2 Απά Ϊοδβῇ αἱά ἐλαὶ τυλίεἢ τᾶς 

τῖρῃς ἴῃ τῆς εἰρῆς οὗ τῆε ᾿ΚΟΚΡ 84]] τῇς 
ἀδγϑ8 οἵ ̓ εποϊδάα τῆ ρτγίοϑῖ. 

4. Απά Ϊεποίδάλ τοοκ ἰογ ἢϊπιὶ ἔννο 
ὑγῖνα5 ; Δηἀ ἢδ δερδῖβοηϑβ Δηἀ ἀδιρσῇτογβ. 

20. Τῥε ποδίε: απά ἐδ ροιογηογ! Οὗ δὲ 
}εορί. ὍὌΠο “ οπίοῖῦ οὗ ἴῃς δῖμοτβ οὗ [5γδοὶ,} 
ΟΥ δεδάς οὗ ἴθ ῥγίποιραὶ ἐλ π}}}165, νν ΒΟΠῚ 
]εδμοιαάα μιαά ργθνιοιϑὶΥ Ὀγουρῃῆῖ ἴο [6γὺ- 
δδοπὶ (νοῦ 2), ἃηὰ ψῆῸ δά Ἰοιϊηθᾷ ἰῃ 
τηδκίπρ ]οδϑἢ Κὶπρ (νεγϑεβ 8 δηά 11). 

ἐδγομ» ἐδὸ ῥίσ ραίφ ΟΥ “πε ὈΡΡΕΓ 
Βαϊο," οαἰϊδὰ ᾿ἴπ Κιηγρ “16 ρμαΐὸ οἵ ἴδ6 
Βυλτὰ " (1 Κ, χὶ. 19)--- ΛΓΟΌΔΌΪΥ οπο οὗ 1ῃ6 
Ραΐδεθ ρμαῖεβ, δῃά ποῖ ἴπ6 “δίψῃ καΐθ" οὗ 
2 ΟἾγ. χχυΐ. 3, νν ΠΟ ἢ ννᾶ5 ἃ [ἘπΠΊρ]6 γαΐθ. 

σηαρ. ΧΧΙΝ. Τῇϊθ5 σμαρῖοσγ 15 ραγα] οὶ 
ν ἢ 2 Κι. χὶῖ,, Ὀυϊ μα5. 1655 δῃρόαγαπος ἴῆδη 
Ἰ151.4] οἵ δανίηρ Ὀδθη ἴαϊκοη ἔγοπὶ ἴ6 5ᾶπιὸ 
ἀοσιπιοηῖ. [ἴ ργόβοῦνοβ ἴῃ6 ϑαπὶὸ ροπογαὶ 
ογάοσγ οὗ ὄνοηῖβ, υῖΐϊ ᾿πῖγοάυ θα. βονοσγαὶ ΥΟΥΥ 
Ἰπιρογίδηϊς πηδίζογϑ, νυ] ἢ ἀγὸ ποῖ πιοηϊοποὰ 
ἴη Κίηρϑ δῖ ἃ}} (586 ὀβρθοῖδ!ν νεγϑοὸβ 3. 7, πὰ 
115-22}, ΠΠ6 ἰ γραῖα ἴπ6 τηδλίϊοτς σοιηπηοῃ 
ἴο ὈοΙῃ παγγαίϊνος ἴῃ ας ἃ ἀἰβσογοηῖ ν ΑΥ͂ 
ἔγοτῃ Κίηρϑβ, ἀπά ἴὴ οὴὲ παῖ 560Π15 ἱπϊεπά ρα 
ἴο 6 σι ρρ  πιθηίαὶ, 

2. 4] δὲ ἀαγ: 977 ϑεδοιαάα. Τομοϊδάδ ᾿νοὰ 
ΔΙΘΥ (Π6 δοςοϑϑίοη οὗ [οδϑὴ αἱ ἰεαϑῖ 21 γϑᾶγβ 
(2 Κ'. χιι. 6), ΡγοῦδῦϊΥ 2ς οὐ 32.ο. Γδι5 ἴῃ6 
Ἰἀοϊαῖτιε5 οὔ ]οαϑὴ (ἰηΐγα, γεῦϑεὲ 18) νι γα 
σοπῆποα ἴο ἢὶ5 ἰασῖ 10 ΟΥ 15 γθΆΓϑ. 

8. ὑεῤοίαάα ἰοοξ Ὧν ῥίνη ἴαυο «υἱνει.) 
ΑΒΔ ΙΔ ἢ 5 ἀοβισυςτίου οὗ ἴῃς δεεὰ γοναὶ (οἷ, 



ει Ἡεοῦ. Ὁ 
φησι. 

 Ἐχ. 3ο. 
Σ8, 13, 14 

γ. 4---ι1.] 

4 ἢ Απά ἴτ σαπι6 ἴο ρᾶ85 ΔΕεγ τῇ 5, 
ἐπαὶ Πολ9 ἢ ννὰ5 πιϊπάεα ἴτο γεραὶγ ἴῃς 
ἤουξβε οἵ τῆς ζΟΚ Ὁ. 

ς Απὰ δε ρδίμεγεά τορεῖθοῦ τῆα 
ῬΙεϑῖθ ἀηὰ τῆε [νενίτεβ, ἀπὰ 8414 ἴο 
τε, (Ὁἅδ ουξ υπῖο τἢς οἰτίε5. οὗ 
]υάλῃ, Δηὰ ραῖμεγ οὗ 11 15γαεὶ πιοηεΥ 
ἴο γερδῖγ τῆς ἢοιβε οὗ γουγ (σοά ἔτοπὶ 
γεᾶγ ἴο γεδῦ, ἀπά 5866 ἴῃ γε ἤδϑίβ 
δὲ πιαῖτεγσ, Ηονθεῖς τῆς [,ονιτ68 
Ὠλϑιεηεὰ ἐξ ποῖ. 

6 Απά τε Κίηρ ολ]16ἀ ἔογ [εῃοϊδλάα 
τπε ςὨϊεῖ, δηά βαὰ ἀπο ἢϊπι, ἣΥ 
ἢδϑβὲ τῆοι ποῖ γεχυϊγεά οὗ τῆς [,ενῖτεϑ 
ἴο δτίπρ ἰπ ουῖ οἔ Γυάδῃ ἀπά οι οὗ 
]ετγυβαί ει τῆς ςοἸ]εςείοη, σεζογάϊηρ 
ἐδε εογινιαπώμεπί οἵ 7 Μοβεβ τῆς 8εῖ- 
νδηῖ οὗ τῆς [ΟἈΡ. ἀπά οὗ τῆε ςοη- 
στερατίοη οἔἉ Ιβγδεὶ, ἔογ τῆς τθθγηδο]β 
οἵ νυ τηαβ8 ἡ 

7 ἕογ τῆς 8οη5 οὗ Ατῇῃδὶιδῆ, τπδῖ 

ΧΧΙΙ, το) παά Ἰοῆ [οδϑὰ βοιις ἃ παΐυγαὶ 
5:10 550 Γ, δηκὶ 5 τηδγτίαρο, πογοίοτε, αἵ {πὸ 
ΘΑΓΙΙΘϑῖ δι δ ]6 ἀρὸ, ννὰ5 ἃ πιδίῖεσ οὗ ἴαῖε 
Ῥο]ῖογ. Α,5 [οποίδαα ννὰβ δνι θη} συδγάϊδῃ 
ἀπά τορεηΐ ἰοῦ ἴπ6 γοιης Κίηρ ἀυτπρ ἢ 5 
ταϊπουιγ, ᾿ἴ ἀσνοϊνοα οὐ ἢἰπὶ ἴο πιοοῖ [ἢ6 
τααῖζογ, πὰ ργοῦδοὶ ἴο βυρροσὶ [6 νἶνο8. 
Το πυπιδοσ “ ἴννο," οἡ ψ ΟΝ ἢ ἤχθρά, ἱπὶ- 
ΡῈ 5 ἃ ἀόϑῖγο ἴο σοπηδίηθ τοραγὰ ἴογ ἴΠ6 5ις- 
ςοϑϑίοπ ἢ ἃ αἰδοοιγαμεμηεπηὶ οὗἨ Ὄχοδϑϑίνο 
ΡοΪγ απηγ. ((οπιράγε τ Κ. χὶ. 1: 2 Οἢγ. χὶ. 
21, ΧΙ. 21.) Οπὸ οὗ ἴδ6 νγνο5. ἢ) αιιοϑ[ίοη 
νγ45 ῬγοῦδΌΪν “ [ἐποδάάδῃ οὗ ἄρυοι (6 
τηοῖδογ οὗ Ατπδχιδῇ (οἢ. χχν. 1). ΚΥΠῸ 5 ργονθὰ 
ΌΥ Απιδχίδῃ᾽ 5 ἀνὸ αἵ ἢ]5 δεσεϑδϑίοῃ ἴο ἢανυς Ὀθθη 
ἴάκοη ἴο νέο ΌΥ [οδϑῇ αἱ ἰθαϑὲ 85 ΘΓ 85 ἢ 5 
2151 Ὑ6άαγ. 

δ. Οο ομῖ τιπῖο ἐδε εἶδος οΥἹὙ μάκαρ. 866 
ποΐο οἡ 2 Ν. χίϊ. ς, ν ἤσγο ἴῃ6 ἔλεϊ ἴῃπαΐ οἀςὴ 
ννὰ5 ἴο ρμαΐποτ. “οὐ ἢϊ5 δοαιδιηΐδηςθ, |π|- 
ΡΙΙ65, Πα 15 ΠΟΓΘ, ἀπά-ἤογὸ αἰοῆθ, ἜΟΧΡ ΓΘ σϑΙΥ 
βίδιθέ -- [παῖ ἴῃ ςοἸδοῖοη ννὰ5 ἴο Ὀς ἰοςδὶ. 

Θ. ὕεῤοίαάία ἐδε εδὶ. 7} 1.2. “τς Βἰρῃ ρτγίςϑῖ,; 
ΟΟΙΠΡΑΓΟ νοῦϑο ταὶ ΠΟΓΟ ἴΠ6 5λπ|ι6 ινοσὰ 18 
Ῥγεῆχϑά 85 δη ὀριτπεῖ ἴο “ ργιοϑῖ." 

ἐδε εοἰϊδείϊοπ . .. οὶ Μοες, 67 ΤῊΪβ 
Ρἤγαθο ἀεοβίμηαῖϊος ΡΓΟΡΟΓΙΥ ΟἾΪΥ ἴπεὸ δαὶ 
86 οὶ ἴᾶχ ψν ἢ ννᾶ5 βρεθεῖ! αβϑίξηθα ὈΥ 
ἴῃς 1ἰἂνν ἴο {Π6 δόγυῖςς οὗ ἴῃ [αρόγηδοὶθ (ἔχ. 
ΧΧΧ, 12-τ6)ὴ. ἴ Δρρεδᾶγβ ΟΥ̓ 2 Κ. χὶϊ. 4 (δῖ 
]οαϑἢ πιαὰ δεοιρηθὰ ἴο ἴπ6 γχοβιογαδίοησδιπά 
ἴνο οἴ ΕΓ Ρῥαγ πιὸπηῖβ αἷἰσϑο. Βιυῖ [Π]|5 [Π6 
ψτΙοΥ οὗ ΟΠ γοηῖς]ο5 ἀοὸβ ποῖ {ΠῚΠηΚ 1 πθοθ5- 
ΒΆΓΥ ἴο γεροδῖ εἰ ΠΟΘ, ΟΥ̓ 1ῃ νϑῦϑ6 9. 

ἡ. ΤΡε τος οΥ Διραϊα,.} Δμαξίαῃ, δηὰ ᾿ἰβ5 

1. (ΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΙΝ. 

σο κε τνοπιᾶη, Παά Ὀγοίκεη τρ {Πς 
ἤοιβα οὗ (ὐοά; 4πὰ4 «ἶθδο 41] τῇδ 
ἀεάϊςαιεά τὨϊπρβ οὗ τῇς δουβε οὗ 
τῆς ΓῸΚΡ ἀἰὰ {πεν δεθῖον ὑροη 
ΒΔ.) πηι. 

8 Απά δἵ τῆε Κίπρ᾿β σοπηπιαηἀπγεηξ 
ἴδον πιδάα ἃ οἢεβῖ, δηά δεῖ ἴ νντἢ- ᾿ 
ουξ δἵ ἴῃῆ6 μναῖ οἵ τῇς ἤουβε οὗ τῇ8 
ΓΚ. ᾿ 

Απά {πεν πιλάς ἴα ργοοϊαπγατίοη "ἢ εδ. ὦ 
τσ, Κορ [υάλῃ δηὰδ εγυβαίεπι, ἴοὸ 

πηρ ἴῃ ἴο τῆ6 ΓΟΚῸ Πα ςοἸ]]εςτίοη 
δαὶ Μοβεβ τῆς βεγνδηῖ οὔ (οὰ ἐ σία 
ὉρΟη ἰβγαθὶ ἴῃ (ἢ6 νυ] Δ ΕγΠ 658. ' 

10 Απά ἃ}]] τῆλε ργποοβ δηά ἃ] τς 
ΡεΘορὶς τα)οϊςεά, ἀπά Ὀγουρῆς ἴῃ, πὰ 
οαϑῖ ἰπῖο τῆς Τσἤαβῖ, ἀπε] τῆν δια 
ταλάε Δη ἐπα. 

ΙΙ: Νον ἴἴ οδπια ἴο ρᾶ88, ἴῃδί δῖ 
γγηδὶ τἰπιθ τε Τσἤεδὲ νγὰ5 ὕγοιρῆξ 
πηῖο τῆς Κιπρ᾿5 οῆῖσς Ὀγ τῆς μαπά οὗ 

οἰάον Ὀγοίποσϑ (ςἢ. χχὶ. 17}, νῆο ἴῃ [ΘΠογαπι 8 
Τείση, δείογο τποῖὶγ σαρίυγο ὃῪ ἴῃς Αταῦβ, ἢδά, 
ἢ (6 τος κ]οβϑηοβθα δηά υἱοίθηςσε οὗ νοι, 
σδγγιοα οι {πεῖγ πιοῖῃογ᾽5 ἀθϑίχηβ ἀραϊηϑῖ [ἢ 6 
ΤοηρΙς, οπραρίηρ ([ἴ ννου]ά 5601} ῬΟΥΒΟΠΔΙΪΥ͂ 
'η (Π6 νΌτΚκ οὗ ἐοναοίδτίοπ, δ ἢ οἴ Υ5 
ΤΏΔΥ πᾶν Ὀθδη ἴοο {π||ἃὰ ἴο νϑηΐυγε οἢ. 

ῥαᾳά ὀγοξεη μῤὸ δὲ ῥοιμε 9 Οο ΤΠα ὁχ- 
Ργοϑϑίοῃ “Ὀγοκθη ὑρΡ" 5 βοπιθινῃαῖ ἴοο 
βίγτοηρ. “Βγοόκοὴ ἐπῖο" ψουϊὰ Ὀὸ 4 ὈεῖτοΣ 
{τδηϑιαἰίοη οὗ [η6 οὔρῖηδὶ, ((ἰοτηραᾶσο 2 Κ. 
ΧΙ. 5, δηά ποῖος δά Ϊος. 

{δε ἐραϊεαίεά ἐῥίηφσ. Με556]5, 1.9. ἀπά 1π|- 
Ρἰοπιοηῖβ. (8566 θεῖον, νοσβθ 14, ἀπά ςοπὶ- 
Ραζγὸ 2 Κ. χὶϊ. 11.) 

Βαα "ἢ Οη τῇϊς. Ρ]υγαὶ ἔογτα, ΡΠ ς ἢ 15 
σοπηπιοη ἰῃ ΟΠ τγοηὶοΪο5. (ἰπῆγα, οἢ. ΧΧΥΗΙ, 2, 
ΧΧΧΠΝ. 3, χχχίν. 4), 566 ποῖε οἡ (ἢ). Χυὶ!, 2. 

8. Τρεν νιαάξ α εὐε. (Οὐοπιραγε 2 ΚΝ. ΧΙ. 
9, ΜΜΗἰςἢ χῖνοβ ΠΟ ράχης] αγϑ. 

Θ. Τόεν νιαάρ α' ῥγοοίανια"οπ)] ΤῊ5. 15 
δαάϊτίουαὶ ἴο ἴΠ6 παγταῖϊνὸ 'ἰπ Κιηρ5. [ἴ [5 
ΤΟΔΟΙΥ σοποθίνδο!ς παῖ ϑυςἢ ἃ 5οϊοπιη οδ]], 
δηὰ [ἢ δηποιιποοιηοηΐ παῖ 4 5ρός Δ] “ σμοϑ "ἢ 
ννᾶβ δεϑιρηθα το σοηίγιδιζίοηθ ἰονναγι 5 ἴῃς 
τοϑϊογδίίοη ννοι]Ἱὰ ἤᾶνθ ἴμ6 οἴἴοςῖ, ἀοϑοσιθοά 
ἴῃ ἴῃ 6 ποχῖ νϑῦβθ, οὗ σδιιϑίηρς 41} οἰ λϑϑὸβ οὗ ἴῃ 6 
ῬΟΟΡΙο ἴο ἤοςκ ἴο [Ὀἐγυϑα]επὶ δηὰ ἢ]}} τη σμοϑῖ 
ΜΙ ΠΟΙ ΟἸδγηΡ5. 

10. ὕει εῤεν δαά νιαάφ απ ἐπ. ὙΠαῖ ἰ5, 
Οἰ ΠΟ ἀπ] την παά ρίνθη ἴο τη6 υἱπιοβῖ οὗ 
πεῖς πιθδηϑ," ΟΥ “ἀπ|}1 τον πα γίνῃ 
ΘηΟ ἢ ἴο σοπιρΙεῖε ἴῃς τοϑϊογαϊοη." 

11. 41: «αυδαὶ ἐέ»ιδ δὲ δεν «υας ὀγομσ δέ μπὲ 
Τὸ ἀΐησ᾽, οἶεε ἩἩετε ΟΒγοηίοϊεβ. ἰ5 διΊΡ ΕΓ 
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τε ΤΙ ενίτεβ, αηά νἤδη ΠΥ κἂν τῆδί 
ἐδέγε τῦᾶς ταυςἢ πιοπαγ, ἴῃς Κίπρ᾽ 8 
βοῦῖδε διά τῆς ρῇ ρτίεβϑε β ΟἹ ΠΕΥ 
ολπια ἂπὰ οπιρτεά τῆς οδεβῖ, δπά 
ἴοοΚ [ἴ, απαὰ σαγγιεα 1 ἴο δ15 ρίασε 
δραίη. ὙΤΠυ5 τΠῈῪ αἰ ἀλγ ὉΥ ἀλγ, 
δηὰ ρΑῖμεγαά ΠΊΟΏΘΥ ἰπ ἀθαπάδησδ. 

12 Αμὰ τῆε Κιπρ δπά Ϊεποιϊδλάδ 
ρᾶνε ἰξ ἴο 50ἢ 45 αἀἸά τῆς ννογκ οὗ τῆς 
δογνίςες οὗ τῆς ἤοιβεὲ οὗ ἴῃε ΓΟΚΡ, 
δηὰ διγεά πηλϑὸπβ ἂπὰ σδγρεηῖεῦβ 
ἴο τεραὶγ ἴῃε δοιβεὲ οὗ τε ΙΟΚΡ, 
ἃηὰ «αἷἰϑο δῦ 88 ψνγουρῆς ἴτγοη 
Δπὰ Ὀγδβ8 ἴο τηεπηά τὴς δοιιβε οὗ (ἢς 
Γ[ΟΚὉ. 

12 ὅὃο τῆς ψογκηγεη νγουρῇϊ, δηά 
ΤΉΣΕῦ. ἐς τῃς ννοσκ ννᾶ5 ρεγέεςϊτεά γῪ {Π απ, 
ἀσαΐεηρ 
«ὐονί πὶ 
πον ἐ 
φινή. 

Δηὰ {ΠΕῪ 58εἰ της ἤοιβε οὗ Οοὰ ἴη ἢ Ϊ8 
δβῖαῖα, ληά βίγεπριεπαα 1ἴ, ᾿ 

14 Απά ψῆδῃ {ΠῈγ 44 δηϊβῃεά ἠΐ, 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΊΝ. [ν. 12---17. 

{πεν Ὀγουρῆς τῆς τεβῖ οὗ τῆς πιοῃοῦ 
δείοτγε τῆε Κίηῃρ ἀπά Ϊεῃμοϊδάδ, ννμογεοῦ 
ὙγοΓῈ πιδλάε νε85618 ἔογ τῆς ποιιβε οὗ 
[6 Ιοκῦ, εύέη ν6858618 ἴο πλἰ Π]51ΕΓ, 
δηά ἴτο οὔδεγ τυΐ αὶ, αὰ βροοῃβ, απά ! δῆς 
γε 5868 οἵ ροϊά δηὰ 8]νεγσ. Ἀἀπά τῆ8γ 
οἴεγεά δυγηΐ οἴεγίηρβ ἴῃ τῃ6 ἤοιβ8 
οὔ τῆς ΓΟΚῸ σοπίϊηια } } }γ 411 τῃ6 ἀδγϑ8 
οἔὗ ΪεΠοϊδάδ. 

Ι'ς { Βιυιῖ [εποϊδάδ νναχεά οἷά, δηά 
νγὰ5 (]] οὗ ἀλγ8 ψῆῇθη πες αἰδά ; λη 
δυπάγεά Δη64 {Π|ΓΥ γεᾶγβ οἷα τᾶς δέ 
ψῇεη ἢς ἀϊεά. 

1Ι6 Απά {πεν δυγοά Πἰπὶ ἴῃ τῆς 
ΟὙ οὗ ᾿λανίἀ δπιοηρ τμ6 Κίπρϑβ, δ6- 
σάι8εὲ δε Πδά ἄοῃε ροοά ἰη ἰβγδεὶ, 
οι τοννατά (σοά, διὰ τονναγά ἢ ]8 
Ὠοιι86. 

17 Νον δῆεγτῃε ἀδαῇ οὗ [ἐῃοϊλάα 
σᾶπις ἴδε ῥτγίηςεϑβ οἵ [πάδἢ, διά τηδάς 

1ἢ242ὴ Κιηρβι. ὍΤῆδ οδοϑρῖ, ᾿ ἈρΡρΘΑΓβ, ννᾶ8, 
ἔτομη ἴθ ἴο {πιὸ (ἤθη ἴἴ ϑεεπιθά ἴο Ὀ6 
ΡΓΟΙΥ 011}, τοπιονθα ἔγοπι [15 ρίδςθ, δηά 
ἴδκὸη ΒΥ ἴθ 1Ἁ,ον 65 ἴοὸ ἃ γουύδὶ οἢςςθ, ν ἤΠογΘ 
1 νν»ὰ9 οπηρίϊθα ἴῃ ἴπ6 ργέϑδοηςς οὗ ἴῃς ΗΙρἢ 
Ῥγεϑὲ (ογ ἢἷ5 ἀθρυῖγ) δἀηὰ οὗ βογαὶ ϑοσγίδο; 
ἀ΄οῦ ν ἰςἢ ἴἴ ννὰ5 ἴα κῃ ὈδοΚ ἴο ἴπ6 τοιηρ]θ. 
ΤΊΙῈ ΠΊΟΠΘΥ ννὰ5 “ το], ρ]αςθαὰ ἴῃ θαρδ5, δηά 
ταδλίθ ονοῦ ἴο {Π6 Ὄνεύβθοῦβ οὔ [ἢ6 ψόοσγκ (2 Κ. 
ΧΙ, το, 11). 

ἐῤε ἀϊησ᾽: “ογῖδο ἀπά ἐδε δίσῥ ῥγίοῦ: οὗἶοογ 
εα»ῖὸ απα ορηρ τά, 4 5.}ὺ Ἐαΐπον, “186 Κιηρ 5 
δογίθθ σᾶ, δηὰ πὸ ἰῇ ρῥγίοϑῖβ οἤσοΥ ; 
δη ἘΘΥ εοἰηρίοἀ ἴῃε ομοϑῖ, δηά ἴοοκ [ἴ ἀπά 
ΟΑΥΓα ἰΐ ἴο 15 ῥἷδοθ δρδίη." ὙὍῇῆε νεγρ 15 
ςἢδηκοά ἔτοπι ἴῃ 6 βδιηρϊαγ ἴὸ [86 Ρ] ΓΑΙ ; δηά 
(ῃ6 τηϑδηΐϊηρ ἰ5, ποῖ ἴῃδῖ ἴῃ6 δογιῦθς δηὰ [ἴῃ6 
ΟΥ̓ οοΥ οπιριοὰ ἴη6 ομοϑὶ δηὰ ἴοοκ ᾿ξ δηά 
᾿Ανγιοα 1 Βαςκ, δυξ [πα σογίδϊπ οἵΠΟΓ ῬΡΟΓΘΟῚ5 
ἀϊὰ [}}5--- σοῦ ΪΥ 1Π6 1 ονιο5, πο Ὀτγοιριῖ 
[86 σμοδϑῖ ἔγοιῃ [πὸ [6 ΠΊΡ]6. 

Τρισ ἐῤεν ἀϊά ἀα» ὁγ ἀαγ.) Οτ, “ ἔσγοτπῃη {{π|6 
ἴο {|π|6.᾿ 

12. 10 «με ας ἀϊ΄ ἐῤδε «υογα. 1.2. ““ἴο [86 
ΟνΟΥΘΘ 5 οὗ [6 ννοσῖ." (δεὲ  Κ. χὶ! α1.) 

αηδ ῥίιγε4. Ἐδῖδοι, “Απάὰ 80 γ᾽" (16 
ΟΥ̓ΕΓΞΘΘΟΙΒ) “ Πιγεά." 

18, Τρ «οἱ 1δὲ ῥοισε 9.7 Οοά 1" ῥὶς «1αε.] 
. Ἀδίμογ, “ [ΠΟΥ͂ βοΐ ἂρ ἴπε δοιιε οὗἩ Οοά ἴῃ 118 
(ο]4) πιθαβῦγο᾽" ΟΥἹ ῬΙΟΡοΟΤΙΙΟ δ." 

14, ἤῥεγεοῦ «ὑεγε για υε“-9..1 Οἡ [δ6 
ῬΓΟΡΟΥ πιοάδ ὀΐ γεσοης]πρ [ἢ 5 ρασϑαρο νυ ἢ 
21 Κ. ΧΙ. 12, 566 ἴδε ποῖς οἡ ἴπαϊ ρϑϑϑᾶρθ. 

τεμεῖς... 1Ἰ΄ο οὔεγ (πλᾶτρ. ρει δ ΤΒΟ 
τὐδηβίδιίοη ἴῃ ἴῃς ἰεαχὶ 5 ἴο δ6 ργοίοσγϑ, 

βἰησο “ ρϑϑίϊθϑ᾿᾿ ἅτ6ὸ πονθογε οἶϑθ πιοπιὶοηρά 
διηοης ἴπ6 ἱπιρ]οπιθηῖβ οὗ (Π6 ἴοι ρΡΪο. 

“βοοη.. Οὐομήραγο 1 Κ. νἱ]]. 50. 

15. “45 δῥμπάγεά απά ἐδὶγίν γεαγ: οἷά. ΓΏΘΓΟ 
ἴ6 ΠΟ ΡΑΓΆΪ 6] ἴο [158 εχίγειηθ οἱὰ ἂρὲ ἰηῃ 
7εννιϑἢ Ὠἰδίοσγ ἔτοπὶ ἴῃς ἀδγβ οἵ ἴε Εχοάυϑ 
ἀοννηνναγάβ ; δηὰ ἰξ 5 γοπάογοα Ὄβροο Δ] Υ 
παργόβάθὶς ΒΥ πε δος Υ οὗ Τ᾿ οϊδάα ἀραϊπϑῖ 
Αἰηδι δὴ ποῖ 23ς Υ̓θασθ Ὀείογεο ἢ]5 ἀθδῖῃ. 
Μοὶ οττῖςβ, {πογοίογο, ϑυρροδο {π6 πυπΊ .Γ 
ἴη ἴπε τοχὶ ἴο δὲ οογτιρῖ, δηά βιισμεϑῖ ἴῃ [5 
βἴοδά τοῦ οὔ 82. ὙΠ βἰδιεπηθηΐ [ἢδϊ [οποϊδδ 
ἐέγγαβ [}}] οὗἩ ἀδγβ ἤθη ἢε ἀϊεά," νοι]ά ὃς 
Ἰυβιίῆθα ὄνθη ΟΥ̓ ἴδε ἰοννεσ οὗ ἴπεδὲ ἵνο 
ὨΠΠΊΌΘΓΒ. ᾿ , 

16. ΤΡ διγίοα δ ἐπ 1δὲ εἰ οΥΓ δαυϊά 
αριοηῖρ ἐῤὸ ἀϊηρἢ ΤὨΪ5 πΠρδγα  !]οἰθὰ Ποποιιγ, 
ΏΠ6 ἀυς ἴῃ ρματί ἴο ἴπε τοϑρεςῖ ἰπ νν πο ἢ 
7εομοίδάδ 'νγὰβ ᾿νε ἔογ ἢ 15 γε! βου οαγαςῖοτ, 
ννᾺ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ, αἰδο, ἰὴ ρατί δι υΐδοϊς ἴο ἢ!5' 
ςοπποχίοη νυ ἴπ 6 -τογδὶ ἔπ] ἰὨγου ἢ [5 
ψνς (ςοἢ. χχὶὶ!. 11), ἀπά ἴο ἴῃς ἕᾳςὶ [Πδῖ, ἔογ 
0 ΟΓΥ 112 γόαγβ, Β6 δά ργδοίίοδιν με] ἴῃς 
Κίηρὶν οἢῆςσ. 

Ιοτυαγά ῥὶς δοιμε. “ Τοναγὰ Οοὐΐβ πους," 
ἦ.6. ἴῃο τϑιρ]6. 

17. Οαριε δὲ ῥγίποει οὔυμάα ὁ. ΤῊΘ ΠΟΌΪ65 
ἢδὰ ἴάκδϑη μαζί ἰη [ἢ τενοϊυζίοη, ννῃις ἢ ρἰδορὰ 
7]οδϑὴ οἡ ἴπε τἤγοης ἴῃ [86 ρίας οὗ Αἰδδ] δῇ 
(ςἢ. χχὶϊ!, 2, 11, 20), Ὀυϊ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ταῖμοῦ οὐ 
ῬοΙΕἰοα] ἴπὰη οὐ τε ρίοιιβ στουπάβ. ΤΕΥ 
ταὶ ῃϊ αἰ κὸ τἢ6 τυϊα οὗ 4 ψοπιᾶη δι ἃ 
ἔογείσποσ ἱτοι ματος ρατίηρς ἰη 186 Ζοδὶ οὗἁ 
7εποϊδάδ ἔοσ Ρυ ΓΙ οὗ τοὶ ίοθ. Αἴ δηΥ ταῖς, 
ΔΙ͂ΟΓ 295 ΟΥ̓ 30 γολῖβ οὗ [εῃον ϑίῖς νοσβΡ, 



4 ον. 
«ἔρ. ἀραΐ. 

πδῖἵϊοη. 

Υ. 18---22. 

οδείβϑαηςε ἴο ἴῃε Κίηρ. ὙΠεη τῆς 
Κίπρ Βεαγκεπεά πηΐο τἢ 6 η,. 

18 Απά τῆεγ ἰεἴξ τῆς δοιβε οὗ τῆς 
ΠῸΚῸ Οοὰ οἵ τδεῖν δῖ ογβ, δηά βεγνεά 
στονεβ δηά ἰάοϊβ : ἀπά ννγαῖῃ σδπλδ 
Ἱροπ ΙυἀΔῃ δπα εγυβαίεπιὶ ἰοῦ (ἢ 18 
ἘΠΕΙΓ τΓΟδρά58. 

Ι9 Ὗεῖ ἢε βεπῖ ργορἢεῖβ ἴο τῇῆδπ), 
ἴο Ὀτίηρ τπεπὶ δραὶπ υηῖο τῆς ΓΟΚῸ ; 
Δ Π6Υ τεβε πε δραίηβε ἢ πὶ: δι 
{ΠΟΥ σνου]α ποῖ ρῖνε δᾶγ. 

20 Απά τἢε ξρίηι οὗ (ὐοά ἴςδπὶς 
ἀροη Ζεςομαγίδῃ τῆς 5οη οἵ Ϊεποίδάδ 
τῆς ρτίθϑῖ, μη δἴοοά δἀῦονες τπῈ 
ΡέορΙς, δηὰ ϑαἰά ὑπο τε, ΤΉι8 

[ΠΘῪ νυ γα ὙΥΘΑΓΥ͂ Οὔ 6 5: π|ρ || ΠΥ δηὰ διυιβίο ΠΥ 
οἴ τις σεϊρίοη, αηὰ γεαγηθὰ δῇογ ἴΠ6 ϑεάϊιο- 
νος τΐο5 οἵ ([Π6 ποὶρῃθουσίης μολαῖμθη. 

μά »ιαδφ οὐείσαπος. ϑοοκὶπῃρ ΒΥ τ|η0.8118] 
ΒΌΛΙ Υ τὸ ἀΐδροβα πὸ Κίηρ ἐνουγα Υ ἴο- 
ννᾶγ 5. {ἘΠΕῚ τεαυθσῖ, [{ ψου]ὰ δθοπὶ τδαῖ 
(δοῖγ ρϑι τ οη ννᾶ8 ἴῸΣ ἃ ἰο]ογαϊίοη οὗ ἸΔοἰδίΓΥ, 
ποῖ ἔοσ ἃ τεΐυγη ἴο ἴῃς σοπαϊίοη οἵ τΠϊηρς 
ὙΠ ἢ ρῥγονδιϊεὰ ὑπάοσγ Αἰθδι δῆ. (866 [δς 
ποχί νοσβο.) 

18. Τόεγ ἰο, ὃ. ὙὌΒΟΥ (ἰ.6. ἴδε ῥγϊηςθϑ) 
Ἰεὰ τὴς ἤουδθ οὗ {πὸ 1] ογὰ (ἀσϑογίεα τπ6 
τοι ρ Θ--ὐνογθ ἢ), δηὰ ϑεγνεά στον, ἄς. Νὸ 
ἀουδὲ [ΠΟΥ σαγτιεα ἃ σοπϑιἀθγαῦϊε ΡΑΓῪ ἢ 
ἴδεπη ; Ὀυΐ τῆ6 εΠΊρ  Θ ογ Υ ἢ Ρ σοπίηυθδά, 48 
ΔΡΡεᾶΓβ εὐθη ἔγοπιὶ ἴῃ δἴοσυ οἵ Ζεοβματγίδῇ. 

ΟΓΥ 15 ἴῃ6 Κίηξ ἰαχθὰ Ῥϑύβοῃδι ΜΠ 
Ἰάοϊδίτγ. 

)ῶγ τὐΐ ἐδεὶν ἐγεερα..] Ἐσρτ 1815 ἴγεβρᾶβ5 
οὗ ἴπ6 ῥγίποοϑ ψυταῖϊῃ σᾶπὶθ Ὡροὴ τῆς τυ οἷα 

(ὅθε Ὀϑῖονν ὑθυβθβ 23, 24.) 

10. 7εὶ ῥὲ “πὲ ῥγοόῤῥες ὠρὸ 1δει. ὙΤὨς 
ΟΠΪΥ οπθ οὗ ἴπε56 ργορβεοῖβ [παῖ σδὴ Ὀ6 παιηθά 
ἰαΒ Ζεομδγίαι, τἢ6 85807η οἵ [οδμοϊδάδ, ον οϑο 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ 15 τγοσοογάθά Ὀεῖονν (νεῦθθ 20). 
8ΟΠῚ6 ᾶνθ ϑυρροσδεά [παῖ {Π6 ργορμεῖ [οεὶ] 
Ἰινοά πὰ ντοῖὸ δρϑοιιΐ {π1|5 {{π|ὸ ; δυῖΐ {πὲ 
ΤΑΔΊ ΟΤΙΤΥ οὗἁἨ ΠΥ 1ο5 ἀϑϑίσ πὴ ἃ ἰαῖογ ἀαῖθ. Οη 
ἴδε ΠΟΥ δηὰ ἰοηρ- δ θστιηρ οὐ Οοά ἰη σοη- 
ἘΠΠΌΔΙΪΥ ταϊϑηρ ὉΡ Ῥγορῃοῖβ, ἤδη [Π6 πορά 
οὗ ἴπεπὶ ννὰ8 πο στοδλίοσδί, 566 ποῖε οἡ 1 Κ. 
ΧΡΙΪ. 1, Δηά σομήραγα 2 Ν. ΧΥΙ, 12, δηά 1 (τ. 
ΧΧΧΥῚΪ. 15. 

40. Ζεεῤαγίαρ, δὲ :οὁη ος.Γ υὑεῤοίαάα, ἐδὲ 
γί ἢ “ ΤΡο Ῥτὶοϑὶ ᾿ πιθδηβ αἰνναγϑ ἴπ6 ὨΙρἢ 
γεθι Ηετο ἴδ {Π|6 Ὀεϊοηξβ, ποῖ ἴο [οδΒοίϊδά, 
υἱ ἴο Ζεοοπαγίδη, νο πδὰ βδυιςςοθοάθα ἢ18 

(Δῖον ἴῃ ἴῃς οΟΠῆςΘ. 

«υδίερ “«οοά αδουε ἐῤὲ ῥεοῤί. Τὸ γραΐη 
ΠΟΓΔΪ διϊεηζίοη, δηὰ ὩΕ ΠΙΔ5ΟΙ  ὈατίοΥ 
ἃ, Ζεςοδαγίδῃ μδὰ (κε ὉΡ δὴ εἰεναϊεά 
γοι, {Π|]. 

1. ΠἨἩΒΟΝΙΟΙ.Ε5. ΧΧΙΨ. 

δ ἢ (ὐοά, ὙΝῊΥ ἐγδηβργεθθ γε τῆς 
ςοπλ Δ Πα πγεηῖβ οὗ τῆ6 ΓΟΚΌ, τῆδῖ γα 
οδηποῖ Ργοβραῦ ἡ θεοδιβε γε ἢᾶνε ἔοτ- 
βαΐίεη τΠε οΆΡ, Πα Παῖῃ 4130 ἰόγσβακεη 
γου. 

21 ΑπατῆοΥ σοηϑρίγεά δραίηϑβι Ὠΐπη, 
Δηἀ βιοηεα ἢϊπὶ νὴ ϑἴοηθβ δὲ τῆς 
ςοπιπηδηἀπχδης οὗ ἴῃε Κίπρ 'π τὴ6 
σουτγί οἴ τῆς Βοιιβε οὗ τῆς [,0ᾺὉ. 

22 ΤΏ Ϊολϑἢ τῆς Κὶπρ τεπιθηι- 
δεγαά ποῖ πε Κιηάπ685 ἢ ϊςἢ [6 Ποϊλάα 
ἢ]8 (Δ Πεγ δά ἄοης ἴο Ὠΐπι, Ὀυϊ 516νν 
ἢϊ5 δοη. Απά νῇεπ ἢς ἀϊεά, ἢς 
8414, ΤῺῊς ΓΠΟΚΡῸ ἰοοκ ὕὑροη 12, δηά 
ΓΟααΐγα 27. 

Ροβοη, Ῥεγῆαρθ οἡ ἴδ6 οἴορβ οὗ ἴδ6 ΠΟΙ 
σουχῖ, νυν Ὠ] ἢ ννᾶ8 οἰοναῖθα αὔόονο [86 οὐοσ 
οουγῖ, Πογα [6 ρθορῖὶς ννου]Ἱά Ὀ6. 

7ὲ εαπποΐ ῥγωρεγ ϑίησθ ῬγΟβροσ 7 νυὰβ 
αἰίλοπεα ἴο οδοάϊεποα Ὁ ἴῃ6 1νν,. (Βουζ, 
ΧΧΧΥΪΙ. 1-14.) 

δεεαις γε ῥαυε ὥγιαζεη δε Ζογά, Φ'εἢ 
(ομρΑΓΟ ς(ἢ. ΧΥ. 2. 

21. “412 166 εον»η»»"απόάριοηΐ οὗ ἐδὲ ἀἰησ.] Ῥοτ- 
ἢδρ5 ἴπε ϑυσίδη ᾿ῃναϑίοῃ δἰγοδαῦ τιγοδϊθηρά : 
δηά ἴἢς ἀεπυποϊδίοηβ οὗ ἴῃς Ρτορδεῖ-Ρυίοβί, 
ΑΓ; [Π6 ρεορὶς τμαῖ ΠΟΥ οουἹὰ ηοῖ 
ῬΓΟΒΘΡΟΙ, δηά {παῖ Οοα ᾿ιδά ἔογϑακοη {ποηὰ, 
βθεπγοά ἴο [0 85}----ἃ8 [Θγοτ 815 ἀδηιηοίδ 08 
Δρρεαγρά ἴο Ζβεάρκιδῆῃ ([ετ. χχχιΐ, 2-.5}--ἰγεᾶ- 
5Ο0ΠΔ0]6 υἴΐογᾶηςαβ, ἀθϑιρποὰ ἴο Ῥγοάιϊοθ 186 
ἀἰϑαϑίουβ {ΠΕῪ δηποιιποςα 85 ἱπιροπάϊηρ. ΟΥ̓ 
ΒΓ ἢ ἃ ἔδο!ηρ, [ἢ 1Ιἴ εχ  ϑῖθα ἴῃ [Π6 σογαὶ ππά, 
πε Ἰαοἰδίγοιι5 ποῦϊθϑ νου ποῖ θὲ 5ἰον ἴο 
ἴδκε δἀναδηΐλδσε. ΤΕΥ ννοιἹὰ ἰπῆδλπις τ 6 
ΚΡ 5. Δῆροῦ, δηὰ ὑσρὸ ἢϊπὶ ΟἹ ἴο ΟΘΧΙΓΟΠΘ 
ΤΘΆ5Γ65. ΤῸ 5 Κα ἴδ Γοϊϊσίοη οὗ [ἐἤονδὰ 
(Πγου ἢ 115 σμεΐ οΠῆςοϊαὶ, ἰο ἀθαὶ 1 ἃ ΠΟΑΥ͂ 
Ὀίονν δηά ρμτεαΐ αἰϊβοοιγαροπιθηῖ, ψου]ά θ6 
(Ὠεῖγ οὐὔ]οεςῖ. Απάὰ [6 ννϑακ Κιηρ, {που ρὴ 
ποῖ δὴ ἰάἀοϊαΐου ἢ: πη5ο] , γιοϊ θά ἴο {πε ρεὲῖ- 
βυδϑίοηβ οὗ ἴῃς ἸΔο]αίτγοιιβ ραγ, δηὰ δον θὰ 
ὨΙΠΊ56][ ἴο Ὀ6 ἃ ποῖσε ἴοοϊ 'π {ΠΟΥ Βδηάϑ. 

ἰη 1δὲ εομγὲ οΓΓ ἐδὲ ῥοιωε οὗ δὲ 1 ονά.] 
“ Βεΐννοοη ἴ(ἢ6 αδἰἴϊαύ δηὰ ἴῃς ἴοπιρὶθ, οὗ 
ἀἰσοοῖν ἴῃ ἔγοπὶ οὗ ἴμε ἴϑρὶς Ρόσγοῖ, 1 τ Ρ6 
[η15 Ζεομασίδῃ οὗ ννβοτη ΟἿΓ Πμογὰ 5ρθΆκ8 
(Μαζί. χχιῖ!. 15). Α Βοστοῦ οὗ {δεῖν ἱπιρίουβ 
ἀεοά ἰοὴς ροβϑοϑϑθάὰ [86 [ενν5, ννμο Ὀεϊονοὰ 
{παῖ τὴ6 δοοά ννὰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 οἤδοἊορά, δυῖ 
σοπίπιοα ἴο ὈιθΌΪ]Ὲ οἡ ἴΠ6 ϑ5ἴοῃο: οὗ 1ῃ6 
οσουγί, ἰκὸ Ὀϊοοά ΠΟῪ ϑῃθά, ὑπ|}} ἢ 6 [ΘΠ Ρ]6 
νν85 δηϊογοά, ᾿5ῖ Ῥχίοῦ ἴο [5 ἀδϑισιςίοπ, Ὁ 
ΝεδυΖαγαάδη. (" Ταϊπιυ, 85 αιοίεα ὈΥ͂ 
ἰρμΈοοί.) 

22. Τὸε Ζογά ἰοοξ τροη ἐξ απά τειν 12. 
Οομρασε Οδεῆ. ΙΧ, 5, χΧὶ, 22; δηά ςοηϊγαϑξ 

Ζ 

337 



438 11. ΠΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΙΨ. [ν. 23---27. 

ΗΟ. τ. 44 Ε Απά [ἴ ολπια ἴο ρᾶ95 ἷδλῦ [ἢ Ξ 2ς Απά Ψψῇεπ {ΠῈῪ νγεγε ἀδραγίεα 
ἑἰση φγίάε δηὰ οὗ τῆα γελγ, ἐλωΐ τῃε δοβῖ οὗ 
Φεαν. 

ΟΥΓΙᾺ σλη6 ἃρ ἀραϊηβῖ ἢϊπι: δηὰ {πὸ ν 
σάηης ἴο [πάλῃ δηά [ὀγυβαίεπι, ἂπά 
ἀεβιγογεά 81] τπ 6 ρῥγίηςε5 οἵ τῆς ρεορὶςε 
ἔτοπι ἀπιοηρ ἴῃς ρεορῖίε, ἀπά 5εηΐ 8]]} 
τῆς 5ρΡ01] οἵ τῆεπὶ υαπῖο ἴῃς Κίπρ οὗ 

ἔτοτῃ ἢϊπι, (ον {μὲν Ἰεἰ Ἀϊπὶ ἴπ ρτεδλῖ 
ἀΐβεδϑεβ,} ἢ}8 οννὴ β8εγνδηῖβ σοπερίγεά 
Δρδίηβῖ Πίπη ἕογ (ες δΙοοά οὗὨ τε 5οῃβ8 
οὔ Ϊεποίδάα τῆς ρῥγεϑῖ, πα 81ἐν ἢϊπὶ 
οἡ 5 Ὀεά, δηά ἢς ἀϊεά : ἀπά τῇεγ 
δυγι δά Ὠϊτα ἴῃ τῆς ςἰΥ οὗ αν! ά, δυζ 

ΤῊΝ. ΤὌὈληηδβοιβ. {πεν θυτίεά Πἶπι ποῖ ἱπ τῆ6 5ερυ]- 
“εἰ. 24 ογ τῆε Δγπιν οὐ τς ϑγγίδῃβ Ἴἤγεβ οἔ τ[ῃε Κίηρϑ. 

σλπη6 νυ] ἃ 51π|4}} σορΑΠΥ͂ οὗ πλεη, 26 Δηά τΒεβεὲ ἄγε ἴπδὺ τῆδί σοη- 
ΒρΡΙΓοά δραϊπϑῖ ἢϊπὶ; ᾿'Ζαῦλά τἢς 5οη ΓΟ ΝΣ Δηὰ ἴῃς ΓῸᾺΡ ἀεἰϊνεγεά ἃ νεΓῪ ργεαῖ 
οὔ δηϊπιεαῖῃ ἂἃπη Απηπιοηϊῖοϑβ, Δηα 2 Κίηςς Ποβῖ ἱπῖο τλεῖγ βδηά, Ὀδοδιιβα ΤΠ Ὺ μδά 

ἔογβάκοη τῆς [ΚἈΚ Οοάἀ οὗ δεῖν [8- ᾿ ὩΣ 
1Πεγβ. 80 τῇεγ δχοσουῖθὰ Ἰμαρηγχεηΐ 
δραϊηϑὲ [᾿οδϑῇ. 

ρα σθαι τῆς 8οη οὗ ᾿᾿δηϊητ δ᾽ 
ΟΔΌΪζα58. 
27 ἴ Νὸον εὐπεεγπίησ Ὦ5 50η8. Δηά 

Ἰὸ νυογάβ οὗ 851. ϑδίθρμοη (Αςῖβ νίϊ. 60). 
ΖοΟΒΑΓΙΔἢΠ 8 ὈΓΑΥΘΙ ννὰ5 ργορῃοῖιῖςσ. ΔΎ Ιη 
1π|1|6 πλογὸ {ΠΔῃ ἃ γϑᾶγ 6 ννὰ5 ἀνθηρὰ ΌΥ τῃ6 
νἱο]επὶ ἀφαΐῃ οὔ ἢΐ5 σμ] οἴ ΟΡ γοϑϑουβ (566 ΝΟ ΓΘ6 5 
23 Δηἀ 25), νν 116 ἴπ 6 [ἐνν]5ἢ Ροορὶς ννμῖς ἢ πδά 
Ῥαγιςοϊραϊοα ἴῃ [Π6 οτιπλθ ςοπτηποά ἴο οχρίαϊθ 
{πε οὔἴδσποθς ΌΥ 5ιιβογίησα 11] [Π6 οεἴοβο. οὗ 
{Πεῖγ Οχίϑ'οηοθ 8ἃ5 ἃ Ὠδίίΐοη. (8εςε 1υΚ6 χί. 
51.) 

28. Τδὲε δοιὶ οΥ ϑυγία εαριδ τῷ ἀσαϊπεὶ δὶνι. 
Ετοπὶ Οαῖν, ννΒῖοἢ τΠοΥ πδά Ὀοβίεροα δὴ 
ἴακοη, Οἡ [86 υπιιδιιδὶ σμαγαςίογ οὗ [}}}5 Θχ- 
ρῬεάϊοη, 566 ποΐθ οη 2 Κ. χίϊ. 17. 

απά ἀεεγογοά αἱ ἐδε ῥγίπεος οὗ δε βεορ δ 
Νο ἀοιιδὲ {πὲ ῥυποθϑ 611] ἴθ 186 ρτοδῖ αι] 6 
οὗ ννῃϊοἢ [Π6 ντΊΟΓ σρθᾶκϑ ἰπ ἴἢ6 ποχῖ γϑῦϑθ. 
Α5 [ῃς διιΐμογϑ οὗ ἴῃ γεσεηΐ φροϑβίδου (ϑιργα, 
ΨΟΙΒΘ 17), ἀπα {Π6 ᾿ἱπϑιϊραΐογο ἴῃ 41} ργοθα- 
ὈΠΗΥ, οὐ ἴῃς ργοςθθάϊηρβ διδίηδὶ Ζθοπαγίδῃ, 
ἃ 5ρ6ςΐα] Ἰυά στηθπῖ (6}} οα {Π 6 πὶ, 

απά “ἐπὶ αἱ] δὲ “ῥοὶ] ο7 ἐδονι μπίο ἐδο δἰπσἢ 
ΤὨο Κίηρ ᾿πἰεπάρά ἰ5 Η4ζ7δοὶ, [Π6 ϑιισσοβϑου οὗ 
Βεημδάδά, 45 ἀρῃθαγθ ἔγοτῃ 2 Κ. χί!. 17. ὟνἋ 
δῆοια παῖιγα!Υ ἢᾶνο σοπο]ιάοά ἔγτοπι [παῖ 
Ῥαάββαρα {παῖ δὲ ιἱηπάἀογίοοκ [ἢ ὀχροάϊ!οη ἴῃ 

τβόη, Ὀυῖ ἴπ6 ἕβεῖ ἤογὸ τοοογάθα ςθοπὶβ ἴο 
ΠΏΡΙΥ ἴΠδ σΟΠΙΓΔΤΥ. 

24. ον “δε χγρὶ οΥΓἹ 12. ϑργίαης εαριρῇ 
ἈλίθεΓ “μδὰ οοτιθ." 786 νυτιῖοῦ ἰ5 ὁχ- 
Ρίαιηϊηρ ποὸνν 186 ῥγίποθς Ὠαρρεποά ἴο ὃς 
δία η, δηὰ ΓΠΟΙΓ 5ρο δ ἴο δ6 ἴδκϑῃ. 

ἀεἠνεγεώ. “ Ἠδὰ ἀεϊϊνεγοά. 

ἐδεν ἐχεομεά ἡμάρσηπεπί ἀφαὶποὶ Ψοα.δἢ ΒΥ 
ἀεἰεδτηρ Πἰ5 ἀστὴν δηὰ ϑἰανῖηρ 4}} ἢ15. ποῦ 68. 
ὝΠΟΙΘ 15 ΠῸ τϑάβϑοῃ ἴο {π|πκ [παϊ [οδϑῃ ννᾶϑ 
ἨϊΠΊ56 1 ννοιιηάοά, οὐ {παῖ [6 “ ρτεδῖ ἀϊϑθαϑος " 
τρθπίοηϑά ἰη {π6 ποχῖ νεῦϑα ΨΈΓΕ ἴῃ ΔΗΥ͂ ἉΨΑΥ͂ 
οδιισοά ὈΥ 1ῃς ϑγτίδηβ. 

25. ἤῥεπ {δὲν «αὐτγε ἀεβαγίε1 ἢ ΑΠΟΥ ἀδ- 
εδίίην [οδϑἢ} 5 ἀιτηύ, ἴῃ 6 ϑυτίδηβ ργοϑϑθὰ οἡ 
ἃραϊηϑὶ [ογυβδίεπι, δηἀ ΡΓΟΌΔΟΪΥ σοτηπιεπορά 

15 οἷορε, ἡ πογουροη [οδϑὰ Ῥυγομδϑθά {Ποὶγ 
Γεῖγοδί ὃγ ἴῃς γἱῆ οἵ δἰ] τῆς ΤοΙαρΙς ἰγοδϑγδϑ. 
(δεε  Κ. χι!. 18.) 

ἐπ σγεαί ἀμεασε Ἐαῖθεσ “πη 8 ΒΟΙΘ 
ἀὲδο860.᾽ Τῆς Ρἱ γα] 15 ΤΠΟΓΟΪΥ οἠσ οὗ ἴῃ- 
ἴεηϑιῖυ. (Οοπίρασγε ἀῦονο, εἢ. χχὶ. 15, ΠΟΙ 
(Π6 ρῇγαϑθ᾽ ἰγαπϑιδίθαἃ “ρτεαῖ ἰσκηῆθβϑβ" ἰ5 
ὨΟΑΤΙΥ (Π6 54Π|6 45 [ἢ18. 

ὃν τδὸ δίοοά ο77 δε τον: ὁ 7εδοϊαα.1] ΤΒΘ 
δϑοριαρὶπς δπὰ ἴἢ6 ΨΝυϊραΐας αν ““οπ οὗ 
Τ]εποϊδάα," δηὰ {Πϊ5 γοδάϊηρς 15 ργείεσγεα ὈΥ͂ 
Τλᾶηγ. Βιυῖ ἴδ 15. ροβϑίδί παῖ ΟἴΠΟΓ 5018 
οὗ Ϊοποϊδάα ψεῦε ἱηνοϊνθὰ ἴῃ (6 ἰαῖς οὗ 
ΖεοδαγΙΔὮ. 

ἐδὲν αἰδαυ ῥέγι οπ δίς δε. ἴῃ ἴῃς (δϑίῖε οὗ 
ΜΊΙο (2 Κ. χιϊ. 209), ΠΟΥ 6 Βαά τεῖγοά 
ἴου δοῖδ ὈΠΚΠΟνΤ γρᾶϑοῃ. 

ἐδὲν διρὶε ῥίγι ποί ἱπ δε “ερωΐεδτγες ὁ ἐδὲ 
ἀίπσ. Οοπραγο 2 Κ. χί!. 21, δηά ποῖς δὰ 
Ιος. 

26. Ζαῤα4 ΤῊϊ5 ἴοσπι οὗ 1π6 πᾶπιε ἰ5 
ΤΟΌΔΟΪΥ ἃ σογτιιρίίοη οὗ [πῸ ἴσιιθ ἔοστῃ, νν ΒΊ ἢ 

15 ξίνθῃη ἰη Κίηρβ, νἱγ., [οζᾶσμαγ. (ξἕεθ 2 ΚΝ. 
ΧΙ. 21, 8ηα σοπΊραγο δά ἀπ ο0η4] ποῖος αἵ ἴῃς ἐπὰ 
οὗ ἴῃς σμαρῖεγ.) 

δρέηγ ἢ Οδιοὰ ἴθ Κίηρβ “δῃοπιεγ," 
ΨΥ ΠΙΓΆ 15 ΡγΟΌΔΟΙΥ δη ἱποοιηρίοῖο τοπάθγιης οὗ 
16 Μοαδιῖο ννογά. Μοαδθίϊε ἔξειπιδὶς παπλεβ 
566ΠΊ ἴο ἤάγε τοιπτηϊηλῖθα ἴῃ ὁ οὔ 26. ((οπι- 
Ραγὸ Καὶ 1. 4.) 

47. ΗἸ -ο"..1 Νοῖίδίης 5 Κποννῃ οὗ ΔΗ͂ 
50η οὗ [οδϑὴ ὄὀχοθορὶ Απιδζίδῃ. Ὅῆς πιεπίϊοη 
οὗ ἢϊ5 50η5 ἴῃ ἴῃ Βοοκ οὗ ἴῃς Κίηρβ ννὰ5 ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ ον ηρ ἴο ἴῃς ργενίουβ ἀδθϑιγυςζίοη οὗ 
ἴΠ6 τογαὶ ἔπ (οἰ. χχὶ!. τ, 8, τοὺ, ΠΟ Ν 
τηδάθ ᾿ξ πιοτε ἴπδη σοπιπλοηἶΥ ἱπιροτγίδηϊ τἰδῖ 
[Π6 5ἰηρὶς γοπιδιπίηρ 5βοίοη οὗ ἴῃς βἴοςκ 5ῃουϊὰ 
ἤδνθ ἃ Πιιπιοσου πιδὶα οὔδβργίης. 

ἐδε φγεαίπεις 9 ἐδε διγάεπς ἰα!4 ὠβοη δενι.}) 
Τταηβίδῖς, “ Απὰ ἴδε τα] εἰϊπὰθ οὗ θα ἄθμ8 

«δ άΑφνεον. 



Υ. :- 4. 

τε ρτεδίηεβ8 οὗ τῆς δυγάδης σία ἀροη 
κρενς. δῖπα, ἀηὰ τῆς ἵτεραίγίπρ, οὐ τῆλε ουδὲ 

᾿ οὗ (σά, δεμο ά, {ΠΕῈΥ γε νυγίτεεη ἴῃ 

αἰξοτθὰ δρδὶπεὶ ἢἰπὶ." “ Βυγάφης," δεςογά- 
ἵπξ ἴο ἃ υϑᾶρε οὗ ϑρθεσῇ σοιηπιοη ἴο ἴῃς 
ΠΙΒιοσΙ Δ] νυτῖοτα ἢ [6 ῥγορμεῖβ (2 Κ. 
Χ. 2ς : 15. χὶ. 1. χυ , ἄζα. ; [ὑπ᾿ 11. 14}, ἅΔΓΘ 
Ῥιορβδῖῖιοδὶ ἀδπιπηοίδιίοης οὗ οοπηίηρ ΟΥἹ]]. 
(οποεγηϊηρ ἴῃ6 ΠΊΔΩΥ ργορῃος!65 οὗ 6ν}} ρυῦ- 
|Ιϑμθαά ἰη τ} 15 σεῖζη, 566 ἀῦονθ, υθῦϑθα 19. 

ἐδε γεῤῥαϊγίης (ΗεὍ. “»ευπάίηᾳ) φ 16ὲ δοιιτξ 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ 

Το οτὶρίπδὶ σεδάϊηρς πεγο νγὰϑ ὈγΟΌΔΟΪΥ, 85 
ἴῃ 1 Κ, χί!. 21, ποῖ 2), θὰϊ 5). ὍΤὴδ 
1114] 5} 4 016 1» ννᾶϑ Ἰοβῖ, οὐγἱηρ ἴο ἴδε ἱπιπιθ- 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΝν. 
1: Α»ταείσά δέρίμρείλ ἐσ γεῖργε τοῦ, 4.172 

ἐχερείείλ ἡμσίϊς οη {δε ἐγαι07γ5. δ αυϊη δ᾽ 
ἀϊγεΐ απ αγρὶ}) 9ΧΓὙ Πγαείες ἀγσαΐνηοί ἐδέ 
Ξαάονεες, αἱ {14ὲ τυογά οὔα 2γοῤλεῤ ἀέ ἰρεοίλ 
ἐἀς ἀμπάγεαΐ ἰαίζπίς, απα αϊεηιέσεείλ ἰλόρα. 1 
“714 ουεγίλγοιυείά (16 Ξαάοημίες. τὸ, 13 7846 
“γαείϊες, αϊεεορίφμεαϊ τοῦ ἐλεῖνγ αἱεηεῖσείον, 
“20 ας 1) γείμγη λοηεό, 14 «πιασιαῖ, 
2γομάῖ ο7Γ Δὲ: υἱκίογγ, σεγνείά 1τ11: ροας ὁ 
Ἐαάονι, αγπιά ἀφερίτείά ἐΔς σανιομεἑοπς οὐ ὁ 
2γοῤράεί, 1τῦ “14 γουοζείά σοασὰ ἰο ἀὲς ουεῦ- 
ἑάγοιυ. 25 ΠΣ γεῖρ. 27 474 ὃς οἱαίμ ἐγ 
εὐμβιγας,. 

“ φΚίῃ. ΜΑΖΊΙΔΑΗ͂ σ“ωυας ἴνγεπιῦ δηὰ ἢἥνε 
κ4. «, ἃς, 

γελῖβ οἷά τὐὐέπ ἢς Ὀερδη ἴο 
τεῖίρῃ, ἂπὰ ἢξ γεϊίρῃβ ἔνγεπν δηά 
Πἰης γεδῖβ ἴῃ [αγΓυβδαίθμ. Απαᾶ ἢ 15 

ΟΗΑΡρ. ΧΧΝ. ὌΠ σδαρίογ Ἴσογγοϑροηάβ 
ἴο 2 Κίηρμβ χίν. 2.20, δηά 15 δου ἀθητν ἴδκοη 
ἴο ἃ ἰαγρὲ ὄχῖοπὶ ἔτοπιὶ ἴμε δᾶπὶθ ἀοσιιπιοηΐ. 
οῦθοθ 1-4 σογΓΟΘροπα οἰοϑ οὶ ἴο 2 Κ. χίὶν. 
2-6; νοῦϑεθ 17-24 ἴο 2 Κ. χίν. 8-14:; δηά 
γοΙϑος 25-28 ἴο 2 Κ. χὶν. 17.209; (ἢ6 νογθαὶ] 
δατεοιηθηΐ δοίης πλυςἢ σταδίου ἴῃ ἴῃς Ηδδτονν 
ἴλη ἱπ ἴῃ6 ΑἸ δογϑοά Ν εγϑίοη. Αἱ {ἢ ϑατὴθ 
πιὸ τ 6 σΠΠαρῖογ σοηΐδ!η5 ἰάγρε δηά ἱπηρογίδηϊ 
δάαϊτίοπϑ ἴο {π6 πασταῖῦννε οὗ ΚΙηρθ--5 (1) 186 
Ῥάβθαρε δορίπηΐης ὙΠ νοῦϑα 5 δηὰ δηάίηρ 
ΜΠ σεῦθο το; ἀπά (2) [παὶ θορίηηῖπς ἢ 
ΟΙ͂ΞΟ 11 πὰ οπάϊηρ νυ νοῦθς 16: δὈοίῃ 
οὗ νοι το Ἐπ ΓΕΪΥ πενν, Τῆς παγγδῖϊνο οὗ 
ἴδε Εαοπιῖῖο νὰ (νεΓϑθ8. 11, 12) 15 4150 4Π|- 
Ῥίεγ [ἤδη [πὸ σογγεϑροηάϊης παγγαῖϊνε ἴῃ Κιηρϑ 
(νεγβα 7), Ὀυϊ οπιῖβ ϑοπιθ ἱπιροσίδηϊ ροϊηΐβ 
Ψ ΠΟ ἀτγὰ ἴδεγε τηοηΠ]οηρά, 

11. (ἨΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΙν. ΧΧν. 339 

ἢ: ᾿Ι5ἴοΥΎ οὗ τῆς θοοῖκ οἔὗἩ τε Κίηρϑβ. 1 τ, ἐσθ 
Απά ΑπιαΖίδῃ ἢἰ5 δοη γεϊρῃεά ἱπ ἢ5 ὐὐ 
δἴδδά. 

97 δὲ Ζον} ΤὨδ ὀΐγοηρ δχργοϑϑίοη ἤδγα 
υϑεἃ 15 ἃ ρῥτοοῦ οὗ (ἢς ναϑὶ Ὄχίθηϊς οὗ [οδϑῃβ 
ΤΟΡΑΙΓ5, Ὑνηϊςῆ, ᾿ἢ ϑοπὶθ ρ͵δοθβ, τπυδῖ ἢᾶνθ 
οχίεπάςα ἴο 6 ΥΘΙῪ ὃὕᾶϑε οὗ ἴῃ6 ἰδπιρὶθ 
Ὀυϊάϊηρ. 

ἐδὲ “10γ} (ΤΆΤ. φ0»»1»»671 477) 97 16 δοοῖ Κ᾽ 
ἐδεὲ ἀϊηρι.) Οὐ 1815 ἀμμόβεη Ρῆγαβο, 5εὲ6 [ἢ- 
ἰγοάδυςξοη, ὃ 5, ποῖδ 9. 

“ΖαὈαὰ." 

ἀϊαῖθ ργοοθάθηςο οὗ {86 βᾶπὶθ ἔπνοὸ ἰθςίοσϑ 1 
οἷς. ἽἼΞΙ ἴδθη Ὀδσαπιθ ἼΔ), Γπγουρα [Π6 ἰῃ- 
βυδηοςο οὔ [6 ποὶρῃθουγηρ πᾶηῖα ἽΝ. 

ΟἹ γοσϑα 26. 

το  Πογβ πᾶπια τας Ϊεποδάάδη οὗ 6- 
ΓΔ] ε. 

2 Απά ἢς ἀϊά ἐλαὲ τυ ιεῖ τυᾶς 
ΓΡμς ἴπ τῆς βρῆς οὗ τῆς Γοκρ, δυῖ 
ποῖ νυ ἢ ἃ ρεγέεςς ἤδαγί. 

4 ἾΝον [ἴἴ σάπιε ἴο ρᾷ38, ῇεη 
{πε Κίπράοπι νγᾶ8 ᾿εβι} 5 εα τὸ Πίπι, ᾿Ηοῦ, ώ 
παῖ με 8'ενν ἢὶ5 βεγνδηῖβ τπδὲ Πδα “ῥόον λέμε. 
ΚΙΠεά τῃς Κίπρ Πἰ5 ἔδῖμοτγ. 

4 Βιυι ἢε 5]ενν ποῖ τῃεῖγ σμ]άτγεῃ, 
Ὀυῖ «14 Ἃ5 1: 1ς νυτιτῖθη ἴῃ τῆς ἰᾶνν ἰῃ τὰ 
ἴδε θοοῖκ οὔ Μοβεβ, νγῆεγε τῆς [ΟΚῸ 30. τϑ΄ 
ςοπηπηαπάεά, ϑαγίπρ, ὁ1ῆε (τμεῖβ ἢ Εἰ τ6 
85,4} ποῖ ἀϊε ον ἴπ6 σῃ]άγεη, πειῖῃοΓ {ππβ'. δ» 
81.4}} τὴς σι] άγεηῃ ἀϊε ἔογ τῆς ΔΊ ΠεΓβ, .ο.Ὁ 

1. “ν»νιακίαρ «υας ἱαυόπῖν ἀπά ἤπιε γοαγ: οἱή, 
45 ..)ὺ οδϑῃ ἀϊεά δ ἴμε ἂρὲ οἵ 47 (ςἢ. χχίν: 
1). Απιδζίδῃ πιιϑὶ πεγοίογο ἢν Ὀθθη ὈοΟση 
ἤθη ἢ5 ΠΟΥ νγὰ5 22 ; δηά ἴΠ6 τηδυτίδρο οἱ 
μα ἢ [ομοδα ήδη τιδὲ πᾶνα θεεη, δἵ ἴΠ6 
Αἴοϑῖ, ἤθη Π6 ννᾶ5 ᾿υῖ 21. (86ε ποῖδθ ου Ἂοἢ 
χχῖν. 3.) 

2. Νοῖ «υἱὲ α ρεγεῖ βεαγ ἢ Τῆς δυῖποσ 
οὗἩἨ Κιηρβ ποίϊςθϑ (2 Κ. χίν. 4) [δα “(Πς ΠΙκἢ 
Ρίαςθ5  γο ποῖ ἴακθη διναγ." Τδ νυυῖῖοῦ οἵ 
ΟἈγοη οἾ65 σοηβίἀογβ ἴπ6 δϑρεοίαὶ σἰη οὗ Απιᾶ- 
ζΖιδὴ ἴο ἢᾶνθ θδθη [5 νουϑῃ οὗ (6 ροάϑβ 
οὗ ἕάομῃ. (δεὲ δεΐονν, νεῦβεϑ 14, 15, δπὰ 
20.) . 

8. "ῥέεν 1δὲ ἀἰησάονγι «υαὶ οὐἰαὐ[ιεῥεά 0 
δίνι.)] 866 ηοῖε οἢ 2 Κ. χίν. ς. 
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δυζ ἐνεῦν τηᾶη 8381] 416 ἔογ ἢ 8 οννὴ 
81}. 

ς { Μοτεονεγ Απιαζίδῃ ραιδεγεά 
]7υάδῇῃ τορεῖῃεγ, ληά πιδάς τῃδηὶ σλρ- 
[ὶῃ8 ονεγ τῃουβαπηάβ, δπὰ σςλρῖδὶ 8 
ονεγ μυπάγεάβ, Δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς Ποιι568 
οὗ ἐπεῖν ΑτΆοτβ. τῆγουρθους 41} [μά δὴ 
ἃπὰ Βεηϊ͵απιίη : ἂπά. ἢ6 πυπιρεγαά 
ἴεπιὶ ἔἴτοπὶ ΘΠ γεδῖθ οἷά δπὰ 
Αδονε, δπά ἐοιιπά τῆεπὶ τῆτες Ὠυπάγοά 
τῃουδαηά ςΠοῖςε σίεπ, αὐΐφ τὸ ροὸ ἰοπῃ 
ἴο ννᾶγ, ἴῃδῖ σου]ά ἤδπάϊε βρεᾶγ ἀπά 
8} 1ε]ά. 

6 Ηε Ηἰτεά αἷἰϑο δὴ δυπάγεά τπῃοι- 

11. (ΠΗ ΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΧν. Ιν. 5-τι. 

8 Βιυῖ [ξ του νὴ] ρο, ἀο ἐΐ, ὃς 
δίγοηρ ἴογ ἴῃς δδίες : (ὐοά 5}8]] πιᾶκε 
τῆς [4}} θεΐοτε τε ἐπεὰν : ἔογ (σοὰ 
δῖ ρονγεγ ἴο Πεῖρ, δλμά ἴο οδϑβῖ 
ἀοννῃ. 

9 Απά Απιδζίδῃ κςαἱά ἴο τε σηδη 
οὔ (σοά, Βιυῖ ννῆδλί 5}4}}] τε ἀο (ογ 
ἢ υμπαάτοά ἰΔ]οηῖα ψ δῆς  ἢᾶνς 

Απὰ 1:8. σίνεη ἴο τῆε ἴδγπι οὐὨ [ϑ5γδεὶ ἡ 
τῆς πιδη οὗ (ὐσοά δηβννεγεά, ΤῊς 0 ΚΡ 
15 Δ0]6 ἴο ρίνε ἴπ66 πιιςοῇ ποσὰ τῆδη 
(ἢ 185. 

Ιο ΤΠ εη ΑπγδΖίδῃ βεραγαϊεά τΠεπη. 
10 τὐἱ, ἴῃς ΔΙΓΠῚῪΥ τἢδὶ ννᾶβ σοηλα ἴο 

βαπὰ τρΡΉ ππεη οὗ ναϊουγ οὐυἵ οὗ 
ῖ5γδοὶΪ ἰοῦ πη δυπαάγοά ταἰοηῖβ οὗ 
δ᾿ Ϊ νου. 

)η Βυῖ τπεγε σᾶπιε ἃ πιδῃ οἵ σοά 
ἴο δίπι, βαγίηρ, Ο Κίπρ, ἰεῖ ποῖ τε 

δἰπὶ οὐ οἵ Ἐργαδίπι, ἴο ρὸ ἴβοπιε ᾿ Βεδ, 
Δραῃ: ΨΥ Βογείογα τπεῖὶγ ΔηΡΟΙ ψγΔ5 μέμεε, 
δύεδοὶγ Κιπάϊεά ἀρδίηδὲ [ιάλῃ, δηά 
{ΠΕΥ τεϊταγηεά Βοπια ἦἴπ ργεᾶῖ ἌΠρΕΓ. λους 

11 Γ᾽ Απὰ Απιαζίδῃ 5ίγεηριπεπεα απέεν. 
ΔΥΓΠῚΥ οὗὨ [βγδεὶ ρὸ νι ἢ τῇδε; ἴογ τῆς 
ΓΙΟᾺῸ ἐς ποῖ νυ τὴ [βγδεῖ, 29 τυΐὶς τυἱτἢ 
411 τλ6 ἙσὨΙΠ]άτγοη οὗ Ερἢγαδίπι. 

δ. 4;»"απίαὸ... τιαάς ἐῤεηι εαρίαὶπ οὐδΡ 
ἐδοισαπά:, .1 ἘἈΔΙΠΕΓ “δττδηρθὰ [61 
ὍΥ ἴδ ὈοπΒ608 οὗ ΤΔΟῚΣ ΤΑΓΒΘΟΣΒ ππὰοτ 
οδρίδιης οὗ τπουδᾶπᾶβ ἀηὰ σλρίδὶ 5 οὗ ἢι1η- 
ἀτοάς." Νοιπίηρ ποσὰ ϑθοπὴβ ἴο δὲ ᾿ποηαρά 
τῃδη ἃ γοσυστοηςο ἴο ἴῃ6 οΪὰ ϑογϑίοπῃ οἵ ογραηὶ- 
δδίίοη Ὀγ [Δ Π}}}165 (ΝΠ... 1.3.4.) ὑπάοσ σαρίδ! 5 
οὗ πιιπάγοας. δηὰ {]ιοιιβαπάϑ, νυ ΟΝ ργονδι ρα 
ἔγοιῃ ἴμ6 {ἰπη6 οὗ ἴπ 6 Εχοάι5 ἴο αν, δπά 
ΒΟ νγὰ5 ΡΙΟΡΔΌΪΥ τεϑϊογοά ἀπάεσ θῃο- 
ὈοάῖΏ. ((ἀοιηραγα ἃὕονθ, οἰ. χυὶ!. 14.) "ἡ 

,ῦονι ἱαυεμῖν γεαγ; οἷά απά αδοτε (οπι- 
Ῥᾶγθ Ναπι. ἰ. 1; 1 Οἢγ. χχυῖ. 22. Τ ΕΠ 
νν5 γερατάδα Δ5 ἴΠ6 τη ΠΠΑΥῪ Δρ6. 

ἐῤγεο ῥμπάγεά ἐῤοισαη Α5884᾽.5 ΔΥΤῚΥ Πδά 
θεθπ ΠΕΑΓΪΥ ἔννῖσθ ἃ5 ΠΕΙΠΊΟΓΟΙΙΒ, ἀπλοι ΠΠΙ Πρ ἴο 
58ο,οοο (5:0τα, (ἢ. χῖν. 8). Αν'ὸ πιιιδῖ ἀϑογῖδθ 
{πε ρτεαῖ ἀϊπηημτίοη οὗ ἔοσγος ἴῃ ραγί ἴο ἴπ6 
Ἑἀοχαῖςε, Ασγαδίδη, ΡΒ Ἰσῖῖηθ, ἀπά δυσίδη ννὰγβ 
(Ξεε ςἢ. χχὶ. 8, τό; χχίν. 23, 24); 1 ραγΐ, ἴο 
[Π6 ξΈπογαὶ ἀδοδάρφηςς οὗ ἴπο Κιηράοπιῃ, δἴςΓ1- 
ΒυϊδΌ]6 πιδίη]γ ἴο τπογδὶ] σαι1565. 

Θ. Ηκ ῥίγεά αἰφο απ ῥμπάνοά ἐδομεαπά νιὶσ δὲν 
»γιο7: 977 σαἰοιγ οἱ 977 γαο ἡ ὙΠῸ πυθο Υ οὗ 
Ιοοοοο [45 Ὀδεη ἀοιϊῖοά, 5ησο ἴῃ 1Π6 {Ππ|Ὸ 
οὗ ]οπόοάπαΖ, νυ ἢ ννα5 ἃ {{Π|6 Ὀείοσο (Π15, (Π 6 
Ι5ΓΆΔΘΠ [6 ἈΥΤΩΥ 15 88] ἴο αν Ὀδθθη χοάιιςος ἴὸ 
ΠΑ͂Υ Βοῦβε δηά τοςοοο [οοῖ (2 Κι. χη. γ). Βιῖ 
[παὶ τοἀυςίοη ΔρΡ Θά ΟΥ̓ ἴο {Π6 5ϑἰαπήϊπα 
ἕογοθ (566 ποῖθ δὰ ἴος.), ἀπά, θη σοπὶ- 
Ρυ ]βοτύ, ὑτοόνεθ. ποίδιης ΜΠ τοσροοῖ τὸ {86 
ΤΙ ΑΓ Ῥοριιαΐϊίοη οὗ ἴπὸ σοιιηῖτγ. ΤΉ Ϊδ5, 
ὝΠΙΟΝ ν»5 δοοίοοο ἴῃ [εγοῦυοδπιβ {ἰπὶ6 (2 
ΟἾγ. χὶῖ, 3), 15 ποῖ ᾿ΚΟῪῚ ἴο αν θη ᾿6 55 
δοὶν [Δ 2οοίοοο ΟΣ 1οο,οοο. [ἰ ν'5 5ιι)- 

ΠΙπλ561ξ, δηα ἰεά ἔσῃ ἢῖ5. Ρεορὶε, δπά 
γεηῖ ἴο {πε νδ]]εν οὗ 54]ἴ. ἀπά ϑπιοῖε 
οἔ τε σμ]άγεη οὐ δεὶγ ἕδη τῃουβαηά. 

αἷοηῖ δὲ ΔηΥ͂ σαῖς ἴο τηδεῖ δηὰ ἀοίοαϊ {πὸ 
2οο,οοο οὗ Απιλζίαι. (866 ὑυεῦϑα 22.) 

7. 10 «υἱῖ «υἱὲῤ αἰ δε εὐ ἰάγεπ 9" Ἐρόγαϊπἢ 
ὙΤΠΙ5 οἶδυδς 5 δά ἀςὰ οῃ δοςοιηῖΐ οὗ ἴπΠε δπιδὶ- 
δυϊγ οὗ ἴῃς νογὰ “[5γδεὶ "-- ἢ οἤξη 
τη Δη5 ἴπε ννῇοϊο σμόβεη ρϑορὶθ, δπὰ ψ  ςἢ 
ἴῃ ΟἿ ΔυΐΠΟΥ 5ΟΠΊΘΕΙΠΊ65 πιο π5 [6448 ΟΠ]Υ. 
(ϑ6ος ΓΒ. χΙϊ. 6; χΥ. 17: ΧΧ, 34; ΧΧΙ, 2,4, ἄς.) 

8. Βιυὶ ἱξίδοι «υἱὴν σο, 45. ΤΕ τῆς ργεϑθηΐ 
ἴοχὶ Ὀ6 τεραγάθα ἃ5 βοιηιῖ, [5 ραβϑᾶρο πριισῖ 
6 [Δ κθη ἸΓΟΠΙΟΔΙΙγ --- ΝΥ, δι ΠῚ του θ6- 
᾿ἸΙενεδῖ πιὰ ποῖ,] ρὸ ἴποιι, ἃοῖ, θὲ κἴγοηξ ἴογ 
(ἢ Ὀ4ῖ{|6---Οοὐ τπδη 5}4}} πιᾶκε ἴῃες [2]], 
ἄς." Ας 1[8]5 5 βοιηθινῃλί ἢάγϑ, πχοοῖ τοςοπῖ 
ςοιηπηθηΐαίοῦβ σοποϊυάθ παῖ ἃ πορδῖϊνο ᾿δᾶ5 
[ΑἸ]]ὲη οὐϊ οὗ [86 βεςοπά οἴδιιθθ, απ ϑυρρὶ νης 
1815, τοηάογ--- " Βῖ ρὸ ἴδποιι δίοπο, δεῖ, Ὀ6 
βἴίσοηῃρ ἴογ ἴῃς Ὀαῖ1|ε---Οοὐ 5}|4}} ἴδ ποῖ 
τμακε ἴπεε ἴο 88]}.᾿ 

10. Τρεὶγ ἀπφογ αὐαᾶς αγεαΐν αἰπάοά.} ϑ0ςἢ 
ἃ ἀΙδηη 1554] 45 15 μοσὸ γτοσογάρα σου]Ἱά ποῖ 181] 
ἴο ἃγοιι5ε. στοδῖ ἰηἀϊπαϊΐοη. ΤῊ [5γᾷο 65 
1 ἀννάγο οὗ τῇς ρτοιπάβ οὗ (6 φργορῃεῖ 5 
οδ]οςστίοπη, νοι! 6 δῆστν αἱ 115 θοὴν ρυδ- 
ἸΟῪ ρῥγοςϊδιπηρα τῃδῖ “6 1,ογά ννὰ5 ποῖ νυ ἢ 
{π6 πὶ," δπὰ παῖ {Πεῖὶτ αἰ ννοι]Ἱὰ ἄγαν ἄοννι 
ἃ Ἰιάρτηοπί. [{-τ-ῶθ 15 ΠΊΟΓΕ ρσγοόῦδθ!ο --- 
ΠΟΥ ννεῦοὸ ποῖ ἄννᾶάῦε οὗ (5, ΤΠῸῪ νοι] 
ΒΘ ΡΏΟΘΘ {ποιηβοῖνος ἀἰβηλϑϑθά δοοδιιδθ ΤΠ 6 ῚΓ 
τοοῦ [Δ11|} νγ85 ϑυσροοῖοα, δη νγου]α γεϑοπε Ό]Υ 
Ὀσ νΟΓΥ ἱπάϊρηαηῖ. ((οπιραγο {ἰπ 6 ἔδο π55 οἔ 
{π6 ΑἰΒεπίδηβ ἤθη {Πεἰὶγ ςοπιϊπροπί ϑ’ᾶ5 ἀ 5 
τηϊβοοα ΠῸπιὶ ΠΠοπιὶθ. Ρ]υΐϊ. ΟἸπιοη, 8. 17.) 
Οη ἴδ οοηβθαυδηςδβ οὗ [πεὶσ ᾿παἰχηλίοη 866 
ΥΟΙΒ6 13. 
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ὅθε: 97) 1ἀδ 
δαναάί. 

γ. τ.--18.] 

12 Απά οἵδε ἴεπ τῃουβδαπά ἐγ 
αἰϊνε ἀἰά τἢς “ἢ! άγεη οὐ [ υἀδῇ σΑγγΥ 
ΑΥΑΥ σλρίϊνε, ἀηα ὕγουρῆς [μ6πὶ ἀπο 
(ἢε ἴορ οὗ τῆς τοςκ, δπά Ἵαϑὶ ἴῃ θη 
ἄοννη ἔγοπι τῆς τορ οὗ τῆς τοςκ, τῃδῖ 
{ΠΕῪ 4}1} ννεγε Ὀγοΐζθη ἴῃ ρίθς 8. 

12 ἢ Βυι ἴτε 50. 416γ8 οὗ [ἢ 6 ΔγΓΠῚΥ 
νγςἢ ΑπιδΖίδῃ βεηῖ δάᾶςκ, τῆδι τῆς 
δου] ποῖ γὸ γι Πἰπὶ τὸ δδίεα, αἰ 
ὍΡΟΙ τῆς οἰτιε5 οὗ ̓ υἀδῆ, ἔγοπι ϑαπηδγιᾶ 
ὄνεη υηῖο Βεϊῃ-ἢοζοη, δηά ϑ8πιοῖς 
τἤγεε τῃουδαπα οὗ τἢεπὶ, πὰ τοοΐ 
τα (ἢ 5001]. 

14 4 Νον [ἴἴ ολπηε ἴο ρ4538, δίζεγ 
ται Απιαζίαῆ νγᾶβ σοῖς ἔγτοπη ἴδε 
Βἰδυσηϊεῦ οὗ τῆς Ἑάἀοπηζεβ, {παῖ δε 
δτουρῆς τε ρσοάβ οὗ τῆς Τμ]άτεη οὗ 
δεῖγ, δηὰ εἴ τπεπὶ ὑρ 19 δὲ ἢὶ5 
ροάς, Δηὰ Ὀοννεά ἀονγῃ ΠἰπΊ56 1 θεΐοτα 
{Πεπ|, ἀπά δυγποά ἱποθῆβθβα πὑπηῖο 
τὨεη,. 

ις ὙνΒεγείοτε: τε δηῆρεσγ οὗ τῇς 

1. ΟΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΥ. 

ΓΟΚῸ νγὰ8 Κιπαϊεά δραίηϑί Απιαζίδῃ, 
ἃηὰ ἢδ 8εηΐ ὑηΐο ἢϊηιὶ ἃ μῥτγορβοῖ, 
νυ ΙΓ ἢ 8414 αηἴο πὶ, Ἀγ Παβῖ του 
δου ρῆϊ ἀΠῸΓ (ἢ ροάς οἵ τῆς ρδθορῖε, 
ὙΏΙΓΝ σου]ά ποῖ ἀεϊϊνετ τπεὶγ οὐνπ 
Ρέορὶς ουῖ οὗ τῃϊπε μαπά ἢ 

Ι6 Απά τ σᾶπιῈὲ ἴο ρᾷᾶ55, 885 ἢ6 
ταἰκεὰ ἢ ἢϊπι, τπδὲ ἐἠς ἀΐπσ 5414 
αηῖο ἢἰπι, Αττ τῆου πιδάς οὗ τῆς ΚΙ Πρ 8 
σοι π56] ἡ ἰοσϑεαγ: ννῆν βῃουϊάδεδι τοι 
Ὀὲ 5πγτοη ἡ ΤΠεπ ἀπε ρῥγορδεῖ ἴοτ- 
ὈΑΓα, πὰ 5414. 1 Κηονν τῃλὶ (σοά δίῃ 
Τάετεγηληεὰ τὸ ἀδβίγου τῆ66, Ὀεςσδιῖ5ε 
ἴῆου ᾿αβῖ ἀοης [Ἃἢ]8, ἀπά ἢαβῖ τοΐ 
Βεαγκεπεά ὑπο ΤΥ σομηϑεϊ. 

17η 4 ἼΓΠεη “Αἰπδζίδῃ Κίηρ οὗ [υ- Ἔα 14 

ἀδῇ τοοκ δάνίςε, ἀπά βεηΐ ἴο [οδβϑῆ, 
{πε βοη οὗ [εῃοδῆδζΖ, τῆς βοη οὗ [εἢιι, 
Κίηρ οὗἉἩἁ 1βγδε], βαγίηρ, ὕοπιε, ἰεῖ 8 
866 οηξ δηοῖδεγ ἰῃ τῆς ἔβςε. 

18 Απά ]οκϑῇῃ Κίπρ οἵ ἴβγαεὶ βεπὶ 
ἴο ΑπιαΖζίδῃ Κίπρ οὗ [μάδῃ,, βαγίηρ, 

11, 70 ἐδὲ υαἱίεν 97 “αἱ. 
Ῥοϑίοη οὗ 16 “ υ ]θ Ὺ 
4 Κ. χὶν. 7. 

ἐδὲ ερἰάγεη 9.7 δεῖν 1.2. τὴς Εἀοπιῖῖοβ 
(2 Κ΄}, 5. 5). Οὐοπρατα 1 (τ. χχ. 1ο. 

12. “Ἵπ4 οἱδεΎγ Ἰεπ ἐδοισαπά ἐκ αἰδυε 4] 4] 
ῤὲ εὐἰάγεπ οΥ ὕμάαν ἐαγγγ ἀαυαν εαῤτῖυε.} 
Ἀδίβου, “ Απα οἵδον ἴθη τπουβαπαᾶ ἀϊά {86 
“δ Πάγεπ οὗ [ἀΔἢ ἴδ Κθ δ᾽:νϑ." (ἐζώγρησαν, 
1ΧΧ.ὺ [5 ποῖ ἱππρ|οὰ {πὶ [Π6 ὈτΙϑοποΥ5 
ΨΈΓΟ ολιτίοα ΑΥΝΑΥ͂ ἴο ΔΠΥ ἀϊδίδηςο. 

απά ὀγοωσδέ ἐδορι μπίο ἐδο ἸοΡ οΓ᾽ ἐδε γοοῖ 
“3 Ἀλδίμου, “δηά Ὀγοιρῃῖ ποτὰ τπῖο {Π6 
δοΐϊρδί οὗὨ 8916, ἀπά οδϑοῖ ἴπεπὶ ἀόννῃ ἔγοπὶ 
(ἢς οὶ δῖο78618}." ὙΤδ ὑδἴ1]6 ννᾶ5 ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ ἔουχς ποῖ ἔδγ ἔγοπι δοῖδῃ (Ῥείγαδ) ; 
(Π)6. σδρίϊνοβ, ἀδοιξ τοιοοό ἰῃ πιιπηθοῦ, ν γα 
Τλλτο πο το Ρεῖγα 156] ξ δηὰ ργεςιριίδιοἀ 
ἔγοῃ ἴδ δἴθορ οἰ ἔς ἴῃ 5 Ὡς ΠΡουτμοοά, 
ΤἼς ἴον ννὰ58 ἴδῃ σδρίυτεά (Κ πη; 5). Οἡ 
(δ στο] ἔραίυγοβ οὗ ἴπΠ6 Εἀοτηῖο ΜΑΓ5, 566 
1: Καὶ χὶ τς: ΕΖΘΚ. χχυ. 12; Οὔδα. 14. 

13. Ργοπ ϑωραγία ευὲπ ρο ει ῥ-ῥογον. 
ΤΗΘ ογάοσ οὗ [6 ὩΔΠΊ65 566 Π5 ἴο ἱΡ Ὺ τπδῖ 
ἴδεδο ταναρὸθ ψοτο ποῖ Το ΕΥ̓ {πε 
δοϊ θοῦ ἰῇ μοί Ὀ]οοά οἡ {ΠεΓ ννΑΥ Ὀδοκ ἴο 
ϑαπηαγι, Ὀυϊ νέο ἴ86 σϑβυϊῖ οὗ 1:πϑῖ γι ς ΠΟ ἢ 8 
ἀο! θϑοτγαῖθν σίνεη ἴο {πθπὶ δ ϑαπηδλγίδ δήθσ 
ΠΟΥ μδὰ σεϊυγποὰ {ΠΠΠῸῚ. Τὸ τγενεῆρο ἰῃς 
ἴη5:}} ρους ἀροὴ Δἰπι, ἰοδϑῃ βεπὶ (πε ἴγοορβ 
ΟΠ ἃπ ὀχρϑάϊιοη ἀρϑιηβϑὶ [άπα, ννῃϊςἢ 5ἰδτῖ- 
ἰηξ ἴτοπὶ ϑαπηδγῖα, ργοσθοάρα οι νναγάϑ δηὰ 
Γαναροά 411] ἴ6 [οννίϑὴ ἴοννπβ ἂπὰ υἹ]ρο5 
βΒεῖϊννεεη ἴῃς ἰ5γδε ἰδ ἤοητοσ δηὰ Βε(ἢ-» 

Οη ἴπο ργοῦδῦῖθ 
5811," 566 ποῖθ οἡ 

ἤοσοῦ, ΤῊΪΐβ ἱπνδϑίοη χοῦ τοοὶς ρῥἷδοδ 
ψ}ΠῸ6 ΑπιδΖιδῇ ννᾶ5 9511} ἴὴ Βάοπι. 

ἐῤγεο ἐδοισαπα ( ἐδεηι.} 1.4. χορ ποὺ» 
5ληά οἵ 1ῃοῖν ἐππδδθιίδηίβ. 

14, Βρηγοισδί ἐδε γοάς 9, ἐδὲ εῤάγοη οὗ 
δεῖν. ΤῊς ῥγδοῖϊοο οὗ σδιτγίης οἱ ἴῃς ᾿πηαρθ5 
οὗ [6 χοάς ἔγοπι ἃ Ἴσοῃηιογοα σΟΠΠΪΓΥ, ΟΥ 
αἸἿγ, ννᾶ5 σοηοη ἀπιοηρ ἴπ6 ῃδίίοηβ οὗ [86 
Ἐλδϑῖ, απά, ἱπάθεά, οχιθηάοά ἴο ἴης ὃν οβί 4]90. 
(8θε 1 ἵν. ν. 22) ὙΠΟΥ ψεγα ποῖ ΟΥΑΙ ΩΔΡΙΥ͂ 
(Ἄκοπη ἰπ οτάογίο Ὀ6 ψογβδιρροὰ Ὀυΐ ἃ5 ἴσο- 
Ῥἢ165 οὗἁ νἱςϊοτΥ, ἱπάϊςατίης [6 Ποτηρ οίθηθδα 
οὗ ἃ ςοπαιεϑβῖ, βίηςς ἴθ νδπηυ ϑηθεα ρεορὶς 
νου ά γαῖποῦ πᾶν γιοϊἀοαὰ δηγτπίηρ (Πδη [ἢ ε Γ 
ἰάο]5. 5111}, ϑοπηεῖίτλεβ, ἃ5 ἢ 186 Κὶ ΟπιΔη8, 
(86 οὐδ͵]οςσξ νγᾶ5 ννούβῆ!ρ, Ἔβρθοίδ!} Υ ννῆθη [ἢ6 
δοαάδβ ψεγ6 ῬΓΘΥ ΟΙΒΙΥ ἀπιοης ἴΠο56 οἵ ἴῃς οοῦ- 
αυογηρ ΠΟυΠΙΓΥ, δηὰ ἴΠ6 ἱπιᾶρθβ δά [86 
τορυϊδίοη οὗ Ρϑου ΑΓ 5δηςςΥ. 

16. “γὲ ἐϑοι ριαάϊε 9 ἐδε ἀἰϊηφ'ε εοιρισοῇ] 
{{ἰπ γα !γ, “Ηδνο νὰ πιδάς ἴΠπθὸ ἃ Κιπρ᾿β ςουῃ- 
56 ]]οσ᾽ Α ϑιυδι]6 ᾿'γοσῦ. “δνο 1 πιδάς ἴΠ66 
ΟΠ6 οὗ ΤΥ Τοιης!!, δηὰ ἰογροίίοη [ΙΕ ηοῖ, 
νυ παῖ ΘΠΕ 1165 [Π66 ἴο οὔἵεν ΤἈᾺΥ δάνϊςο 

δὲ βῥγορῥεὶ ὥογδαγε] Τα ργορμεῖ οδδϑδὰ 
ἢΐ5 ΤΟΙ ΒΊΓΔΠς65 ἀπά τεϊγε, διῖ αδἰπιεὰ ἃ 
Ῥαγῃίδη 5ΠΔΗΕ: οἡ αυϊείπρ ἴῃ6 τογδὶ ργοϑθῆςδ 
--ρΊΓ1 δαὶ ποῖ οὗἉ ΤΏΥ σουης!!, 1 δι οἵ Οοὐ β 
σουποῖϊ, δηά κῆπον ννδδί 5 ἀεϊεπηϊηρά ἴΠΈΓ6 
---Οοά δά5 σοιιη5ο Θὰ ἴο ἀσβίγογ {πθ6. ΕὸῸΓ 
16 ΕἸ Π]πιθης οὗ [16 ΡΙΓΟΡΏΘΟΥ, 86Ὲ νογϑθᾶ 
212-24, ἃπὰ 17. 

17-24.} ἔογ ἴΠ6 ζεπεσὰὶ ΠΠΠι5ἰγατίοη οἵἉ {π|9 
Ρᾶϑϑᾶρμο, 566 ποΐεϑ οἢ 2 Κ. χὶν. 8-14. 
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ἐ ον ἢ ς [ἢ 151|1ὲ ταῦ τας ἴῃ Γ᾿ εθδποη 
ἑλφνα, βϑῃηῖ ἴο τῆς σδάδγ παῖ τᾶς ἰπ [,εθ4- 

ποη, βαγίηρ, αἷνε τὰν ἀδυρῆζεγ ἴο 
ΓΩΥ 80η ἴο νγίξε : δηά τῆδγε ρϑϑϑεά ὈΥ 
ἴᾳ ΜψΜ|14 Ὀολβὲ τῆς τας ἴῃ [μερᾶποηῃ, 
δηά τγοάβ ἀονγη πε τηϊβεϊε. 

Ι9 Του ϑβϑαγεβῖ, [.ο, τῇου ἢαβῖ 
ΒηηςτςτῸ6η τῆς Βαἀοηλὶῖοβ, Ὧπά τπὶπα 
ἤραγὶ Πτεῖῃ τῇδε ὑρ ἴο Ῥοξβῖ : 0146 
ΠΟ δῖ ἢοπὶα; ΨΠΗῪ 5δπουϊάεβε ποι 
το ά4]6 το ἐἠὲμέ πὴ τη τῆοι 
βῃουϊάεθι [2]], ευεμ τμου, δηά Τυάδῇῃ 
ἢ τῆςεὶ 

20 Βιυῖ ΑπιαΖίδῃ ννοιϊά ποῖ ἤδᾶγ ; 
ἴογ ἴτ εαμι οἵ (σοά, τπαῖ με πιρῇϊξ 
ἀεἰνεῦ τπεπὶ ἱπῖο ἴῃ ἢαπά οἱ ἐῤεῖγ 
ἐπεηιῖδο. Ὀασδιιϑε ΠΟΥ δουρῆϊ ἀἴτεν τῇς 
ροάς οὗ Βάοπι. 

21 8ο [ολϑὲ τὲ Κίηρ οὗ 15γδεὶ 
ννοηΐ ὑρ; ἀπά {Παγ δᾶνγν ομα δηοῖπεγ 
ἴΏ ἴῃς ἴοθ, οί δὲ δπά ΑπιδλΖίδῃ 
Κίηρ οἵ ΪΤυἀάῃ, δὲ ει -ϑῃεηχεβῇ, 
νυ ῃῖςἢ δεηρεί ἴο Γυάδῃ. 

22 Απάὰ 7υάλῃ ννᾶβ8 ἴρυϊς ἴο τῆς 
ὑγοῦβα Ὀδαίοτε [Ιβγδεὶ, δηὰ {πεν ἢδά 
ΘΥΟΓΥ͂ πγᾶῃ ἴο ἢΪ5 ἴεηῖ. ᾿ 

21 Απά 7045} τῆε Κίηρ οὗ [5γδεὶ 
ἴοοκ Απιαζίδῃ Κίῃρ οὔ [υάδῇῃ, τῆς 
80η οὗ [οδϑῇ, ἴῃς δοὴ οὐ Ϊεβοδῆδζ, δἵ 
Βειἢ- 5 βἢ, Δπ4 δγουρῆς ἢϊηι ἴο 
[εγυβαίθηι, ἀπ Ὀγακὸ ἄἀοννῃ τῆς ννΔ]} 

Ὁ Ηεῦ. τλιε Οὗ [ετυβαθπὶ ἔγοτῃ [ἢ ραῖε οὗ Ερῃγαδί πὶ 
καΐκι τὸ ἴτε σογπεγ ρᾶϊε, ἔουγ δυπάγεά 
ὡροάφα. ΟὨδΡΙ18. 

ΤῊΘ. ἃ 
ὅσα: σ7 
{ἀφ  οίαά. 

1 Ηοῦ. 

ΜΡ 

20. Σὸν ἰ εαηιὸ ς" Οοά.] ετο [Π6 δυῖδογ οὗ 
(γοηῖςοΪθ5, αιπττηνρ Π15 δυϊπουΥ, ᾿ΠΓΕΓΡΟΘΟ5 
ἃ ΤΟΙΊΔΓΚ οὗ ἢ5 ον η---ἃ τοιηασκ [ΠΟΓΟΙΡΉΪ, 
σἰαγαςιογί στὶς οὗ ἢ15 ἴοῃο οὗ σχηϊης, νν ιςἢ Ἰοδάβ 
Ὀἱπ ἴο 566 αἰννᾶυϑβ, ἀῃά ἴο ῃοῖς ροϊηϊεάϊν, ἴῃ 6 
ἤηροσ οὗ Οοά ἴῃ [86 ᾿προγίαπι γόνεγϑεβ οὗ 
ἔοσῖυπε ἴπαὶ ὑεῖ} ἴῃς [εὐν 5 Τποπάγο8. 
(566 “ [ηἰτοάιςίοπ᾿ ὁ ο, ε.) 

23. Τόε εογπεν σαίο (ΗΘ. ἐδὸ γαίε 97 ἐβαὶ 
ἠοοζει δ). 1ἴ 15 ΚΘΉΘΓΑΙΙΥ ἀργοθα (μδΐ ἴΠ6 ἰοχί 
5 σογτιρί Πόγο, δηά [Πδῖ ἔογ «δα᾿αγ ῥαρῤῥόπερ, 
ννε 5ῃ8οι ἃ τοδὰ Ἅῤα αν ῥαῤῥίηπα (“ἴῃ 6 σΟΓΠΟΓ 
ξαῖο "), ἃ8 ἰη 2 Κ. χίν. 13. 

24. ἥππ ὃ Οὐεά-οο».ἢῚ ΤὌὍΠ15 15 δηοίμοσ 
νΟΓῪ Τδαγαςίογιϑῖὶς τοις, ὙΠὲῈ νυτιῖεσ πᾶς 
ἦπ πἰ5 δυι μου πιοητίοη οὗ [6 1Ἁονο 80 
Ββαά σβάγρὸ οἵ (6 ἴεταρὶα ἰγϑάσυγοϑ δὲ 1} 15 
ἔἰπιὸ, δηὰ ῥέαεες δ, πα»ρδ ογ γεεογά, Του ἢ 
ῃοΐδρ οἶδο 15 βαϊα οὗ ῃίπι. ((ὐοτηραγο " [πἴτο- 
ἀυςίοη, ὃ 9, ὁ.) 

1. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧν. ΧΧΥΙ. [ν. 19--Δἰ. 

24 Απά ἦε ἰοοξ 411] τε ροϊά δηά 
τῆς 5ἰΐνεγ, δηὰ 411 τῆε νεβϑεὶβ τῃαῖ 
γνεῖε ἰοιπά ἱπ τπε μουβε οὗ σοά νὴ 
Οδεά-εάοῃμι, ἀπά τῆς τγεᾶβυγοβ οὗ της 
Κιηρ᾽β Βουβε, τῆς Βοβίαρεβ αἷβο, δηά 
γετυγηδά το ϑαιηδγία. 

25 ἢ Απά ΑπιαζΖίδῃ τῆς 5οηὴ οὗ 
]ολβὴ Κίηρ οἵ Τυάδῃ ἰϊνεά δἴεγ τῆς 
ἀεδῖῃ οὐ [οδϑἢ βοὴ οὗ [ἙμοδῇῃδΖ Κιηρ 
οὔ ἴβγαεὶ βίεεη γεδγϑβ. . ; 

26 Νον τἢε τεβὲ οὗ τῆε δοῖβ οὗ 
Απιαζίδῃ, ἤτθε δηὰ ἰαϑὶ, δε}. ] 4, ὧγό 
[ΠΟΥ ποῖ ννυγΣιτῖθη ἴῃ τῆς Ὀοοΐ οὗ τῃς 
Κίηρβ οὗ [ἀδῃ δηά ἴβγδεὶ ὁ 

2) ΝΟον δἤεγ τῆε τἰπιὸ {παῖ 
Απιδζίδῇ αἰά ταγῃ ἀνναν ἴἔτοπι [Ό]]ονν- 1 Ηεδ. 
ἱπρ τῆς ΠΟΚῸ {παν ἵπιδάς ἃ σοῃβρ!- φλέ. 
ΓΔΟΥ͂ ΔρΆϊηϑδῖ ΠΪπὶ ἴπΠ [εγυβαίεπὶ; δηά 1 ΗοΡ. 
ἢς ἢεὰ ἴο 1, ιβἢ : Ὀυϊ ΤΠ ΕΥ̓ 8επῖ ἴο « εὐρκηρε: 
ΓΟ 58 ἀἤεγ Ὠΐπι, ἂδηά εἰενν ἢϊπὶ" 
[Πεγε. 

28 Απᾶ {μεν δτουρῆς πὶ ἀροῃ 
Πογβεβ, δηά δυτγιεα πὰ νι ΠΝ ἔα ἢ ε 5 
1η τῆς οἰ οὔ ! [ΠΪυάΔῃ. ΕΎΒΑς ἔς, 

ν εις 
ΟΗΑΡΤΈΕῈΚΝ ΧΧΥΙ. ἰε ἰς 2 Κι 

14. 20. 
1 ζεειαλ τμεορεαΐρηρ, απαὶ γείρηπέηρ τοῦ ἐπι ἐξ 

ὅαγς 97 Ζεκδαγίαλ, φγοσρεγείά. τ6 ᾿ϑαχίπρ 
2 γομά, ἀἊὲ Ἰηναάμά 4. ῥγίαξς οὕἥεκ, αηαὶ 
᾿ς στρ οη τοῦδ ἐγοῦγ. 22 “14 ἀδχίλ, αμπά 
ριάανε φμεοέείείἀ ἀνε. " 

ΗῈΝ 4}1 τπὲ ρεορὶε οὔ Τυάδῃ, 
τοοκ 4! {22 λἢ, ννῆο τὐας 5ἰχ-- χρ ΤΩΣ 

ἴεθη γελῖβ οἷά, δηά τηλάς Ἀϊπὶ Κίπρ ἰῃ ρα 
τῃςε τοοτὴ οὗ ἢϊ5 ἔαῖῃεσγ ᾿Απιαζίδῇ. κχ 

26-28.] ὅδ6ὲε ποῖθβ οἡ 2 Κ'. χίν., 17-20. 

47. ,42233εγ δὲ ἐηιο δαὶ ““,παπξίαὖ ἀπ] ἐμγπ 
αφυωγ.] ὙΒ15 5 γοδ ῦ ποῖ 50 πιιςῇ ἃ ποῖς οὗ 
{{π|ὲ 45 οὗ σδιιδαίίοῃ δηά ργονιἀθηῖα] ϑδραυδηςθ. 
ΤῊΘ νυγιῖοῦ πηθδηϑ ἴο οὔδεγνυς ἴπαΐ ἴῃς νιοϊεηΐ 
ἀἰδαῖῃ οὗ Απιδχίδῃ ΤΟ] ονγθὰ οἡ ἢΪ5 ἀροβῖδου, 
Ὠοΐ οἴοϑοὶν ἴῃ Ροϊηϊ οὗ τπ|ὲ ---οΓ 1 πιυσῖ ἢανὸ 
Ὀθθη δῖ ᾿εδϑδῖ πἤθοη ὙοδΓ5 πὸ ον ἐν 25)-- 
ΠΟΥ 8ἃ5, ΠΌΠΊΔΠΙΥ ϑροδκίηρ, οἂ ὃγ τἴ; δυῖ 
ἴη ἴῃ6 νΑΥ οὗ ἀϊνίης Ἰυάρτηεηϊ---ἃ σοπιρ]εῖα 
ἔυἸΠ]πιθηΐ οὗ [ἢ 6 ῬΓΟΡἤΕΟΥ οὗ νόγβὸ τό. 

28. ΤΡο εἰἰγ οΓἹ ὑμάα.1 ϑενοσγαὶ Μ55., δηὰ 
411 τῃὴ6 νογβίοῃβ Ἔεχοερῖ ἴῃς (δ  ἀθς, μανὸ “δα 
εἰἴγ οὗ δαυϊά ;" ΜΓ Ὦ 15 [6 ρἤγαϑο εἰϑον ἤοτο 
ΑἸννΑγ5 ἔουηά ἴῃ {π|5 σου) δίίοη (συργα, ςἂ. 
χ. 31; ΧΙ, 16; χίν. 1; Χνἱ. 14: ΧΧΙΟ Ι, 20; 
Χχίν, 25; δηά ᾿ἱπῆτ, χχυῖϊ. 9). 

σΗΑρ. ΧΧΝῚ. Νοῦν ἴ6 ΠοΪς οὗ 1ῃ}9 
οδδρῖογ ἰ5 δα ἀϊτοηδὶ ἴο ἴδ παγταῖίνε ἴῃ Κίηρβ, 



γ. 2---8.] 

2 ε θυ} ΕἸοῖῃ, δπά γεβϑιογοά ἰἴ 
ἴο [υάδλῃ, δἴτεγ τπμᾶῖ τῆς Κίηρ 58ἱερῖ 
νὴ ἢ ἢ15 ἐλ εΓβ. 

4 διχίθεῃ γεδῖβ οἷά τοας [Π2Ζιλὴ 
 ἤεη ἢς Ὀερᾶη ἴο τείρῃ, ἀπά ἢς 
γεϊσῃμεά Αγ ἀπά ἴνγο γεᾶῖβ ἴῃ ογυ- 
βαἰεῦ. Ηἰβ πιοῖμετ᾿β πᾶπλῈ 4͵50 τύς 
]εςο]δἢῃ οὗὨ [ἐγυϑβαίεηι. 

4. Απά δε ἀϊά ἐἠαὲ τυλί εἶ τυαᾶς τιρῆῖ 
ἴῃ τῆς ε'σῃξ οὗ τὴε ΙΧΟΚΡ,, δοοογά- 
ἰπᾷ ἴο 4} τῆλε ἢ18 ἐδίμεγ ΑπιδζΖιδῇ 

ἰά, 
ς Απά Βε βουρῆς Οσοά ἰπ τῆς ἀδγ58 

πεν ἐκ οἔ Ζεομαγίδῃ, ννῆο δά υἱπάετβίδηάϊηρ 
Ζ 

“«΄Οοά. τη τῆς νἱδίομβ οὗ (σοά : ἂδπὰ 85 ἰοπρ 

ψΠετα (ἢς σεῖρη οὗ [72ΖΖιδῃ (ΑΣΑ Δ) οσςιΡῖ65 
ΟἾΪΥ ἴννο νεῦϑϑϑ οἵ οἷ. χίν. (νεῦϑοβ 21, 22) δπά 
ΘΕΥΘῺ Ὑγ6γϑο5 οὗ οἷ. χυ (νΈΓβο 1-7).. ΤῸ 
ΟΠΪγΥ ονθηῖβ οὗ [2225 σεῖρτι ἰουςῃοα ὈΥ ἴΠ6 
νυτῖοσ οὗ Κίηρϑ ἄγε ἢ5 σοῦ] άϊηρς οὗ ΕἸΑδἢ 
οὐ ΕἸοΓΉ, Β15 ἸΕΡΓΟΘΥ (ἢ ἰς ἰ5 γεϊδιοά ννιῆουξ 
ΔΗΥ͂ τηοπίοῦ οὗἉ [5 σΔι156), δηά [ἢε ΤερθηςΥ οὗ 
]οΐμαπι. [{ ἰ5 ποῖ ἴοο πλιςΐ ἴο 540 Πα ννὲ 
το ἱπάοδίοα ἴο (ἸἾἸγοηῖοἸο5 ἴῸγ οὐγ ννῆο]6 
ςοηςορίίοη οὗ ἴπ6 σπαγδαοῖοσ οὗ [}2Ζ2Ζίδἢ, δηά 
ἴου ὨΘΑΤΙΥ͂ ΟΣ ψδοϊς Κηοννοάρε οὗ ἴε ὀνθηΐβ 
οἵ ἢϊ5 τείρη. 

1. ὕκειαδ. ὌΠ Ι5 ἔοττῃρ οὗ ἴπ6 πᾶπὶς 5 
ἔουπα υἱπ| ΠΟΥ ΪΥ ἰη ΟΠ γοηὶςϊοβ, νὰ [ῃ6 51Π- 
εἰς ἐχοορίοη οὗ 1 (ἢγ. 11}. 12, ἤετο ΑΖΑΓΙΔΒ 
Οὐσιγβ. [{22Δἢ 15 ἰκοννῖϑα 16 ΟΠΪΥ ἴοσγῃ) 
δορὰ ΟΥ̓ ἴῃ ῥγορῃεῖβ. (δεὲ [5. 1. 1: ΥἹ. ας 
Υἱ!. τ; Ηοϑ.}. ᾿; Απὶ. ἰ. 5.) Το τχτῖοσ οὗ 
Κίῃξϑ ργεΐοιβ (Πε ἔογπη Αζαγίδῃ (2 Κ'. χίν. 21; 
ΧΥ, 1, 6, 7, 8, 23, 27), θυῖϊ 25 [022΄Δἢ ἴῃ ἔουγ 
Ρίδοοβ (1 Κ. χυ. 13, 30, 32, 34). Οδβοηΐυβ 
Γοξατὰς [122 45 ἃ Ῥβοπεῖίς σοϊτυρίίοη οὗ 
δες τοδὶ πᾶπιὸ ἴπ ἴδε που οὗ [6 σοτηπιοη 
Ῥέορίε. ((οπιραγε ἴδε Ἵβάηρε οἵ Αζαγεεὶ 
τηἴο [02216. τ (ἢ γ. χχν. 4 δηὰ 18.) 

4. Ηε διωὼδ Εἰοεδ, (δε 866 ποῖδββ ὁῃ 2 Κ. 
χὶν. 22. 

δ. Ηε «ουσδὲ Οοά ἱπ ἐδε αν: 97 Ζεοῥαν:α}.] 
Νοιδίηρ πιοῦὸ ἰ5 πονῇ οὗ ἴδ}1]5 Ζεοοθδγδῃ. 
Ὗνε ποδὶ σοποϊυάς [πὶ 6 οἰοοὰ ἴο {2212} 
δοιμενῃδῖ ἴῃ ἴῃς ροϑίτίοη οὗ [εἰοϊδδ ἴο [οδ5ἢ 
(εἰ. χχίν. 2), συϊάϊηγ πἰπὶ δηὰ ὄὌχογοϊβίης δῇ 
ἰηβυσηος οὐοσ ἢἰπὶ ἔοσ ροοὰ. 

αυὐδὸ δαά πάγη απ ἐπ ἰδὲ αἱτίος οὗ 
Οοά.)] Οτ, ᾿ἔ ννε [Ὁ]ονν (86 τοδάϊηρ οἵ ἃ ἣν 
Μ55. νυϑϊοἢ Πανὸς [ἢ δι ρροτῖ οὔ της δϑοριυδρίηῖ, 
ἃηά οἵ πιοϑδῖ δποίεπὶ νούβίοπηϑ, “" νδο ἰῃ- 
διίγυςϊεά Μἰπὶ 'ἰπ (Π6 ἔξαγ οὗ Οοὰ." (866 
δ! οηδ] ποῖα δἵ ἴπε επὰ οἵ ἴῃς σμαρῖοθγ.) 

Θ. Με... «υαγγεά αἀφαϊπαί ἐδε Ῥριεϊπε,. 
Τῆς ΡΠΠΙβπεϑ, γῃο δὰ βυδτμϊοἀ ἴο [6 πο- 
διαρηδῖ δηὰ ραϊὰ μἰπὶ {ταῖς (ς ἢ. χνὶ!. 11), 

11. ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΕ5. ΧΧΥΙ. 

48 πε θουσῆς τῆς ΙοκῸ, (δά πιδάς 
Ἀϊπὶ ἴο ᾿ΓΟΒρογ. 

6 Απὰ ἢε νεηῖ ἔοσῖῃ δηά υνγαγγεά 
ἁρλὶϊηϑβῖ τῃε ΡΠ] 51] ης65, ἀπά Ὀγακε ἀοννη 
τῆς νν}} οὗ (σδῖῆ, δπὰ τῆς ννὰ]] οὗ 
]αῦπε, δηὰ τῆς νν}} οὐ Αϑῃάοά, δηά 
δ]1τ οἰεῖς5. ἑαδουῖς Αβῃ4οά, Δ!ὰ ἀπιοηρ 
τῆς ΡΒΠΠ5τί 1168. Ἢ 

7 Αμά (ϑυἀ Βεϊρεά ἢϊπὶ δραϊηβῖ τῇς 
ΡὨΠΙβ 65, ἀπὰ δσαϊηϑὲ ἴῃς Ατγαδίδηβ 
τηλι ἀννεϊς ἴῃ Οὰε δι, Διἃ τῆς 
ΜεβιηϊπΊ8. 

8 Αμά τε Απιηοηϊαθ σάνε ρἱ [8 
: : . { ΤῊ. ἴο [Π2ΖἰΔἢ : δηὰ ἢ15 πᾶπιὲ ἴβργεδά ἐδδους 

Αυγοαά ευέῆ ἴο {πε εδηϊογηρ ἴῃ οὗ 

πδὰ τερο!]οὰ ἀραιηβὶ [επογαπι, δπα δἰίδοκοά 
τὰ ἴῃ ςοη)υποῖίίοη ἢ ἴῃ Αγαδίδη5 (ςἢ. 
ΧΧΙ. 16. Αϑἔογ {Πϊ|5, Ηδ.246] οὗ ὅϑγσγὶα μδὰ 
ΙηΔ46 ΑΓ ὈΡοη {πεπὶ ἀη ἴάκοη δ (2 Κ. 
ΧΙ. 17). {{π22͵|4}}}58 ἐχροάϊίοη ννᾶ5 ἴῃ 6 πδΐυγαὶ 
566411601] ἴο {πε Εαἀοπιῖς νιᾶγ οὗ Απιδ:είδι, ψνῃϊςῇ 
στ ϑηοαά τῃ6 πιοϑῖ ἑογπιάδθ]ε οὗ 4}} ἴδ ἰγιθ65 
οὔ [ἢ 5οιῖῃ. 

αδηερ. αΌποι ἰ5 ργοθαὶν τὰς [ΔΌποεὶ 
οὗ [οβῇ. χν. ττ, ΒΟ ν85 δὲ ἴπ6 ὀχίγοπια 
Ὀογάογ οὗ [πάλῃ ἴᾳ [6 ποιίῃ-ννεσῖ. ὍΠε 
ΠΑΙῚΘ ἌΡΡΘΑΓΒ ἃ5 απιηία ἰπ ἴπθ Ὀοοκθ οὗ 
Μδοοδῦθεβ (1 Μᾶς. ἱν. 15; ΥυνΚυὶ. 5σ8; ἄς; 
2 Μᾶς. χὶϊ. 9), δηὰ ἢδ5 Ὀθθη ςοττιρίθοα ἰηἴο 
γεύπα. ἼὮδ ρΡοϑβίτοη ἰ5 πρᾶγ ἴῃ οοδϑῖ, δροιῖ 
πίη πλἷθ5 πογίῃ-οδασὶ οὗ Αϑμάοά, δηά ἔνε 
ννοσὶ οἵ ΕΚτοη (.41Κ)7). 

“ιδάο Αβῃάοά ννᾶβ ἴη6 οἰσγοηροϑῖ οὗ 
411 186 ΡὨΠ]Πστης ἴοννη5. [ἴ 'ννᾶϑ ΟΥΙΡΊΏΔΙΙΥ͂ 
δϑϑίρῃεὰ ἴο [υἀἢ (ο5}. χν. 47) διυῖξ ννᾶ8 
ῬΕΓΠΔΡ5. ΠένΕΓ Τοπαυεγεα [1] πονγ. [1 ἸΑΥ͂ 
οη ἴπε στεαῖ Εργρίιδῃ τουῖΐε, νΒῖς ἢ ἰξ οοπ" 
τρδηάρά ; δηά ἰπ ἴδε ννᾶτβ Ὀδεΐννεθη Ἐεγρῖ 
δΔη Αϑϑουγία, ἰἰ5 ροβϑθβϑϑίοη νγὰ5 βοῦν ο05» 
γνοϊοὰ “πὰ παν ςοπίοϑιθα Ὀεΐννθεη τῆς σίνδὶ 
ἈΩΙΦὴ, (8εε ἴ5. χχ. τ; Ηεοσγοά. ἰϊ. 157.) [1 
Υ Βαϊ ένσνναυ Ὀεΐννθοοη Εκτγοη δηά Αϑοδίοῃ, οἢ 

οἰοναῖεα στουπά, δρουΐζ ἴγθο τη }]ε5 ἔγοπι ἴῃ 6 
8.08. Τῆῇδ νἱϊϊαρο ψΔΙΓὮ Οσςιρίο5 ἴῃς 5ἰἴ6 
5. 511} ς]}]εἀ Ευάμά. 

7. ΤΡε “γαδίαπε ἐδαὶ ἀφυεῖ ἐπ Ουγοδαα! ] 
ΤΠο ροβίτίοη οὗ συτγοῦδδὶ] 5 ὑπκηοόννη. Ἂν 5 
ΤΉΔΥ σοη͵θοῖυγο ἔσοπὶ [6 σοηϊοχὶ [παῖ ἃ νγᾶν 
ἴη ἴδε ἀόϑοεγῖ ἰο {Π6 5οι ἢ -τἀϑὶ οὗ [υάχ 8, ηοῖ 
ἔλτ ἴτοπι [Βὸ σουπηίγν οὔτπο Μοδυηπι. Οηδ6 
Μοδυηΐπι οΥὁἨΎ Μδοηϊζοβ, 58ὲ6ὲ6 ποῖθ οὔ [υάρμοδβ 
Χ, 1. 

8. Τὸόε “νη»»»"πομπῖε, σαυε ρι.. 1.6.“ ραϊὰ 
τἰδυῖο." Οοπήραγε τ Κ. ν. 21 ; χ. 25; 2 ΟἾγ, 
ΧΥΪΟΙΙ. Ατῖρῃῖ οὗ ραϑίυτο ἰη [ἢ Απιπηοηϊῖα 
ΠΟΙΠΙΓΥ͂ 506 Πὶ5 ἱΠΊρΡ] 16 ἰῃ γΈΓβα 10. 
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Εργρῦ; ἴογ με βίγεηριῃοηθα πο 
ἘχοαεαϊηργΥ. 

9 Μογεονεγ ἴὐζζίδῃ ὃυι]ς ἴοννεῖβ 
πη ΪΠεγυβαίεπὶ ἂὲ τῆθ σοΥΠῈΓ ρδῖεα, 
δηὰ δὲ τῆε νδ]εὺ ρδῖε, δπά αἵ τε 

κα, ζαΓηΐηρ Ὁ ἐδε τυαίϊ, διὰ 1" ογεβεά 
τῆεῃ. 

Ιο ΑΙθο 6 Ὀμτ ἴονγεῖβ ἴθ τῆς 
μοι οβετῖ, δηά ἰάἀϊρρεά πιδην γε] : (ῸΓ 
41). δα ἢδά τηυςῇ οδζς, θοῇ ἴῃ τῆς ἰονν 
τσ ΟΌΠΕΓΥ, δηά ἰπ {πε ρἰδίηβ : μυβραπά- 

θη αίρο, ἀηαὰ νἱὶπε ἄγαδβϑβεῖθ ἴῃ τῆς 
τηοιυηϊδίη8. ἀηὰ ἴῃ ᾿(ὐλγπλεὶ ; ἔοσγ ἢς 

! Οτιλννέξ- ἴον εα ἢ υϑθαπάτγ. 
ἡ υνὴ [1 μμοίευγες {Π οϊεῆι δα δὴ ποβῖ 
ὥνηπά. οὐ βρμίηρ πιοη, τπδῖ γεης οὐ ἴο 

9. Τὸ σογηεγ ραϊς.} 866 ποῖδ ου 2 Κ. χίν. 
13. 

ἐδε ταν σαί} ὍΤὨΘ ραῖς ᾿οδάϊπρ ἰηΐο 
[Π6 νδι]ογ οὗ Ἡϊπποηι, ἴῃς δηςίθπί τοργοβϑθῃ- 
ἰλῖίνε οὗ (ες πιοάσγη “ [4 καΐε "---οἰϊυαϊοά 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ οη [ἢ βᾶπὶὸ ϑροΐ. 

δὲ ἐωγπὴης Οὗ 1ὲ «υαἱ 7] 866 ποῖδ οἡ ΝΕ. 
1. 19. 

10. Ηδ δωὴ Ιοαυεν: ἐπὶ ἐδὲ ἀσογ ] ΟΥ “Ἰὴ 
[86 οὐδ άρνηει.,") 85 ἴῃς. ψννογά 15 πλοῦ σοῃ]- 
ΤΩΟΠΙΥ σοηδογοά--[ηδὶ 15, ἰὴ [6 νν]α ραϑΐαγα 
ΠΟΙΠΙΓΥ οὐ 1ῃε δογάογα οὗ ἴῃς ΗοΙΥ ]1.,4ηά, 
ΘβρΘοΟΙ ΔΙ ἰονναγάβ ἴῃ δουῖὰ δηὰ 5οι 1 -οαϑῖ. 
Τίνοϑο ἀϊοῖσιςῖ5. δοίης ρεου αΥῪ 1140 16 ἴο (86 
αἴίδοκς οὗ 1:86 Ατγαὺῦβθ δηά οἴμοσ πλλγδυάογο, 
“(οννογ5" νεῖ περάρα 85 σεΐιιξοβ ἔοσ {πῸ 
βοςκο δηά πε πογάςιηθῃ. 

απαᾶ ἀϊσεώ »εαην «υεἰϊς (ΤΛΆΥΡ. ἐμέ ομὲ γι Ὴν 
οὐσίογηα).}) ὍΤῊδ πλγρΊΠ4] τγαηϑίδι!οη 15 ὑγὸ- 
ἔεγδ Ὁ] 6. πάκὰ ἀδροηαϑ ἰάγροὶν ἴοσ [ἴ5 νναῖετ 
ΒΌΡΡΙΥ Οἡ γεϑεσνοῖγα ἰη νι ἢ 186 γδϊη-}} 15 
βδίοτεα, Τῃθθα ἀγὸ φἜΏΘΓΔΙΥ οὐ ἴῃ ἴῃς πᾶ- 
Ὧωυγαϊὶ ΤΟςΟΚ, πὰ οονογοὰ δ ἴορ ψ ἢ [Π6 
Θχοορίίοη οὗ ἃ 5118}} δρεσῖυσθε. ΝιπΊ γου5 
οἰβίοσγηβ, ἈΡΡΑγΟΠΕΥ οὗ ργεαΐ δη[14}}}Υ}ν ΔΙΘ 
τοὶ νυ δἰοηρ 41} τῃ6 δηςίϊθηΐ ᾿1π65 οὗ γουῖθρ, 
δηά ἴῃ ἴΠ6 ΥἹΟΥ͂ οὗὨ αἰπιοδῖ δύθσυ δηςίθηΐ 
816. [ἡ ἴῃς “ ἀεϑεγί "ὝΠΕΥ ννουὰ Ὀ6 Ἔβρθοῖδ!}ν 
τυνδληϊεά. 

ὃν δὲ βαδ »εμοῦ εαἰ4]ς, δοέδ ἐπ ἐδὲ ἴοαυ εοπ,-» 
ἔν}, απά ἐπ ἐδε ῥίαἰπ.ἢ ἘδΙΠΟΓ “ἴῸΣ 6 παδὰ 
ταυςἢ σδίτὶα 8916, δῃ ἃ ἱπ πε Ιονν ΠσΟΙΙΠΙΓΥ, 
δΔηου 189 ἀοτη8." ΤΉγοο ρϑϑίυσο ἀἰϊκιτεῖβ 
ἃΓ6 τιοητοποά---τ, ΤΟ “ νυ] άογπ6 55, οσ ΒἰρᾺ 
{τᾶςΐ ἴο ἴθ βδοι τῆ δηά βϑοιτἢ-οαϑῖ, οχίθηάιης 
ἔἴτοτῃ τῇς ννοϑίοσγη ϑἴοσγοβ οὗ ἴῃς οδα 8ὅ6θᾶ 
ἴο ἴΠ6 νἱοῖη οὗ Βεογβῆθῦα: Δ. Τ δε “ἴον 
ΠΟΙΠΕΓΥ, ΟΥΓ ΤΑΙ πιὸ οἰδῖὶη οὐ ἴῃς νγαϑβῖ, 
Ὀείννέθη ἴΠ6 Ἀ1Π}5 οὗ ]ἀπα δηὰ ἴπὸ 564; δπὰ 
3. ΤῊς “ ἀοννη5," οΥἵἩ ΤΙΟἢ στγαζίης ἰδηάὰ δεγοηά 

11. ΓΟΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΥΙ. [ν. 9 --14. 

ΑΓ ὉΥ Ὀδηάϑ, Δοσογάϊπρ ἴο ἴῃ 6 πυπΊθεῦ 
οἔ {πεὶγ δοοοιπς δγ τμ6 Πδηά οἔ 7εἰεὶ 
τε 5.τθε πὰ Μαλδϑβείδῃ πε πιίογ, 
ὑπάογ τῆς Πδηὰ οὗ Ηδηδηΐϊδῃ, οὁμέ οὗ 
1ῃ6 ΚΙιηρ᾿ 8 σδρίδι 8. 

12 Ἴἢε ψῃοῖὶς πυιῆθεγ οὗ τῆς οἢιϊςξ 
οἵ τῆε ἐδίῃεῖβ οὗ τῆ6. τι ρ ἢ θη οὗ 
νδίοιγ τὐεγεέ ἴψο τῃοιυβαπά ληά 5381Χ 
Βυπάτεά. 

12 Απά υπάεγ τμεὶγ Πδπά τυᾶς ἴδῃ ἴ Ηεδ. ἕὰ 
ΔΙΑ, ἴῃγεε δυπάγεά τῃουδαηὰ Δληά ἄν ἀντῖν. 
βδενεη τμοιβαηά δηά ἢνε πυπάτγεα, τῃδῖ 
τηδὰθς Μὰ Ὑγτἢ πλρῃ  ροννγεῖ, ἴο 
Παρ τῆς Κίῃρ δραίπϑι [ἢ 6 δ η ΘΠΊΥ. 

14 Απὰ ἴὐΖΖιδῆ ργεραγεά ἔοσ {μετὰ 
(Πγοιρῆους 411 της ἢοβὲ 5}16]45, διά 

τῆς Ἰογάδη, οὐ ἴπο ρἱδῖοδιι οὗ ΟἸ]οδά. [112- 
21Δἢ᾽ 5 Ῥοβϑοβϑϑίοη οὗ [15 ἰδοϊ-παπηθὰ αϊϑίσιςῖ 
τηιδῖ ἤν Ὀδδὴ σοηποοίθα ΜΠ ἴδς συδπγ5- 
βίοη οὗ [6 Ατηπιοηϊῖοβ (566 Υογϑα 8). 

ἐπ ἐδε νιοωπίαϊπι, απά ἱπ Οαγηιοὶ) ὙὍΠοθα 
ἴεγηι5 ἀδβοσῖδε [ἀπ Ρτορεῖ---ἰῃς ΠΥ ἴγαςῖ 
Ὀδεΐνοεη {πε ἴοννγ τυ πλθ ὈΪΔ1η οὐ ἴδ ΟἹΘ 
βίάθ, δηὰ ἴλ6 ψ] ἜΓη655 ἀπά Ϊογάδη γυ8] 6 Ὺ οἱ 
{ῃς οἴμεγ. ΒΥ “ Οδιτηεὶ ἦ ννὰ σηιϑῖ ιηἀογϑιδπά, 
ποῖ ἴῃς πιουηίδίη οὗ ἴπαϊ πᾶγης, νυδιοῖ ὃδ6- 
Ἰοηροϑὰά ἴο ϑαιιδγία, θυ τἴπ6 ουἱεναϊεὰ ροΟΓΏΟΠ5 
οὔ ἴδε [υάπαπ Ἀ}}}-ἴγαςῖ, ((ἰοπιραᾶγε 15. χχίχ. 
7; ΧΧΧΙΓς; |[Εγ. 11. 7; ἄς.) 

11. “εεογάϊης ἰο 1δὲ πωρηδεῦ οΓ ἐδεῖν ἀεεομμέ 
ὧν δε ῥαμά οὗ «]εἰοὶ 1δὲ τεγῖός. ἘΔΙΠΕΥ “ λο- 
οογάϊηνς ἴο ἴῃ6 Ὠυπηθογβ οὗ 8:9 θη τοὶ θη ξ 
τηδάς ἂν 161ε], ἄς." 6161 τε. δεσῖθε (οοπι- 
Ῥᾶῖὸ οἢ. χχίν. 11) δηὰ δΝδαδθοϊδῃ ἴμ6 συ ]οῦ, 
δοίίηρ υπάθγ (ἢ6 ἀϊγεςοη οἵ Ἠδπαηϊδὴ, 
οδρίδιη οὗ ἴμπὸ μοβῖ, δὰ σιδάὰς οὐἂ ἴὰῆςε [15ῖ 
οὗ [6 Ιταγ, πυπιδοεγεὰ 1ἴ, ἀπά ογρδηϊδεὰ ἵ 
ἰἸηῖο Ὀαπάς, ννϑῖο ἢ ἐοσπλεὰ βερασαῖς αἰνϑοῦς 
ἴη [8 δε]ά. 

19. ΤΡὲ «υῤοὶρ πωριδοῦ οΥ δε εὐ ὁ ἐδὲ 
“αι δεόγι φΓ ἐδὲ »ιλρ δέν πιοη Γ᾽ υαοωγ. Ἐλαῖθοσ 

“ὁ ΤῊ Ψ Π0]6 ΠυπΊθοσ οὗ τῆς οδιεῖ οὗὨ [86 
ἔλῖΠοῦβ, ΤΑΙΡΒΓΥ στήθη οὗ νδίουγ, ννὰ5 26οο." 
«ΜΙΊΣΒΑΥ πιθη οἴ νδίουσ " 15 δὴ Ἔρὶ πεῖ δρρ θὰ 
ἴο (86 ρᾳἴγιλγοδδὶ οοῖβ. 

13. Τόγες ῥωηάγεά ἐδοιδαπμδ ἀπά “Φυξη ἐῤου- 
“απ απά ἥυε ῥωπάγεά.) Α τλογε Ἔχδςῖ ἡ π-» 
Ὀογίηρ ἴμδη υδιι8]--- 5 ς ἢ} 45 ἃ βοζίθε ννουὰ 
τλίκο---ἰβ ἐπηρ δὰ ἴῃ ἴπ656 ἄσζυγοβ, [ἢ ρεποσαὶ 
[Π6 ΔΥΓΑΥ͂ 15 ὙΘΓΥ ΣΟΌΡΆΙΥ σουηίοά ΟΥ̓ ἴεΠ5 ΟΥ̓ 
Ἔνθ δυπαγοάϑβ οὗ [ῃουδαηάθ. (ὅ6ε ἄῦογτο, οἢ. 
ΧΟ Ια; ΧΗΪ, 2: χῖν, 8; ΧΥΪΪ. 14-18; χχγ. 5.) 
[{ ἰ5 τειμδγκδῦϊς τπδὲ [22 μδά ποῖ δά ἀθάὰ 
ΤΑ ΓΟ ἢ ἴο [6 τ ΑΓΎ ϑἰγεηρτῃ οὗἩ ἴ[Π6 πδίϊοη 
ὈΥ ἢἷ5 σοῃαιιοθῖθ. 115 ἉΓΠΩΥ ἐχοθεάβ (δὲ οὗ 
15 ἔδί Βοσ Απλδζίδ ΟΥ̓ 7500 ΣΏδῃ ΟὨΪγ. (εξ 
οἰ. ΧΧΥ. 5.) 



α υ). 
τῷ. 7. 

γ 1ς---20ο.7 

ϑ0,6ΆΓ5, ἀπ δεϊηχεῖθ, Δηἀ Παδεγρθοηϑβ. 
πὰ ὕοννβ, ἀπὰ ἴ8]1ρ8 10 ξαςὲ βἴοῃϑ. 

ις Ἀμπά ἢς τες: 'ἰῃπ 7 6γιβα θη 
Θηρίη68, ἰηνεητεά ὈΥ συππίηρ τηεη, 
ἴῶὼ ὕε οὐ ἴπ6 ἴονψειβ δηὰ ὑροη τς 
δυΐνναγκϑ, ἴο βῆοοϊς γγονγβ Δπα ργεαᾶῖ 
βϑἴοηδϑ νι 4]. ΑΠπά 5 πᾶπιὲ ἴβργεδά 
λυ αὐτοδά ; ἔογ ἢ ννᾶβ τηᾶγν δἰ ]ουβὶ 
Βεϊρεά, .}} ἢς ννὰβ βίτοῃπρ. - 

16  Βιυῖ ψἤῆξδη Πα ννδβ βῖγοηρ, ἢ]5 
᾿ιθατγὶ ννδ8 ᾿ἴπεὰ τρ ἴο ἐς ἀεϑβιγιςτίοη : 
ἴογ 6 τγαπϑργαϑδθα δρδίηδε [6 [ΟῚ 
ἢϊ5 (Τοά, ἀπά ννεηῖ ᾿πῖο τῇς τεπιρὶς 
οὗ τῆς ΓΠΟΚῸ ἴο Ὀυζῃ ἰπσεῆϑα τροπ 
ἴδ αἰτῶγ οὗ ἱποςῃβε. 

17 Απὰ Αζαγίδῃ πε ρῥγίεϑῖ νγεπῖ 
Ἰῃ αἴτεγ ἢϊηπι, δηα νυ τῇ Ἠίπῃς ΓΟ γθοοῦα 
ΡΓοδῖβ οὔ τῆε ΓΟΚ, τἠασὲ τότε νΑϊϊλῃῖ 
ΙΆεΘη: 

18 Απά {πὲ} νυ τῃοτοοά [72 ΖΙΔῃ 
{86 Κίηρ, ἀηὰ 8414 υπῖο Ἀΐπι, 7 5 αρ- 

14, δ΄ηψ: 1ο εαοὲ εἴοηε. ἘΔΙΠΟΥ “ θῇο "98 
701 δ᾽ πη μ85." ΤΠΘ 5]1η} νγὰ5 υϑεἀ ἴῃ ννᾶγ Ὁ 
[56 Αϑϑυγίδι)5 (' Απείϊδσηξς Μομπαγοῆίθσ, νοἱ. 
ἰϊ. ῬΡ. 15, 42), ἴς Ε ἰΔδηὴ5 (ΥΝ κιήϑθοῃ, 
“Αποϊοπὶ Εργρίίδηβ, το]. 1. Ρ. 216), ἴπ6 Ῥογ- 
δἰδης (Χοη. " Απδθ.᾽ ἢ]. 2, ὃ 6), [πὸ Οτθοῖκβ, 
ἘΚ οχηδηϑ, ἀπά οἴπευβ. [15 ἐπιρίογγηθηΐ ὉῪ τῃ 6 
Βεοη δ ε8 ἴῃ ἴῃς {ἰπι6 οὗ ἴπε [υγεὲβ ἀρρθαγβ 
ἔτοηὶ [πᾶξ. χχ. 16: ἀπά 15 086 ὈΥ ἴδε ἴδῃ 
Ἴδεβ, ἃ σεηίυΥ δείοτε ἴὐΖείδμ, 15 ἱπά!- 
οδίεά ἴῃ 2 Κ. "ἴ. 25. [πὶ ΘΔΙΥ {{π|68 16 
δ᾽ ΠΡΟΓ ΡΓΟΌΔΟΪ ἰουπὰ ἢ18 ον ϑἴοποϑβ (1 8. 
ΧΥΪ,. 40); ἀπὲ ἴπΠε ΞΌΡΡΙΥ οὗ ἴδοπὶ ἴο ἢΐ5 
ΒΟ  ἀἸεῦβ ΟΥ̓ ἰὐχγ14ἢ 56 πιοᾶπί ἴο πιᾶσκ ἴπ6 
οοπιρίοἴοη685 οὗ ἢἰ5 δαιϊρπιοηΐ. 

15. πε »ιαδε ὶη" ογισαίδηι ἌΓΕ {Π2ΖΙΔ85 
ΘΠ ρίΠ65 566ΠΊ ἴο δνο Ὀθθη οὗ ἵννο Κιηάϑ, σου - 
ΤΕΡΟΠΟΙΝΕ Το ϑροσί νον ἴο τς Κοπιδη ὀαλυέα 
δηᾶ εαἰαρμίδα. Το δασέα, ννἸςἢ ἴἄγονν βίοηθϑ, 
νγ8 Κηοννη ἴο ἴδε Αϑϑυσίδηβ 845 ογὶν 85 [ἴῃς 
{ἰπι6 οὗ ϑαγάδηφραὶιιβ ἰ., νγνῇο ννᾶ8 σοηΐοϊη- 
μὐδηδι ΜΙ [Θοβμαρῆαῖ. [ἰ ἰ5 τοῦ τοργο- 
δεηίϊοά οη [δ6 5. υ]ρίαγο5( Αποϊοπὶ Μοπάγοδος," 
νο]. 11. Ρ. 81), δῖ τὰς ρῥγίποίρίς οἡ ψὶςὴ ἴξ 
νν88 ψογκοα 5 ποῖ ρραγθηῖί. ΤῊ σδίδρυϊε 15 
ποῖ Γεργεβοηϊθα εἰζμεγ ου ἴῃς Αϑβυγίδῃ ογ ἴδιες 
Ἐκγρίιδη βοιιϊρίυγεϑ, δηά (τ πουρῇ ἐξ ἰ5 τηθη- 
[ἰοποά, ννῆ τμ6 δα] δῖα, ἴῃ δἱ ἰϑαϑῖ οπο οἵ {δ6 
Ἰαῖοσ ΠΙΘΤΟ ΡΒ ΙΟΔ] ἰηβοσ ΡΠ 5) γεῖ ἴῃς 811.» 
δίοῃ ἴο [{1η [ἢ]15 γϑῦϑθ 15 [6 δτ δαὶ ποίϊςο τΠαΐ 
ὑγο ἴδνο οὗ ᾿ἴ5 ἰπνεπίοη. [1 ννου]ὰ ϑϑοῦὴ ἢονν- 
ΟΥΕΥ ἴο ὃς οἡ ἴῃ νι Βοὶθ πχοϑδὲ ργοῦδθ]ς {παῖ 
ὈοΙἢ Κὶπάς οὗ ἐπρίηεβ γεγο ἰηνθηϊοά ἴῃ Αβϑυγὶᾶ 
δηά :ηἰτοάιςοά ἔγοππι ἔῆθπος ἱπῖο Ῥδ]θβεϊπο. 

δὲ «υα! »παγυεἰ οι οἷν ῥείρεά.1 1.6. ὉΥ Οοά, 
((οιρᾶτε γογϑα 7.) 

1. (ΓΗ ΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΥΙ. 

Ῥεγίαϊπείἦ ποῖ ἀπο δες, ΖΖίδῃ, ἴο 
Ὀυγη ἰποεηθδε υηῖο ἴῆ6 ΙΟΚΡ, δυῖ 
ἴο ἴπε ὀρτγίεβῖβ τε 8οῃβ8 οὔ ΑἌδζοη, ὁ Εχ. 3ο. 
ἴμδῖ γε σοηβεογαῖεὰ ἴο Ὀυγζη ἴποεῆβε : 
δο ουξ οὐ τῆε ϑβαποίυλγυ; ἔογ τῇου 
᾿λαϑῖ τγεβραϑϑεὰ ; πείῖῃεγ «ἀσί 11 δέ ίοτ 
της Βοηουγ ἤοπλ τῃ6 ΓΔ οκΡ (σά. 

Ι9 ΤΠεη [Π2Ζίδῃ ννᾶβ νγοῖῃ, δηά 
λαά ἃ Τεηϑεῦ ἰῃ ἢὶβ Παηά ἴο δυγη 
ἴποθηϑα : δηὰ ννῆ]ε ἢς νγᾶ8 ψτοῖῃ 
ὑν ἢ τῆς ρῥτεβῖβ, [ἢ 6 ἸΘΡΓΟΒΥ ανθη Γοβ6 
ἋΡ ἴῃ ἢϊ5 ἐογεμβεδά δείογε τῆς ργιεϑῖβ 
ἴῃ τῆς Βουβε οὗ τῃε ΙΟΚΡ, ἔγομλ ὃεὲ- 
8146 τῆς ἰπσεηϑβα Δ]ἴᾶγ. 

20 Απάὰ Αζαγίδῃ τς Ἵοἢίεΐ ῥγίεϑῖ, 
Δηά 1] τῆς ρῥγιεϑῖβ, ἰΙοοκεά ὑροη ἢΐπι, 
Δη4, Ὀ6ἢο]ά, ἢ6 τας Ἰεργοιιβ ἰῃ ἢ]5 
ἰογεμεδά, ἀπά τῆϑν (ἄγιβε ἢϊπὶ οὐζ 
ἔτοπι τπεηοα ; γεᾶ, Ὠϊπι561 “Βιδβῖεα ς ἃς Ἐεβς 
4180 ἴο ρὸ οι, θεςαιβε τῇς ΠΟ Βδά 
Βῃγ{{6η ἢ ϊηλ. 

106. Ηἰ: δεαγὶ τυαν 3 εΑ μρ 1Ἰο δὲς ἀρείγμος 
ἐἰομ.] Ἐδίδμοσ, “ }15 ἤοαγῖ νγᾶβ πο ὰρ ἴο ἂο 
τἰοκοὰγ." ((οπηραῖε οἢ. ΧΧΥΙ!. 2.) 

δὲ ἐγαμσγο 1 Νοπα δυῖ τῆς ῥγθϑῖθ 
ταῖς ΟΥ̓ ἰπσοῆβθο οὐ (ἢ6 γροϊάθη δῖα 
Ὀείογε τῆς ναὶ], ΟΥὁ ὄἜνθῆ, ΠΩ ΟΥΟΪΏΔΤῪ ςοἰγ- 
ουπηδίδηςοβ, εηῖεγ νη ἴδ ἰδαλρὶο δυμΠαΐης, 
νυ] ἢ γτεργοϑοηϊεα ἴῃς οτἱρίηδὶ ἰδθογπδοὶθ. 
866 Νυπι. ΧΥΠ. 1--7.)}) [Ἃ{2χΖιΔἢ πλισῖ ἤδΥδ 
εἰ δεγαΐθὶυ ἀεϊογηγηθα ἴο ἱπναάς πὸ ὑγιοϑ δ 

οὔἶδοο, ἴῃ τοροαΐϊιηρ ἴῃς βίη οὗ Κογαῆ, [4- 
ἴλη, δηὰ Αδιγαθ. (Νυπι. χυΐ. 1-5.) 

17. “παγίαὐ ἐῤὲ γί" ὙΠοιρ ἴΠ6 ΠΑΠῚ6 
οὗ [15 Αζδαγίδῃ ἀοδβ ποῖ δθόῖῃ ἴο ὁσσγ ἰῃ ἴΠ6 
115: οὗ ἡ (ἢν. νυἱ. 4-,ς, γεῖ ἴΠπετὰ σᾶπ Ὀ6 ΠΟ 
ΤΟΆΘΟΠΔΌΪε ἀοιδὲ [παῖ ἢς τνγᾶβ ἴπὸ δΙρὮ ῥγίοσὶ 
αἴ [πὸ ὕπιΘ. (8566 σὑϑῦβεὲ 20.) Α5 ϑδυςῇ, ἰἴ 
τνουϊὰ Βᾶνε Ὀθθη ἢ)5 ἀν ἴο ορροβε ἴδε 58. τ]-» 
Ἰορίουκ δεῖ οὗ ἴῃς ἰΐηρ. 

«υἱδ ῥέύνι ζουγσεογο ῥγί ἢ ἴΠ22ϊΔἢ δὰ 
Ὧ0 ουδὲ οηζοτγοα {π6 ἰεταρὶς νυ ἃ σοηϑβιθγ- 
ΔὉ]6 τεϊίπιιθ, δηά 1 ννᾶ5 βοβϑίθ]α δὲ ἢθ πὶ ρῃξ 
Τοβίσὶ ἴῃς ΠΙΡῊ ῥγθϑι 5 δίζοτηρὶ ἴο ὄὌχρϑὶ ἢιπι. 
ΑΖΑΥΙΔἢ 566 πὶ5 ἴο ἢδνδ ἱπθοηάθά ἴῃ (δὶ ᾿δ86 
ἴο υ.86 ἴογορ. 

19. Τὸε ἱκῥγουῦ τοι μῷ ἐπ δὲς )ογεῤεαδ. 
Οοιηρᾶτο ἴῃς ϑβιάάθη βείζυγεα οὗ Οδβδζὶ, 
(2 Κ. ν. 27.) 

,) ον» δευίαε ἐδε ἑπεεμσο αἰἰαγ.} 1.ε. “85 ΤΠΕΥ͂ 
βἰοοα ὑδϑιάδ (6 δα. οὗ ἱποδῆβο," ἴδ κιησ 
Ρτγεράσιηρ ἴο οὔεγ, (6 ρῥγιοϑίβ ἴο ργενεπί πὶ, 

20. Ηὶ»μεἰὶ δαείεά αἰδο ἰο 950 ομἱ, δεεσιμε ἐβὲ 
Ζονά δαά “»εἰξίεη δέγι Ἰ)εαῖῃ ννὰ5 ἀδποιπο 
οδὰ ὉΥ ἴδε ,δ'΄'7)΄ δρδιηδὶ ἴοϑς ττῦο ἱπνδάθα 
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21 Απάᾶ ἴὐζΖίαηι τε Κίπρ ννᾶβ ἃ 
ερεσγ υηῖο ἴῆ6 ἀδγ οὗ ἢδὶ5 ἀεδίῃ, δηά 

“αν. 13. ἄγγεὶς ἴῃ ἃ κἴβενεγαὶ ἤοιιδθ, ὀείη ἃ 
{ῊΗ:ῦ. 
Ψ  ε 

ἰερεῦ; [Ὁ μὲ νγᾶβ ουἱϊ ΟΠ ἔτοπι τῆς 
ἤουβε οὗ ἴῇῆε ΙΟΚῸ : Ὧπὰ [οῖῃαπι 
8 80η τᾶς ονεῦ ἴπε Κιηρ᾽β ἤουβδ, 
Ἰυδσίηρ τῆς ρβορὶε οἔ τῆς ἰδπά. 

242 ἵ Νον τῇς τεβϑῖ οὗ ἴδε δοῖβ οὗ 

11. (ΓΗΚΟΝΙΓΟΙΕ5. ΧΧΥῚΙ. ΧΧΥῚΙ. [ν. 21----Ὁ. 

Ὀκείδῃ, γϑε δηά ἰδϑὶ, ἀ14 ᾿βαίδῃ τῆς 
Ρτγορδδῖ, τῆς βοὴ οἵ Απιοζ, ννσῖϊε. 

23 ὅὃο []ΖΖίδῃ 8ἰερί νυ ἢ ἢἷ5 ἔλῃεσβ, 
δηὰ {Πεγ Ὀυτγεα Ἀΐπιὶ νυ ἢ ἢϊ5 ἔμ εῖα 
ἱπ τῆς βεϊά οὗ τῆε θυτγία] ννϊοἢ  έ- 
ἰοηρεά ἴο τῇε Κίηρβ; ἔογ {ΠῈὺ ϑαἱὰ, 
Ης ὃς ἃ ἸἹερεῦ: δπὰ [οἵῆδηιχ ἢΐ5 50 
Γεϊσηβά ἴῃ ἢΪ5 5ἴεδα, 

[86 οἩΠῆςὁ οὗ {86 ῥγίϑδὶ (Ν πὶ. χυί!. 7); δηὰ 
ἀοαῖθ μδὰ θη {π6 δεῖυδὶ ριιπὶβῃπιθηΐ οὗ 
Κοτδῆ πὰ 15 σοπιρδηυ, (ἰδ. χνυὶ. 31-35). 
τ{χχίλῃ, ννῆθῃ ὃς ἔε!ῖ τῆς. Παπὰ οὗ Οσοά ἰαἱά 
ὉΡοη Ὠἰπι, ἔξαγε ὑγοῦδοϊυ ἰοϑὲ ἔγτοπι τὰ ἴοο 
[6 οχίγοιηθ ροπα Υ 5ῃου]ὰ Ὀ6 ὀχδοῖεα, δά 
τιογοΐογε μαοϊθὰ τὸ αυϊξ (ἢ βδογοά ὈιυΠαϊηρ 
ὙΠΟΓΟ 5 θᾶγὸ ΡΓΘΘΘηΓΕ νγᾶ5 ἃ σδρίδὶ ογση6. 

ΑἹ. ὕκειαδ... ἀκαυοῖ! ἱπ α σουέγα! ῥοιμε.} 
{1 γα! γ, “4 δου οὗ ᾿Ιθογαϊοη. ἡ 866 ποῖβϑ 
Οἡ 2 ΚΝ. χν. 5: δηὰ Τοπρασε αἷϑο ἴποϑθ οἡ 
Ῥ5. ᾿ἰχχχνυ ., νυν ϊσῖ 156 συρροϑοα ΌΥ βοηλα ἴο 
τοίεσγ ἴο {{2χίδῃ. 

22. ΤΡὲ γε οὐδὲ σοὶ οὐ ὕκειαδ... 44 
Παϊαθ.... «υγὶϊ.] 5412 5ρθακβ οὐ δἰ πΊβο] 
85 Ὠανὶηρ 566 ἢ]15 Υἱϑίοῃβ ῬΑ “ὁ ἰη ἴΠ6 ἀδγΥ5 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἡ νοῖβα Κ. 

οἵ ὕΖίδῃ ᾿" (οἱ. ἱ. ας νἱ. τ). ϑίποε, δονγευεῦ, 
ἢς Ἰνϑα ἔδγ ἰηἴο ἴδε γεΐρῃ οὗ Ηεζεκίδῃ, [22 δ} 5 
ἐτολί-σγαπάβοη, 6 σδπηοῖ ἤᾶνὸ Ὀδθη σοηίοθιῃ"- 
ΡογάγΥ νυ Ὁ 2ΖιΔἢ 48 δὴ δάυ]ῖ ἴοσ πογὸ ἰμδη 
ἃ ΕΤΥ͂ 5124}} ρογίίοη οὗ δἰς ἰοὴρ γείσῃ. Μοβεῖ 
ογιτῖς5 τοραγὰ ᾿ἰπὶ 45 δδθοιιϊξ 2ο νγῆθη [2 :ίδῆ 
ἀϊεά. Ηδ τηυϑῖ, ἴμδη, μᾶνο υυτ θη Ἠἰ5. ἈΙΒΊΟΥΥ͂ 
οὗ {0}221|8}}}5 γείμη γαῖποῦ ἤοπὶ ἀοςυπηοηῖθ δηὰ 
τ τομπι: οἔ οἴβοῦβ, [ὕδη ἔσοσῃ ἢ15 οννῇ Κῆονν- 

ἔξ. ᾿᾿ 

28. 7πΊδὲ Με) οὗ Ἰδὲ δμγια!} 1.6. “ἴῃ τῆς 
θυσία] στουπά "---ἰη τῃ6 βάτηθ ρίεςς οὗ στουηά, 
Ὀυΐ ἰῃ ἃ βοραγαῖε βθριυ ϊοῆτο. Α5 ἴ!6 1,Ὧ'νν 
βοραγαΐθα οἱ [6 ἰεροὺ ἔγτοπι 5 ἔθ! οννβ ἀυτηνς 
[6 ({ωὸν. ΧΙ, 46), 80 [Θνν δὰ ἔδο!πρς τοαυϊγοά 
[μδῖ Βα 5ῃοιυ!ὰ τοηλδίη βερασγαῖθ ὄνθη ἴῃ ἀφδίῃ. 

ὙΠῸ πδὰ υμπάοχείδηάϊηρ ἴῃ [6 νἱ᾽βιοηβ 
οὗ σοά;." ᾿ 

ΤΆε ῥτεβεπέ ἰεχῖ ἰ8 ὈΠΟΝ ΤΙΣ 3ὉΠ, 
“ η[Ο]] ρθη 1η νἱϑίοηθ [)6..) Βιυιῖ 5οϑυθσγαδὶ 
Μϑ595. παν ΝΛ, “ ἰη πιοτὸ, ἴοσ ΝΣ ἼΔ, “ἰὴ 

᾿ Υἱδίομε ; ἂηὰ {ὲ ΧΧ. πᾶνε ἐν φόβφ. 

Κο Κίη. 
Σᾷ. 32. 

ϑΟΙ6 ΡΙΌΡΟΘΕ ἴο ΔΙἴεγ 1) 37 ἱπῖο 152; δυῖ 

{819 965 9Ο2ΟΟΪΥ ἢ ΤῊ δοσιιϑὰ- 
ἔνε “πὶ ΠΊΔΥῪ μηδογι!οοά ΔΆΘΥ ΔῸΣ, 

δηὰ ἴμ6 βθπϑὲ οὔ ὨΜΌΝ ΠΕΣ ᾿ ΔῸΠ ΠΛΑΥ͂ 
ψ6}1 Ὀ6 “ογιάϊθης Π᾿υτ 1η τογο ἢ οἱ." 

ΓΗΑΡΤῈΕῈΚ ΧΧΥῚΙ͂Ϊ. 
1: γοιίδα»ι γεισγεης τοοἱ  γοιβογόίλ. κ5' 374 "πεό- 

ἕαμείά ἐδε Ανρρνορέσς. Μὰ γερη. 9 «Λαξ 
σμερράΐφ ἀ 21. 

ΟΤΉΔΑΜ ἥττας τνγεπῖγ δηὰ ἔνε 
γαλῖβ οἷά ὑνῆεηῃ ἢς Ὀερᾷη ἴο 
γείρῃ, δηά ἢ6 εἰ ἐὼν δἰχίοθῃ 

γεδῖβ ἰῃ εγυϑαίεπι. Ε185. πιοῖῃογ᾿ β 

ΠᾶΠῚΕ 4150 τυῶς εγυβῆδῃ, [ῃς ἀδυρῃζεῦ 
οὗ Ζαάοκ. 

2 Απα ἢςε ἀϊά ἐλαΐ τυλίεἶ τυας τἱρὴξ 
ἴῃ τῆς βρῆς οὗ τῆς ΓΟΚΡ, δεςοτάϊηρ 
ἴο 411 (παῖ ἢϊ5 ἔδίῃεγ [ὕζΖζιδῃ ἀϊά: 
μονγνθεῖς ἢθ επίεγεα ποῖ ἱπῖο τἢ8 
το Π1ρ]6 οὗ τῆς οκΡ. Απά τῆς ρεορῖὶα 
ἀϊά γεῖ σογγαριὶγ. 

ΠΗΑΡρ. ΧΧΥῚΪ. ὙΠΔ15 ϑῃοτγί σμαρίοῦ γι 8 
ῬΑΓΔ]16ὶ νυ ἢ 2 Κίηρϑ χν. 32:18, δΔηὰ ἰ5 ἴάκοη. 
ΤΩΆΔΙΉΪΥ ἔγοπλ [ἢ 6 54ΠΊ6 5Ο.ΓΓΟΘ ΟΓ δουτοθβθ. [ἴ 
15 Δι ρΙ]ογ 1Πδη πε ἡδγγαίίνο ἰη Καὶ ηρ5, ςοηίδιη- 
ἱηρ 4}} (ἢε ἔδεῖϑ οὗ [παῖ παγγαϊϊνοα ὀχοορί [Π6 
ποίϊςο οὗ [Π6 δυσγίδη ννᾶγ (ΥΈγβο 37), Δηἀ δά ἀϊην 
᾿θοβι 65, 1. ἃ πεῖς ἔΆ 1 ῦ δοςοιιηΐ οὗ οἱ ΠδΠλ}5 
δυ] ἀϊηρ8 (νογϑοβ 3 δηά 4); δηά 2. ἴῃς θηξίγο 
δεοςοιηΐ οὗ ἴῃ6 Απιπιοηϊΐο ννὰγ (νεγβα 5). ΤΠΘ 
ὙΓΙΙΟΥ ἰηϑογῖβ α5ο, αἴεσ ἢ18 ΠΙΔΠΏΘΥ, οογίδϊ ἢ 
τοὶ κίοιι5 γεβοςίοῃ5---Ὧ8 [μὲ [οἴδαπι, τννασῃθὰ 

ΌΥ ἰ5 ΔΙῚ Πεγ᾽5 ἔδίς, ἀϊά ποῖ διϊοπιρὶ ἴο δηΐοσ 
86 τοπρ]Ὲ (νετβθ 2); δπά {μδὶῖ ἢ δοολπιο 
Τὶ ΠΥ ὀέοαυσθ ἮΘ ΘΔ] ]5ηεα ἷβ νγὰν Ὀείοτο 
1π6 ]νογὰ ἢὶ5 Οοά (νεγβε 6). 

Ὡ. Η 44... τίσδι. .. ἀεεογάησ 1ο αἱ δαὶ 
δὲ: αϊδὸν ὕκαίαρ 414} Οοπιραγο οἢ. χχνὶ. 
4. ἀῃὰ 1 Κ. χν. 14. [2Ζ214}}}8 5ἰπρίθ ἂςῖ οὗ 
ἱπιρίεΥ 5 ποῖ τεοραυεα ἃ5 ἀεβίσογίης ἰδς 
ἘΘΏΘΓΔΙΙΥ σοοά οδγαςίογ οὗ μἷ5 τείῃ. 

δοαυδεὶ! δὲ ἐπδεγεά ποῖ, 5.7 ΜΝ ἈΝ6 ἴῃ οἴμοΣ 



ον, 73 Ὁ 
ἐφινε». 

ν. 3--.-1.] 

2 ες θα τπε Βίρῃ ραῖε οὗ τῆς 
Πουβε οὗ ἴῃς ΙΟΚΡ, δηά οἡ τῆς ννδ]] 
οὔ Ορδεὶ ες δ} πιυςῇ. 

4 Μοζγεονεγ ἢς Ὀυΐὶτ οἰτ65 ἴῃ τὴ 6 
του ηϊδὴ5 οὐ [υάδῃ, δηὰά ἴῃ ἴδε 
ἔογεβϑίβ ἢ Ὀμ}1Ὸ σλβῖ]ε8 δηά τοννεῦϑ. 

ς Ηε (ουρῆς αἷ5ο νὴ τῆς Κίηρ 
οὗ τῆε Απιπιοηῖῖεβ, δληά ργενδιϊεά 
ἀραϊηδῖ ἵει. Απά ἴῃς ςπι]άγεη οὗ 
Απιίοη ρᾶνα ἢϊπὶ [ἢδ 54Π|6 γϑᾶγ Δῃ 
ἢυπαγοά ταϊεηῖβ οὐ βιΐνεῖ, δπά ἴεῃ 

᾿τῃουβαηά πγεάϑιγεβ οὗ ννμεδῖ, ἀπά τεῃ 
ΤῊΣΕΡ. (Πουβαπά οὗἩ θαγεγ. ἴδο πχιςῇ ἀἰά 

᾿ΠΠ [8 ΠΒιάγεη οὗ Απιπῆοη ΡΔΥ πηΐο 
Βίπλ, ὈοΙ τὰς βεσοῃά γϑατ, ἀπά τῆς 
τὨϊγά. 

6 ὅο 7οῖδᾶπι δεοᾶπιε πιρτγ, δὲ- 
" Οτ, σία. ζΆυ568 ἢς ἱργεραγεά ἢ!5 νγᾶγ8 ἐδϊοῖς 

τε ΓΚ ἢϊ5 σοα. 
{4 Νον τῇς γεβϑῖ οἵ τῆς δοῖβ οὗ 

]οῖδαπι, πὰ 411 ἢἷϊ8 νγᾶγβ δηά ἢΪ8 
ννΑγ8) ἰο, {ΠῈΥ ἀγέ νυυϊτεη 'π τῆς 
δοοκ οὗ τῃε Κίηρϑ οὗ βγεῖ δπά Τυάδῃ. 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΥΙΙ. ΧΧΥΠΙ. 

ὃ Ηε ννὰβ ἤἥνε ἀπά ἔνγεπ Ὑεδγθ 
οἷά νῆβεὴη ἢὲ θερᾶη ἴο γείρῃ, δηά 
ΓΕΙρΠΘα βἰχίθεη γϑαγβ ἰη [εγιιβα] εΠ1. 

9 ὅ Απάᾶὰ Ϊ]Ποἴδαπὶ 8ἰερὶ νι ἢ]5 
ἔλῖμοτβ, ἀπά {πὲ δυγίεά Ὠΐπλ ἴῃ τῆ6 
Οἵ οὗ αν: δηά Αι ἢϊ8 βοη 
τεϊρῃβά ἴῃ ἢ 18 βῖθδά. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΝΠΠ. 

 4λας γεϊρνεέριρ τ6᾽})2 τοίσξεαϊν ἐς σγεαίν 
αὐ ὧν ἐἀε ϑνρίαμς. 6 Ὑμάαλ δεῖμρ' 
εαῤίσυσίεα ὃν {δε 2 γαείμες ἐς σορέ ἀορεφ ὃν 
ἐλε εομπσε οὐ Οὐδέ ἐἦς 2γοῤῥεί, τό Αλαςε 
σε 70», αἷά ἰο ἄτεγγία ἐς πο ἀείῥεά 
ἐἠεγεῦγ. 22 7.1. ἀὲἕὲν ἀξίναις ἀφ ργοισείλ πιογέ 
ἑωοίαίγοσ. 26 4ῖ|2 ἄνέμρ, Ἰεξεξιαλ σης 
“ἐφίείλ ἀὲνε. 

Λ ΗΑΖ διυας τνγεηῖ γεᾶτθ οἷά 2.5 Κιὰ 
ψγΠδη δα Ὀεράη ἴο Γεῖρῃ δηά 

ἢς τγεϊρῃηθά βἰχίθεη γεαγϑ ἰη [εγιι54] 6 πὶ: 
δυῖ Βα ἀϊά ποῖ {λαὲ τυλέεὐ τυᾶς τίρῃῖ 
ἴῃ τῆς 5'ρῃε οἵ τῆς Ιοκρ, {κὸ Πανὶ ά 
ἢϊ5 (λιμοῦ: 

τεβρεοῖς [οῖμβαπὶ ἱπυϊϊαιθά ἢἷβ ἔβέμοσ, μς ἀϊά 
ποῖ (Ο]]ονν ῖπὶ ἴῃ 15 ἱτηρί οίγ. 

ἐδε εορῤίε αϊά γεί εογγρ ἢ Οοπιρασα 
Δ Κι χν. 1ς ; δηά ἴογ ἴΠ6 βϑηῆθγαὶ οδμαγαςῖοσ οὗ 
[)ς σογτυρίοη δἷ 1Πἰ5 ἀδῖο, 566 [ϑαϊδῇ ἱ.-ν. 

8. Ηε ὀδμὴ δε ῥδὶφ φαίε.) 866 2 Κοχυ. 35. 
οὔ δε αυαἱ]] οΥ Ορῥεὶ (τλᾶτῷ. ἐδε ἐοαυεν) δὲ 

διδδ! πιμεδ.) 1ἴ 15 θεδὶ ἰο ἴδκε Ορβοὶ (ΠΠ γα}}γ 
“86 Ορῇο] ἢ Πεγε 85 ἃ ὑσοροσ παῖηθ. ((οηι- 
Ρᾶτγε Ὀείον,, οἢ. χχχὶν. τ4:; ΝΟΘΉἢ. ἢ]. 26, 27; χὶ. 
21: Δη4 38. ΧΧΧΙΙ. 14.) ΑΙΙ ςοπηπιοηϊδίοῦβ ἃγὸ 
ὯΟΥ ἀρτεος τῇδ Ορῇδ] νν85 τῆς πᾶπὶὸ ψίνθη 
ἴο ἴἢ6 δουΐμοιτι συνε] τη οὗὨἨ [Π6 [6 Π1Ρ]6-}}}}}--- 
ἴῃ “Ἰοηξ, παγγοννβῃ, τουπάδα ΞΡῸΓ οΟΥὁἨΡΓο- 
ΙΔΟΠΙΌΓΥ, ΜΠ ϊοἢ ἰπίεγνοηεβ Ὀεοίννεθη [ῃ6 σθῃ- 
ἴγα! νοῦ οὐ [Θγυβαίοὰ (ἴπΠ6ὸ ΤΥτοραοπη) 
δἃηά (Π6 ΚΙάγοη, οὐ δι !ιοὺ οὗ [6ποβμδρμαῖ 
Οτονο). [οἵδπαπι στεδῖγ Ξἰγοηρίποποά ἴδ6 
ΓΕΠοδοηΒ8 οἱ [εγυξδὶεπὶ ἴῃ (ἢ 5 αυδτίογ. 

4. Ἠε διὰ εἰδο; ἐπὶ ἐδε ὑπομπίαίης οὐ μα). 
Ἀδίθοσ, Κη τῆθ 111 ἰσδοῖ οὗ [υἀ 4}. ὙὍὙΒ6 
Ἡδεῦτγονν ννογὰ 15 ἱπ 1Π6 ϑἰῆσιυϊαγ. ΟΟΠΊρᾶγο 
Ὡοῖς οἡ |οδ5}3. ἰχ. 1. 

απά ἱπ ἐδὸ ὥόγεσίς δὲ δωὴ  εαο11.. ἀπά ἀρμόρι 
δὸ6. ποῖθ οη Οἢ. χΧυ!. 12. ΤῊΘ δηχίειν ὁ 
ὮχΖίδῃ δηὰ [οἵβαπὶ ἴο ἑΌΠΠΥ (Πεῖγ ἰοΥΓ ΟΥῪ 
Ἰπάϊολίο5 ἃ οὗ ὀχίογηδὶ δίίδεϊκ, νυῃϊςἢ δῖ 
(Π|5 Ὀπὴ6 ννᾶ5 ΡγοῦὈΥ {Ἐἰῖ πϑι ΠΥ 'ἰπ Τοῃ-» 
ποχίοη ἢ ϑαπηδλγί ἀπά δγγα. ὙΠὸ (Δ {}]1655 
ἴγυκὶ ρΡυΐ ἴπ ἐυγ βοδίοηβ ννὰ5 τοῦυκοὰ ὉγῪ [86 
Ῥιορῆῃοίβ οὗ [86 ἔπιθ. (Ηοϑ. νἱ1}. 14; [5. 11.1.5.) 

δ. Ηκ ουδὲ σατο «υἱ ἐδε ἀἰπρ φ δε “4.15 

"ῃομ 6.1 ΤΒΘ Απλπιοηϊζο5, Μη μΔ4 βυδπιεά 
ἴο 02ΖιΔἢ, (ςἢ. χχνὶ. 8), τονοϊϊοά δρδίηϑὶ 
7]οΐδαπι, ργοῦδοὶν δἵ ἴῃς Ὀοσὶπηΐπρς οὗ ἢΠἰ5 γοίρη. 
(ϑεε ποῖς οἡ  Κ.!. 1.) Τὶ στενό ἢ ΗΣΤΩΪΥ͂ 
ΓΟΡγεββοᾶ ; δηά, ἴο ριιπιϑὴ [ἴ, ἢ6 οχδοίοά ἃ 
ΠΙΡΒΘΣ σαῖς οὗ {πἰδυΐο {πη ἴΠ6 ΓΟΡΌΪΔΓ οἠδ 
ἴογ ἴμ6 ἴῆγοο γεαῦβ [Ὁ] ον οὐ ἴῃς [65 
τλϊηδίίοη οὗ [ἢ 6 ννᾶγ. 

ἐεπ Ἰῤοιμαρα γιφαιμγε: ο7 τὐδεαΐ, 45 .ἢὺ Οη 
186 ΟΥ̓ΘΏΪΔ] ργαςίίςς οὗ τα κὶπρ ττιθυῖο ἴῃ Κιπά, 
8566 ποῖε οἡ 2 Κ. "]. 4, 8πά οοπιραῦο “ Αποϊθηΐϊ 
ΜΜοπδγοίοϑ, νοΐ. ἵν. Ρ. 421. ὍΤδ ργοάυς- 
{ἰνθηθθ5 οὗ ἴπ6 Απιπιοηϊῖα σΟυΠΙΓΥ ἰῃ ρταίῃ, 
ΜΉΏΙΘΙ 5 Βογὸ ᾿πάϊοδίθα, ἢᾶ5 Ὀδθη τοιηδγκοά 
ὌΡΟῚ 845 ΟΧίγδογαϊ ΠΥ ὈΥ πηοάσθγη ἴγανο! ]ογ8 
(Τ ηϑίγαπι, "1,Δηά οὗὨ 5γαεὶ,᾽ Ρ. 537). 

Θ. Βεισιως ῥὲέὲ ῥγοραγεά (τλᾶτῷ. οἰ αὐ[ιηῥεά) 
δὲ: 4«υαγ..ὺ Ἐίδογ, “ Ὀεσδυδα δ6 ἀϊγθοοϊθα ἢ 5 
ὙΔΥ5, ΟΓΥ “ ἀϊθδροβεὰ μετὰ δυρηϊ." ((Οοιῃ- 
Ῥᾶτγὲ ΡΊου. χχὶ. 29.) 

7. 4} ῥὶς ας Βεδβιάθβ οοηϊοπάϊηρ νυ ἢ 
(Π6 Απρηοηϊῖοα, [οἴ μαη δὰ ννᾶγβ (Ὡρρᾶ- 
ΓΟΠΠΥ ἰη ἴπ6 ἰδῖθσ γϑᾶγβ οὗ ἢϊ5 τεῖὶρῃ) ΨΠᾺ 
ἘἈοΖίη, κίηρ οἵ ϑγγία, δηὰ Ῥεκδὴ, κίηρ οὗ [5γδοὶ. 
(8ε6 2 Κ. χυ. 37.) 

9. Τὲγ δωγίεά δὲγε ἐπ {δὲ ον Ὁ. Πλαυϊά.} 
“ὙΠ Πἷα δῖ υβ," δοσογαϊηρ ἴο 2 Κ' χυ. 38 ; 
τῃχδῖ 15, ἰη ἴῃς 5δρυ]οῆγε οὗ 16 Κίηρβ. 

Οηαρ. ΧΧΝΙΣ]. ΤΙ8 Τἤαρῖοσῦ οοΙτο- 
βροηάβ νυ 2 Κι χνυὶ. ἀπά ἀεϑογῖδθβ ἴῃς οδιοῦ 
ἐνθηΐβ οἵ [πὸ τείσῃ οὗ ΑΠ22Ζ ἰῇ ργεςῖϑοὶν ἴπὸ 
δαᾶτηθ ΟΥάθσ. Τὰδ πιγαῖϊνο 15 οὐ ἴμε ψ80]6 
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1 ()γ, 
οἵγε 
ΕῚ ΄. 

ἃ ἴμεν. 18. 

2 ὸγ ες νγαϊκεά ἴῃ τῆς ννᾶγβ οὗ 
Ἢ 16 Κίηρβ οὗ ἰβγδεὶ, δηὰ πιδάς [50 

το] θη ᾿πηᾶρεβ ἴογ δ] !π|. 
2. Μοζεονεγ ἢς 'δυγῃς ἱποθηβε ἰηῃ 

{πη6Ὲ ν]]ογ οὗ τῆε 8οη οἵ ΗϊΪηποπι, 
δηά θυγηῖς ἢ 15 σμΠ]άγεη ἴῃ τῆς ἔτεα, 
αἰτοῦ τῆς δϑοηπιϊπαιίοπβ οὔ τῆς μθαῖμθῃ 
νγῆοπι τῆ ΠΟΚΡῸ δὰ οσᾶϑὲ οὐϊ Ὀεΐογε 
τῆς σπ!]άγεη οὗ [5γὰεὶ. 

4 Ἦε 5δεγιβοεά δἷβο δηά Ὀυγηῖ ἴπ- 
σεηβε ἴῃ τῆε Πίρῇ ρίαςαβ, ἀπά οἡ τῃ 
Ἀ1115, ἀπά ὑπάδγ Ἔν σΥ ργέθη ἵγεα. 

ς ὙΝνΜΒοτείογε τῆε ἘΞ ἢ15 Οοά 
ἀεἰινετεά πὶ ἰηῖο τῆς παπά οὐ τε 
Κιπρ οὗ ϑγτγία ; δἀπὰ τῇδεγ δπιοῖς ἢ]Π), 

δ ]ΠἸον τη τῃδὶ οὗ Κίπρϑ, πιοτὸ θβρθοί! ἴῃ 
1ὴ6 Ρογίοηβ νυ] οἢ γαῖ οὗ το ΑΓ πιαῖζεγβ 
(νογβοβ 5-15, 17, 18). Αἴ [Π6 βᾶπιὸ [ἰπὶ6 
ΠΟΙ ἰδ ἃ ΣΟ Γ ΚΑ]. Ομ βϑίοη ΟὗἨὨ ἱπΊροῦ- 
ἴληΐ ἔλεῖβ ςοηϊδιποά ἴῃ ΚΙΠρ5 ---5 ἴῃ βίορο οὗ 
7]ογυβαίου, ἴῃς σαρίυτε οὗ ΕἸδῖῃ ὉΥ [ἢ ϑυγίδηϑ 
()), δπὰ {παῖ οὗ ϑαπιάϑοιβ ΌγΥ Τρ Δι Β-ΡΊ Ο56Γ 
--ν οὶ ρῖνοβ ἴο [86 σΠΑρίογ ἃ ροϊηθαΥ σεῥ- 
δίενιεα! οἰαγαςίοσ. ΤῊΘ ΨΤΙΟΥ 5866 πὶ5 ἴο 
ἀϑϑυτης {παῖ ἴΠ6 παγγαῖνο οὗ Κιηνϑβ 15 Κηοννῃ, 
Δη( ἰ5 τηδί ΠΥ δηχίοιϑ ἴο δά ἃ ροϊηῖ5 ννῃϊοὶ ἴῃ 
δυ1Πογ οὗ τῇδ! παγγαῖϊνα δδ5 οὐδ. 

Δ. “πάνιαάφ αἰσο »ιοΐοη ἰριασοι τὸν Βααϊ!»".] 
ΑΠΔδ2Ζ πιδάδ το]ΐθη ἰπλᾶροϑ ἴο 5βεῦνο 25 4} ΤᾺ, 
ἧ. 6. ἃ5 Τοργοϑοηϊδζνος οὐ ἴῃς αἰ ογθηΐ ἔουτηϑ 
ΟΥ σπαγδοῖογς οὗ ἴπο σεῦ Ῥῃσηϊςίαη ἀο ἴγ. 
[πη {μῖ5 γεϑροςῖ δϑρθοῖδ!! Π6 “ νναϊκοὰ ἰῃ τῇς 
ὙΑΥγ5 οὗ ἴπε Κιηρ5 οἵ [5.86] (1 Κ. χνὶ. 21; 
2 Κ΄! ᾿. 2; 2 (ἢν. χχί. 6; χχίν. 3. χΧχι. 17), 
τεϊυγηίης ἴο ἴῃς ἸάοΙΔΙΥΥ ἔτοπὶ νυδϊοι [πα δὴ 
δὰ Ὀ661) οἸθᾶγ δίησα (6 {πιὸ οὗ [οδϑἢ. 

8. ογεουεν δὲ ὀμγηπ ἱποόσς ἐπὶ ἐδ υαἱίεν 
97 τὲ “οπ 97, Ηϊηηοἢ ΑἸΔΖ, ἐ. 6. τεϑϊογοά 
(ἢ6 ννούβῆ!ρ οὔ Μοϊοςῖ, νῆϊοῦ δαά θόεη 
Ὁπκηοννη ἰπ [υάπᾶ 5ἰησε ἴδ ἀδγϑβ οὗ δοῖο- 
τοῃ (1 Κ. χὶ. 7), ἀπά διοννεά ἴἴ ἴο ςϑδὉ]}15} 
[ἴϑε1Γ τη ἴπ 6 νδ] εν οὗ Ηἰΐπποπι (οΥ Βεπ-Ηϊη- 
ὩΟΠῚ) --- ἢ 6 σανπθ Ὀοιιπαάϊηρς [Θγυβαϊθπὶ ἴο 
ἴπηΠ6 νγοϑῖ δπά βοιυ---ὐηάοῦ [6 νΈγΥ νν4}}5 
οὗ ἴῃς οἰ. 

απά ὀμγπὶ δὶς εὀἰ άγοη ἰπ ἐδὸ γε.) ΤΣ ἴη- 
ἑλϊτυδίοα πηοπάᾶγοῖ ρᾶνα ἴο {15 γονο της οὐ] 
ἴῃς 5αησοη οὗ ἢ5 ονγὴ ρϑύβοῃδὶ δά μοϑίοη ΟΥ͂ 
Ὀυγπίης ἴο ἀδαῖῃ οπο ΟΥ̓ ΠΊοΓΟ οὗ ἢϊ5 ΟΥ̓ 5018, 
85 Υἱςτἰπ|5 ἴο Μοΐοςμ. ((οιρασε 2 Κ. χυὶ. 3.) 

4. Ηε «αεγίβεεά α110, (δ᾽..}ὺ Οὐομῃρᾶτε 2 Κὶ, 
ΧΥΪ. 4. 

δ. Τδὲ ἀΐπς 97) δγγία] ἘἈδζίη, (8ὅε6 2 Κ. 
Χνυὶ. ας; 58. υἱῖ. 1.) ἢ6 ἴννο Ὀατῖ]68 ἤογὸ 
τηοης[οηδά, οτος ἢ ἘἈρδζΖίη, δηὰ τἴἢ6 οἴμοσ 
ψ Ροκδῆ, τὸ οὐ φὰ ὈΥ ἴῃς ννυτιῖοσ οὗ 
Κίηρβ, ῃὴο δυγτίεβ οἡ ἴο ἴδε χεβι]ῖ---ἰἢς 

1. ΓΗ ΚΟΝΙΓΙΕ5. ΧΧΝΊΠΙΙΙ. [ν. 2--, 

δηα σδγ δά ἈΝΨΑΥ ἃ ρτεδῖ πιιϊττυάς 
οὗ τῇδ σαρῖνεβ5, δηὰ Ὀγουσῆς ἐδ 
ἴο ᾿Πδηλδβςιι8. 
ἸΠϊνεγεά ἱπῖο τῇε ἢδηάὰ οὗ τῆς Κίωρ οἔ «εἰ. 
ἰβγδεὶ, σνῆο βηηοῖα ἢϊπὶ νγ ἢ ἃ ργεδῖ 
βἰδυρῇζετγ. 

6 {4 ον Ρεκδὴ (ἢε 5οη οὗ Ἐςεπιδ- 
᾿ΙΔἢ εἰενν ἴθ υάἀδλῇ δη δυπάτεά 4πὰ 
ὈνδηΐΥ τπουδαπά ἴῃ οἠς ἀδγ, τυλτοεῖ 
τόν 411 ἵναϊίδηῖς πιθη; δεσάυδε {ΠῸῈῪ 
᾿λὰ οσβάκοη τῆς [οκῸ Οὐά οἔὗὨ τῆειῖγ 
[Δι ἢ εγ8. 

7 Διά ΖιςοἢΠ, ἃ πιρῆτ πιᾶη οὗ 
Ἐρβγαδίπι, δενν ΜΜαλδλϑειδῃ τῇῆε Κιίπρ᾽ 8 
8οη, ἀπά ΑΖηκαπὶ τπ6 ρονεγηοῦ οὗ 

βίαρο οὗ [ογυβδίοπη ὉΥ ἴδε νἱοϊογίοιις 1165, 
15 Δ] πγο, δηά ἴῃς δυισοθβ5 οὗ  θζΖίη ἴῃ δοιῖηογῃ 
Ιἀιιπηαοα, νν ὨΙςἢ σδιιβοά [π6 ρογτηδηθηΐ ἰοβ5 οὗ 
ΕἸΔίῃ το [υάλῃ. (866 ποῖξβ οη 2 Κ. χνυΐϊ. ς 
δηά 6.) νὰ δᾶνδ ηο βυβῆοϊοης ἀδίδ ἴοσ ἀεῖογ- 
ταϊηἰπρ ννΒοῖΠοΣ 4}} [ῆ6 ενθηΐϊβ οὗ ἴῃς δγτγὸ- 
[5γδοὶ ἴθ νὰ γεγο ἱπο]υάδα 'ἱπ οπς γοᾶσ, οὗ 
νομοῦ ΤΠΘΥ νν ΓΟ Βργοδα οὐδ βεύθσγαὶ. Οἡ 
[Π6 νΒοΪῈ τὰς Ἰδοῦ 15 ἴῃ 6 τοσο ρῥγοῦδϑὶς 
ΒΕ Ρροϑιοη. 

Θ. ῥεζαῤ, ἐδ “οπ ὁ Κενιαϊα 866 2 Κὶ. 
ΧΥ. 25, 27, 30, 32. 37: ΧΡ]. 15; [5. νἱ, ῬοκΚΔῆ 
ἈΡΡΕΑΓΘ ἴο δᾶνς Ὀεοη δἰπιοϑσῖ δεζίεῦγ ἰζηονγῃ ὈΥ̓ 
ἢ15 ραϊγουγμης, Βοη-Κοιμδ δῆ, ἤδη ΌὈΥ ἢ15 
ΟΥ̓ ΡΓΟΡΕΓ Πᾶῖη6. (86Ὲ6 ΡΑΓΙ ΌΪΑΓΙΥ 15. υἱῖ, 
4 λῃὰ 5.) ᾿ 

σίεαυ ἐπ ὕμήάαό α ῥδωπάνγεα ἀπά ἱκυοπῖν ἐδοια- 
“ακά ἱπ οἱό Ὧᾳγ.) Τίνεθα πυσηῦοῦβ μάνα Ὀδδη. 
διυδροοϊοα οὗ σοττυρίοη οΥΓ ὀχαρρογαίίοη ; Ὀυΐζ, 
1 ἈΓΠΙΘ5 οὗ 210ο,οοο πῆθῃ, ΟΥ̓ ΙΊΟΓΕ, ΕΓ 
Ὀγουρῆΐ ἱπῖο ἴῃς δε] δδϑοιῖ [ἢ]5 ἔἰπὶῈὲ Ὁγ 186 
[ον ϑἢ Κιηρθ (566 ἢ. Χχν, 5: ΧΧΥΪ. 11), ἃ 
ςοτηρίεῖα σοι ἅπα ρᾷηῖς ννοι]Ἱά δἰπγοϑῖ ἤδοθϑ- 
ΒΑΓ ΤΟΘΪ ἴῃ ϑυοἢ ἃ ἰοβ5 ἃ5 παῖ βἰαίϊεα ἴῃ 
(Ὡς ἴοχ. ΥΠοη δὴ Οτιοηΐδὶ ἈΓΠῚΥ ἰ5 Οποδ 
ἀοίοαϊοα, 115 τηλ8565 αἱΐονν 1ποιηβεῖνοβ ἴο δὲ 
βἰδιιῃῖεγοὰ εκ 5ῆθορ. αγίι5 (οάοιηδπηι8 
Ιοϑὲ ἱοο,οοο, Ογ 11ο,οοο, δὲ ἰ58ι.5, οι οὗ ργοὸ- 
ὈΔΌΪΥ 111,2οοβ. Ουϊ οὗ 1οο,οοο, Τοοίοοο ἃ 
βδιἃ ἴο ἤανε δ] θη αἱ Ῥ]δῖσα. Αἴ ἴδ δαῖτ6 
οὗ Τιργαποςογί (ἢ6 Αὐτηοηίδης ἰοσῖ 1 ςο,οοο 
οι οὗ 2Ζόοίοοο. (Ρ]ἴαγοϊι, ὁ 1νπσι 1 1π|5,᾿ αὶ 28.) 
Αἱ Ατδοϊα 3οο,οοο [6 βαϊά ἴο δαᾶνς ζαδϊϊθη; 
Ὀυῖ {π|5 νγᾶ5 ουΐ οὗ ἃ τοΐΔ] ννῃϊς ἢ ὀχοεθάθὰ ἃ 
τ ]οη. 

7. Ζιοῤγὶ ... “ἴραυ Μακιείαρ, ἐδ ἀῤι: 
σορ.] ΕἸΠΟΓ δὴ οεοῦ 5ὸ οδ δε (ςοπιρᾶγα 
τ Κ.. χχίϊ. 26}, ΟΥ̓́ΡΟΓΠΔΡ5 ἃ 50η οὗ [οἴβαπι, 
οησα ΑδδζΖ, ο ννᾶϑ ΟἹΪΥ̓ 20 δῖ ἢϊ5 δι σοβϑίοῃ 
(νοῖβα 1), ἰ5 ποῖ πκοὶν ἴο Βανθ μδὰ ἃ θοῇ οἱά 
Θποιιρὰ ἴο ἰᾶκὸ ραγί ἴῃ ἴῃ Ὀδ|6. 

“δγίλα»ι, ἐδο φονέγηογ οΥ δὲ δοι σε ΟΠϊοῦ 

Αμπά ἢε ννᾶς αἷδο ἀθ- ΤΉΣΕΒ. 
ΦΡΝΘ' 

1 Ηεδ, 
οἷς φ' 
ταῖν. 



ν. 8--1ν. 

τῆε ἤοιβ6,. Δηὰ ΕἸΚΑηΔῆ {αὶ τὺ: 
1 Ἠεῦ. ἐὰδ 1 - ὩΣ ἀδχεῖο ἴῃς Κίηρ. 
ἐάε δέκ. 8 Απάᾶ τῇε «μι άγεῃ οὐἨ ἴβγδεὶ σδγ- 

γε ἀνα οσλρίϊνα οὗἩἉ τπεὶγ Ὀγεῖβγεη 
ἴνψο δυπάγεα τΠουβαηα, νγοπλεη, 80Π8, 
διὰ ἀλιρῆζειθ, δηά ἴοοῖς 4͵50 δυγαν 
γπλῸΓ ἢ 8001} ἔγοπι ἴῃεπὶ, δηά Ὀτγουρῃῖ 
πε 8Ρ01} το δαπχαγίδ. 

9 Βυῖ ἃ ρτορδεῖ οὗ ἴῆε ΓΟΚῸ νχᾶβ 
ἴπεγε, νἤοβε πᾶπὶὲ τας Οὐἀεά : δηά 
ἢς νεηῖῦ οὔυὖ Ὀείοτγε τῆε ἤοβδῖ τἢδῖ 
σάπια ἴο ϑαπηδγία, δῃὰ 5414 απῖο τῃδηι, 
ΒεμοΪά, θεσαυβα τῆς ΙΟΚῸ Οοἀ οὗ 
᾿" θεῖ νγὰ5 τό τῇ [υάδῃ, 
6 Παῖῃ ἀεἰϊνετεά τ επὶ ἰπῖο γουγ 

ἤδη, ληά γα μάνα [δίῃ τἋΠεπὶ 
ἰη ἃ τὰρε ἐδαὶ τϑᾶσβοῖ ἃρ υηῖο 
ἢεάνεη. 

ΙΟ Απά πον γε ρυγροβε ἴο Κεερ 
ὑπάετγ ἴῃ ΠΠΠ]άτεη οὗ [μάδῃ δηά Τδγὰ- 
βαθεῖ ἔογ. Ὀοηάπχεη ἀπά Ὀοπάνγοπγεη 
υἀηῖο γοι : ὀκὲ αγέ ἐἧεγε ποῖ ἢ 
οὐ, ἐνεῃ γ] ἢ γου, 51Π8 ἀραϊηδί [ἢ 6 
ΟἈῺῸ γουγ Οοἀάὶ 

οἴῆοετ, 2.2. οὗ [6 ογαδὶ! Ῥαίδεθβ.1 ((οπιρᾶσο 
1: Κα ἵν. 6; ΧΥἱ. 1; 2 Κὶ, ΧΥΙΙ, 18.) 

Εἰλαπαρ, ἐδαὶ «υὑαΙ πεχέ ἰο 1δὲ ἀίηφ] ΒΥ 
“ηοχί ἴο ἴδ Κίηρ " ΟΥ̓ “ Ξεςοπά ἴο ἴδε Κιηρ ἢ 
(πλᾶγᾳ.), γα ἅγα ργοῦδοὶυ ἴο ιἱπάἀοτβίαπα ἴῃς 
οἤϊοῦ οὗ ἴῃς τογὰὶ]ὶ σοι η5ε] ]οῦβ.Ό ((ΔΟΠΊΡΑΓα 
Ἐδβίῃ. χ. 1; δηά ἔοσ [86 οἢῆῖος οὗ Το σοιη- 
Β6Ι]ΟΓ ἃπιοης ἴπ6 οννβ, 566 1: 8. ΧΧΙΝ, 17: 
2 85. Χν. 12; 2 ΟἿΣ. ΧΧΥΪ. 5.) 

9. Οἀε4.} Νοίδίηρ πιογὲ ἰ5 Κπονγῃ οὗ [ἢ}]5 
Οἀεά: δυῖ ἴῃ πλπιὸ 15 οπὸ [δ΄ ἢ45 οςουττοά 
Ὀεΐοτγο ἴῃ Ποῖ 65 οὗ ργορῆῃείβ. (ϑΈΡΓα, οἢ. χν. 
Ι δηὰ 8.) Ασοοτάϊηρ ἴο βοπὶς 1ἴ 15 ἴῃ 6 5ΔΠ1|6 
ΠΑΠῚ6 85 [ἀἀο (οἷ. ᾿χ. 29). 

δὲ «ὑεη} ομἱ δεζόγε δε ῥου.] Ἐδῖδοσ -- 6 
Μη οὐ το τπιθϑὶ ἴῃ6 Ποϑβῖ," 45 ἴῃς 58Π|Ὲὲ 
ρΡῆγαϑο 15 ἰγδπϑίδίθα ἴῃ ςΒ. ΧΥ. 2. 

γε δασνε «ἰαπ ἐδενι ἐπ α γασε ἰῤαὶ γεαοδεῖδ κῷ 
ἐο δεαυεη. 866 αὔονε, νεσϑαὲ 6. ΒΥ “ἃ γὰβε 
{πᾶ τοδοθοῖἢ ὑρ ἴο ποάνθη 15 πιοδηΐῖ, ποῖ 
ΤΆΘΤΕΙΥ Δῃ ΘΧΟΘΘΟΠΡΙΥ ρτοδῖ δηὰ νἱοϊεηΐ γάξθ, 
Ὀυζ οἠς δῖ [Δ5 αἰδρίοδσθα σοά. ((οπιρᾶγε 
Ἐτ:τ. τχ. 6.) 

10. “τε ἐῤέγε ποὶ «υἱὴὸ γομ, φυθὴ «υἱ δ᾽ γοῖ, 
“'π: ασαΐϊηε: ἐδε 1ονα 3 Τῆς Τοη Ὑτῖθα5 πδά 
[Δ Ἰ]ΊΘη ἀνναΥ ἴτοπὶ ἴπε ἴσπις (Δ [ἢ ΔΓ τλογε σοτὰ- 
Ρ εἴεϊγ δηὰ πιοῦὸ Βορδὶθϑϑὶυ ἔμδη ἴῆς Τινο. 
1: ννὰβ ποῖ ἔου ἴπὸπὶ ἴο ῥγεθθ μαγά δραϊηϑὶ 
{ΠεΓ οὐτῖπρς ὑσοίδειβ, ἀηὰ ἀρρταναῖε {ΠῈΣ 
Ρυπιϑῃπιεηΐ. 

11. ΟΠΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΝΙΠΠ. 

11 Νον ἤϑᾶγ τὴς τπεγείοτο, δηά 
ἀε]ίνογ τῆε σαρτῖνεβ. ἀρδίης νης ἢ γα 
ἢλνε τάκεη σαρίϊνε οὗ γουγ Ὀγεῖῆγεη: 
ἔογ τε ἤεγος ψγάῖῃ οὗ τῆε [ῸΚΡ ἐς 
Ρροη γου. 

12 Ἴδη ςεγδίη οὗ τε ἢεδάβ οὗ 
(6 σμΠ]άγεη οὗ Ερηγαη, Αζαγίδῃ τῆς 
80η οὗἔἩὨ Ϊοῆάπδη, Βεγεςσῃίαῃ τῆς βοη οὗ 
ΜΜεβΒ)]επιοῖῃ, πὰ [εμ]ΖκΚίδῃ τμε 85οη 
οὗ δῃδιαπι, ἀπά Αππλαθα τῆς βοὴ οὗ 
Ηλαϊαὶ, ϑ:οοά τρ ἀσαιπϑδῖ μετὰ τῆδῖ 
σᾶπια ἔτοπὶ [6 νγᾶγ, 

12 Αμπά 5414 υπῖο {Πεπὶ, Ὗε 584] 
ποῖ Ὀγίηρ ἴῃ τῆς σαρῖϊνεβ ΠΙΓΠΕΓ: [ῸΓ 
ννῃογεαβ ψὰ ἢᾶνε οεμπάςἀ δραϊηξβῖ 
(6 ΓΟᾺΡ αὐγεσάγ, γε ἱἰηῖεπά ἴο 
Δαὰ πγιογέ ἴο Οὐ 8ηΠ8 ἂπά ἴο οἱ 
[Γαϑρᾶ58: [ὉΓ ΟἿΓ ἴγεβρᾷβθθ ἰδ ργεδῖ, 
ἀπὰ ἐδέγέ ἰς ἤεῖοα νυγαῖ δρδιηβῖ 
ϑγδεὶ. 

14. 80 ἴῃς δγπιεά πιεη ἰεῖξ τῆς σλρ- 
εἶνεβ δῃά τε 8ρο] Ὀείογε τῆς ργηςεβ8 
Δηά ἃ} [ἢε ςοηρτεραίίοη. 

Ις Απά ἴῃς πιδεη νος ἢ νγεγα ἐχ- 

11, 72ε βέγοθ «αὐταὶ οΥ 1δὲ ΤΣιον ἐς προ γοιι, 
Τῆδ 1ἂνν ΟΧΡΓΈΞΟΙΥ ἑογθδάθ τὸ [5 γα 65 ἴὸ 
τῇᾶκο Ὀοπάμηθη ΠῸΠῚ δπιοηρ {ποῖγ Ὀτγεΐδγθη, 
([μεν. χχν. 319-46). 

12, Ηεαά: οΥ δε εὐ ἰάγεη οἡ,Ἱ Ἐρῤῥγαί»ι.) 
“ Ἐρἢγαϊ πὴ" 5 ῬσγοῦδΥ ιϑεὰ Πότε ἰπ {ΠῸ 
ΒΌΠΟΙΓΙΟ 56η86 50 ΓΠΟΙΏΠΙΟη ἴῃ ἴθ ρῥγορμεῖβ 
(15. νἱῖ. 2, 5), 9; Ηοϑβ. ν. 9-14;: Οδδά. το; 
ον. νὴ 1 ; ΖΕςΠ. ἰχ. το ; ὅζο.), 45 5ΞΥ ΠΟΏΥΤΊΟΙΙΒ 
τῇ (6 Τοὴ Τυῖδε5Β. Τῆς “ μολάϑ᾽" ἅγὲ {Π6 
Ραϊσίατοα]ὶ σἢϊοἴβ, [π6 στεγοδεαγάς οὔ [π6 {γίρε8, 
ὙΠῸ ἔοστῃ τἢ6 Κἰηρ᾽β σοιης!} δηὰ ἀννεὶ! αδἱ 
ϑαιηαγίδ. (δεε τ Κ. χχ. 7.) 

13. Υε «ῥα ποὲ ὀγίπφ ἱπ ἐδ εαρίέυε!. 
(Ποπϑοϊθησο- στ Κθη, ἤθη ΠΟΥ͂ γεπιοηδα 
{ΠοῖΓ ΟΥ̓ 5:η5 ἀρδίηϑδί [ομονδὰ, δηὰ αἰαγπηθά 
ὈΥ [16 5οϊδπιῃ ἀδηιιηοίδιίοηβ οὗ [6 ργορῇεῖ 
Οὐὐρά, ἴῃ Ποδά πιϑη οὗ [5γδοὶ, ἰὴ ἴῃ δὔῦβθηςδ 
οἵ Ρεκβδῇ, ννῆο πηδῦ  ᾶνα Ὀδθη ἢ ἢἰ5 ἴγοορβ 
θοσίορίηρ [ογιβα οπι, ἑογυδάς [πε οηΐγδηςς οὗ 
[π6 σαρίϊνος ἱπῖο ϑαιπδγίῖα. Τἤθη, ἤθη [ἢ6 
ΔΥτηθα οβοοχῖ γιοϊἀθα ἴο {ΠΕ ῚΓ δι οΥΥ, (ΠΟΥ͂ 
ΒοΒΡΙΔΟΪΥ οπίογίδιπεά τῃς υπίοττυηδῖο5, ἀπὰ 
τεςοηαιιςῖοα μοτὴ ἴο [ΠΕΙΓ Οὐ ἢ ΠΟΙΠΙΓΥ. 

15. ΤΡὲ νηὶ «υδίοδ «υενὸ ἐχργεσσεά ὃν παρ. 
1... ἴἢὴ6. πῆθῇ παιηθα ἴῃ ὑογθ6 12. ἼΤῆ656 ΟυΓ 
ἴοοκ ἴπ6 Ἰεδά, ὈοΟΓἢ ἴῃ ορροβὶπῳ ἴῃς γεςορίίοῃ 
οὗ {πὸ σαρίϊνοπ, ἀπά ἴῃ ἴῃς ἰδδογίοιι5 ἀπὰ αἰ ἢ- 
οὐδ ἰ48Κ οἵ οβοοϊην ΤΠΕΙ͂Γ γοϑιογαϊίοη, [{ 15 
Ρἰδίπ, ποννθνοῦ, ἔγοτλ νοῦβα 14, 1μδ΄ {ΠΟΥ δεῖθα 
γν [6 ξόπογαὶ σοηροηΐ οὗ [6  Βο]Ὲ ὈΟΩγ οὗ 
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4 Ὅασυς 
Ῥω. 3. 

ΡΓοββεά ὈὉῪ πΠδπΊα ΓῸδ6 ὉΡ, δπηά ἴοοκ 
τῆς σαρτίνε8. αηά νυν ἢ τῆς 8ρ01] οἰοιΠεά 

"4}} τῆλε νγεγε παίεά διηοηρ ἴπεπι, ἀπὰ 
διταγεὰ τῃεπὰ, ἀπά δῃοά τἤεπὶ, δπά 
σάνε 1Πδπὶ ἴο εδῖ δηά ἴο ἀγίηκ, δπὰ 
δληοϊητεά τῃεπὶ, 4πά σαγγίεά 4}1 τῃε 
ες ]ε οὔ τΠεπὶ ᾿ροῃ 485685. Δηὰ Ὀτουρῆϊ 
{Ππεπὶ ἴο [εγίςπο, “τῆς οἰ οὗ ραἰὶπὶ 
ἴγΓεα8, ἴο {ΠῈῚῚ Ὀγεῖῆγθη: τ6η ΠΟΥ 
τεϊυγηεά ἴο ϑαπΊδγιδ. 

16 4 Αἱ τας τἰπιε αἀἰά Κίηρ ΑΠδΖ 
βϑεπά ὑηῖο ἴμε Κίηρβ οὐ Αϑδγγίὰ ἴο 
Βεῖὶρ Πίπι. 

17 Εογ δραὶη τῆς Ἑάοπιιῖε8 Πλά 

ἴ)6 “Ρυίποοϑ, δης, ἱπάθοά, σὰ τῆς ἰδεῖ 
δοηι!εϑοθηςθ οὗ [Π6 ρθορΐς. 

εαγγίεα αὐ δε Κεοδο 9 ἐδενι ὠροὸπὶ ἀ55ε:.} 
Ιη ἴῃς Αϑϑογτγίαη βοι]ρίυγοβ γα οἄξῃ 566 [ῃς 
ἔεπηδὶς σδρῖϊνος δηὰ πεῖγ σμ] άγθη σοηνεγοά ἴῃ 
115 ννγὰᾶν. (' Αποϊεπὶ Μομπαγοἢ θβ, νο]. ἱ. ᾿. 
292; [ἀγατά, ’ Μοπιυτηρηῖβ, δηὰ δογίθβ, ρ]. 35, 

ς. 
απά ὄγομσδὲ ἐδεηι 10 ὕεγίερο] ΤΘτίομο 1165 

80 πιισ ἔυΠΟΥ ἔγοπὶ ϑαπιδγία [ἤδη ΠΔΗΥ͂ 
Ῥοϊηῖβ οὗ ἴπῸ τογγοΟΥΥ οὗ [υάδῃ, τμδὶ ᾿ἴ 15 
ἀιδίους ἴο ὑπάογϑίαπαά 115 βοϊεοίίοη 845 [ἢδ 
Ῥοϊπῖ ννηδγεῖο ἴῃς σδρίίνος δοιὰ ὃ6 οοη- 
ἀιςοίεά. Ῥεγῆαρθ {ΠΟῪ παὰ Ὀδθη ολγτιθὰ οπ 
ῬΓΉΟΙΡΑΙΥ ἔσοπι ἴΠ|5 ροϊπὶ οὗ τῇς [Θνν!5ἢ ἴα Γς 
ΤΊΓΟΥΥ ; ΟΥ̓́ΓΠΟΓΕ ΠΊΔΥ Ὦᾶνα Ὀδθη 1655 ἀδηροῦ οὗ 
(Δ]Ππὴρ ἴῃ ἢ ρογίίοης οὗ Ῥθκαῇῃ 8 ΔΙΓΤΩΥ Οἡ 
[15 ἴῃ ἀπ οἡ ἴῃ ἀϊγοςΐ τοιῖα. 

ἐδε οἷν οὔ βαΐνι γε. 8566 Ὠδαυΐ. χχχίν. 3. 

16. “1 δαὶ {»ι6.} 1.6. ἀατὶπρ ἴῃς σοη- 
Ὀπιδηςσε οὗ ἴῃς ϑυγο- 5γαο 6 ννᾶῦ ; ΡΧΟΌΔΟΪΥ 
500ῃ δῆήϊεσ ἴπ6 σοπιθ!ηθα ΓΤ ὈΓΌΚΟ ὉΡ ΠῸτῃ 
Ὀεΐογο [γι β4] 6 ΠΊ. 

ἐδὲ ἀίπισε ὁ.) ““““γγἱα ἢ ΑἹ] ἴῃ δποϊοπί τοσ- 
δίοηϑβ, ἱποϊυάϊηρ ἴπὸ δεριπασίὶηῖ, ἢάνα “ (ἢ6 
ἀϊης οὗ Αϑϑουτδ," Βυῖ 1Π6 τοδάϊηρ οὗ τῆς Ηο- 
γον ἴοχῖ πᾶν ὃὈ6 ἀείοπάοα ὈΥ {Ππ|ὸ ἐτεφυθηΐ 
156 οὗ 4 νι ρἱιγαὶ ἰη ΟἸΓΟη οΪθ5. (δὸς 
δῦονο, οἢ. χχνῇ. Δ, δπὰ δεῖονν, εἰν. ΧΧΧΙΙ. 4, 
41: ΧΧΧΙΙ. 6, ἄς.) 

17. Τρε Ἐσο»ηιδος ῥαᾳά εοριό ὡριαΐ “»ρε 1167] 
ψιάαΡ. Τακίηρς δαἀνδηΐαρε οὗ ἴῃ6 σόνοῦβοϑ 
πο ΑΠαχ Πδὰ 5ιιοϊαϊποά, ἀπά ρεγῃδρβ ἴῃ - 
Υυἱϊοὰ ἴο Ἰοίη ἴπΠ6 ἰόάσιιθ δραίηδε [υἀδῇ ὉῪ 
Κολίη, ν8ο πδὰ τϑοονοσοα ΕἸδῖῃ δηά ριιῖΐ τἴ 
ἱπῖο {π6ῚΓ παπάϑβ (566 ποίβ οἡ 2 Κ. χνυΐ. 6), 18 
Ἑἀοπιιῖο5 πιαήθς ἃ ταϊά ἱηΐο [πάσα οἡ ἴῃ 6 
Βοι ἢ -οαϑὶ δηεὶ συνορὶ οἱ᾽ ἃ ροττίοη οὗ ἴδε ἴἢ- 
μαδιδηῖθ. ΤῊΡ ρῥι{|655π655 οἵ Εάοπι, δηὰ 
ΠΟΥ τεδάϊπεβ8 ἴο ἴυγη δραίηϑῖ [πιά [π᾿ ΔΗ͂ 
ΘΕΥΎΘΓΟ ἀἰϊδίγοββ, ι5 ποίσεὰ δηα ϑἴογη)υ γοδυκοά 
Ὀγ [6 Ῥτοριεῖβ. (Απὶ. 1. αὖ. Εοκ. χχχνυ. ς ; 
Οδδά. τοττᾳ; ὅς.) 

1. ΠΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΧΥΠΠ. [ν. τ6---Ἰο. 

ςοπλα δηά βηγτεπ [υάλῃ, 4πά σαττὶεά 
ΑΥΤΑΥ ᾿σαρτίνεβ. 

νλάςα τἢε οἰτίεβ οὗ τῆς. ἰονν σουπίΓγγ, 
δηά οὗ τῆς βξοιτῃ οὗ Τ[υάδῃ, ἀπά [δά 
τ Κεη Βεῖἢ-8Πεπιεϑῆ, ἀπά Α]αΐοη, δηά 
(ὐεάεγοιῃ, δπά ὅῆοςῆο νι τῆς νἹ}- 
ἷαρεβ τπεγεοῦ, απὰ ΤΊ πη ἢ 6 
υἱῆ τος: τβεγεοῦ, (πιο 4150 δηά τπε 
νΠΠ]Πρε8 τπογεοῦ: ἀπά {8 6Υ ἄννγεϊς τΠετε. 

Ι9 Εογ τῆς ΓῸΚΡ δτουρῆς [υἀ δὴ 
Ιονν Ὀεσδυβε οὗ ΑδδΖ Κίηρ οὗ ἴϑγδεὶ ; 
ἴογ ἢε πιδάς [ιἀδῇῃ πακεά, δηᾷ ἴγδη5- 
δί65864 80Γὰ δραίηβί ἴῃς ΓΟΚΌ. 

18. ΤῸε Ῥῤιδεέίπμει αἰδο Ἐδβροτ ἴο τὸ- 
ἰΑ]ῖς ἴπε δἷονβ δῆς μδά γϑοεϊνοὰ ἔτγοια 
[χειῃς (ςεἢ. χχνὶ. 6), ἢ ]Π5τῖ4 βεϊζοὰ ἰἢς 
ξοϊάθη ορρογζιηῦῇ ποὺν ργοϑοηϊθα ἴο Ποῦ: 
“Ἐ εἹοϊςπρ τδαῖ τῆς τοὰ οὗ πὶ τμδξ 5πιοῖο 
ΠΟΙ ννᾶ5 Ὀσόκοη," ([5. χίν. 29), 5δὴ6 ρΡουγοά ΒΟΥ 
ἴογοθβ ἱπῖο {6 [υάξδη ἰοννδηά οἡ πε νυοϑῖ, 
δηά, ποῖ οςοηΐεπί ἢ γαναρίηρ, δοϑιεροὰ δὰ 
ἴοοκΚ 5ἰχ ἱπιρογίδηϊς ἴοννῃβ :--- ΑἸαίοη δηὰ 
5ἤοςβο, ψὨϊοἢ ΓΟ διποηρ ἴΠπ6 οἰ[165 (ογδοά 
ΌΥ Βοδποῦοδπι (οἷ. χὶ. 7, 19); Βεῖἢ- 5 65}, 
ἔδλυηοιιϑ 45 ἴ6 δοθὴηθ οἵ Απιδζίδῃηβ ἐεῖεαϊ 
(ςἢ. χχν. 23); ΤΙπιηδῆ, οὐ ΤΊ πληδίῃδ, ἴἢ 6 ΠΥ 
οὗ ϑαπιβοη β νἱῖο  δπὰ ἴνχο οἵμοῦβ οὐὗὨ τλϊποῦ 
ποίθ, σεάεγοίῃ (566 [οϑἢ. χυ. 41) δηὰ Οἰπλζο. 
ὙΠ15 ἰαϑῖ ρίδσθ, ννϊςῇ 5 ποῖ οἰβον ἤεγο τηθη- 
Ποηθά ἰπ δογρίαυσε, μᾶ5 Ὀδθη ῬὈΓΟΌΔΟΙΥ ἰάθη- 
τῇδ ννἢ [86 πηοάσγῃ ένηκω, ἃ ἴατρο υἱ]]ᾶρὸ 
ἴῃ ἴῃ6 πλλΓ σα Ρ]αῖη, δθουϊ 2ὲ τη] ]θ5 ἔτοπὶ 
144 (ἴμε δηςϊοηῖ 1 ωγάἀά4). 8566 Ὦγ. Ἀοδιη- 
80 5 " ἈΘδθάγομ65,᾽ νοὶ]. 111. ἢ. 56. 

αηδ {δὲν 4«υεἶὲ ἐδέεγε Α5 [᾿ΖΖιδὴ Παὰ ποῖ 
ΟΠΙΥ͂ ταναροὰ Ὀιυϊ οσςυρίοά ροπίοης οὗ (ἢ6 
ΡΒ Πβπε σουΠΙΓΥ (ςοἢ. χχνΐ. 6), 50 ποὺ 
ἴῃς ΡὨΠΙβιη65 βεϊζεὰ δπά σγεϊαϊηθὰ ροσϊίοῃβ οὗ 
]υάδἃ. 

10. “ῥας, ἀΐης 9 ᾿πγαθ] ] ΤῊ5 15 ἃ τὸ- 
ΤῊΔΓΚΔΌΪῈ ᾿πδίδποε οὗ παῖ ἰαχ υ56 οἵ ἴῃ6 νογὰ 
“ [5 γ46]" ΟΥ̓ ΟἿ διΐποτ, νυ ῖοἢ ἢΔ5 Ὀδθῃ 
ΔΙΓΟΔαΥ ἔγοαιθητγ ποῖθά. (διιργα, ςἢ. χὶϊ. 6, 
ΧΥ. 17, ΧΧ. 34, ΧΧΙ. 2, 4, ἄς.) δδο ἂγὸ ποῖ 
ἴο δἴίδοῃ δηΥ βρεςῖαὶ ἔογος, ᾿Ἰγοηΐσαὶ οὐ οἵθοσ, 
ἴο ἴπ6 ΘἜχργοβϑίοη [ἴ 15 Ξ'ΠΠΡΙῪ δαιίνα!θπῖ ἴο 
“ κἰηρ οὗ [υάδῃ." ((οπιραγε δβρεοίδιϊν, οςἢ. 
ΧΧΙ. 2.) 

δὲ »παάε μάκαρ παλοά. 1.,11ΟΓΑ}Ύ, “ ἢ6 δὰ 
οδυβοὰ Ἰἰοοπ τίου δ. 688 ἰπη [υάδῃ "--- 6. ἢ6 
δὰ δ] οννεὰ [πάλῃ ἴο ὑγοαὶς ἰοοϑο ἔτγοπι 4]]} 
Τεϑίγαϊηῖ5 οὗ ἴγι6 γε] σίοη, ἀπά ἴο ἵστη ἴο ΔΗΥ͂ 
“ρνὼ (δῖ {ΠΟΥ ρῥτοίοστεά. (8566 στουϑοβ 
2-.4. 

από δαά ἰγαπιστγεισεα “ογε.1 ἘἈδῖποτ, “ μδὰ 
ἃθ81 ΥΟΙῪ 781 }16 86 8 }1γ" νη τἢ6 [ἴ,ογὰ, 
ἴῃ Ὀοΐῃ (15 δπὰ {πὸ ῥγεσεαϊην ἐχρυοϑϑοῶ 

ΤῊ. 4 

τῷ ΤῊε ΡὨιἸϑεῖπε αἷθϑο δά ἱπ- 



Υ. 20---24.] 

20 Απά ΤΊρΑΙἢ-ΡΙ πεβεγ Κίηρ οὗ 
Αϑϑγγίᾳ σᾶπια απῖο ᾿ἰπὶ, Δηὰἀ ἀἰδεγοββεὰ 
δῖπι, δὺς διγεποιβοηεά Ηϊπὶ ποῖ. 

21 ογ ΑἢαΖ ἴοοῖκ ἃνγαὺ ἃ ρογίίοῃ 
ομΐ οὗ τῆς ποιιβε οὗ τῆς [ΚΡ δηὰ δα 
οἵ τῆς ἢουβε οὗ (ἢε Κίηρ, ἀπά οὗ τῇς 
ΡΓίηςο5, ἀηΔ ρᾶνε 1: ὑπο τῆς Κίηρ 
οἵ Αβδγγίᾳ : δυῖ ἢς βΒεϊρεά Πίηι 
Ποῖ. 

22 ἴ Απῃά ἰπ 1τΠ6 τἰπηε οὗ ἢΪ58 ἀἴ5- 
ἴγε88 414 ἢδ ἰγϑβρᾶϑ8 γεῖ πλοῦς Ἀρδίπβῖ 
τῆς ΠΟΚΡῸ : τῆ ϊ5 ἐς ἐσὲ Κίπρ ΑΒδ2. 

23 ἔογ ἢε βδογιβοβά υπἴο ἴῃς ροάϑβ 

11. ΓΠΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΨΥΙΠΙΠΙ. 

οὗ ᾿Πλαπηδβοιιβ, ννῃςἢ βπιοίς ἢΐηι: δηά 
ἣς 8414, Βεοδυβε τῇῆε ροάβ οὔ τε 
Κίπρβ οὔ ϑγγία μεὶρ τμοπὶ, ἐῤοόγεζογε 
1} 1 φαογιῆςε το τἤδπὶ, τῆαῖ ΠεγΥ 
ΠΊΔΥ Πεὶρ πιδ. Βιυῖ {πὲ νψεγε τῆ 
γαϊη οὗ ἢϊηι, δηά οὗ 81] [5γδεὶ. 

24 Απά ΑΠᾶΖ ρδιβεγεά τορεῖῃεῦ 
[πε νεββεὶβ οὗ τῆε ἤοιιβδε οὗ Ουά, δηὰ 
ουζ ἴῃ ρίεςεβ ἴπ6 νεβ86}8 οὔ τῆς ἤοιιες 
οὗ οὐ, ληά βῆπξ ᾧρ τῆς ἀοοῖξ οἵ τῆς 
ουθῈ οὗ τῇς ΙΟΚΡ, δἀπὰ ἢ πικδάς 
Ἀἰπὶ Αἰτᾶγβ ἰῇ Ἐν ΓΥ οογπεγ οὗ 76γὰ- 
846 Π. 

ἴδοτο ἰ5 ἴῃς 54π|6 ἰάθδ οὗἨ δροβίδου σεβοιη θ᾽ ην 
ἴδ υπηέδιΠ  ] 655 οὗ ἃ υνϊδ. 

40. Τιϊσαι δ-ριίπεεεγ] ὌΠ ἕοστη οὗ (ἢ6 
ΠΔΠῚΕ--ἰοὐπὰ 4150 ἴῃ 1: (ἢγ. ν. 6 δηὰ 26---ἰς 
ἀου!}ν σοτγτγιρί. ΤῊς Αϑϑογτίδη σμαγδςοῖοιβ γοδὰ 
ΤΕ Δ, τὐτα, ΔηΠ ἃγε Ῥγοροῦὶγ Ηθοθτγαϊζοὰ 
ΌΥ Τιφίανρερίτεσον, [6 ἔογπι υϑεὰ ΒΥ ἴῃ6 δ" 
(Ποῦ οὗ Κίηρβ. (2 Κ. χν. 29, χνὶ. 10.) 

ἀμιγεσσεά ῥέσι, δὲΐμέ “ἐγεπφίῤεπεά ὀὲγι ποίἢ 
ΤῊ15 δἰδϊοπηοηῖ, δηὰ τῆδῖ δῖ ἴπ6 οηὰ οὗ πὸ 
Ὠοχῖ σοῦβα (“ἢδ Πεϊρθβὰ ἢϊπὶ ποῖ ἢ), ἤανθ θη 
τοραγάθα 45 σοπίγδαϊοτηρ ἴῃ6 πλγγαίϊνο οὗ 
Κίηρϑ, μεῖς ΤΙρίδί ἢ -ῬΊΊΟβου ἰ5 584 ἴο ἢν 
“ Πραγκοποά ἴὸ ΑπμδΖ," δηὰ ἴο βᾶνὸ δϑεϑιϑιοά 
ἢϊπὶ ὈΥ αἰϊδοκίηρ ἴῃς ϑγγίαπβ, οἀρίυσγίηρ Ἀ4- 
ΤΛΆ5ΟΙΙ5, ΠΑΓΓΥΪΉρ 115 ἸΠΠΔὈϊ Δη15 ἀνναὺ οδρίίνο, 
δηά Κηϊηρ Ἐεάπ. (2 Κ. χνὶ. 9.) Δπὰ ςογ- 
Δ1Π}Ὺ ἔγοπι [ἢ παγταῖινς οὗ (ῃγοηΐοϊοθϑ, μὰ ἴξ 
βίοοά δίοῃε, ννεὲ δοιὰ ποῖ πᾶν σαϊμεγοὰ τῃ6 
ἕαςὶῖ παι ΤΊΡΙΔ ἢ - Ι 5. Ἰοπ ΑἮΔ2Ζ ΔΠΥ πιᾶ- 
εχ] αἱὰά. Βιιῖ ἔ[υε παγτγαῖϊνα οὔ (ῃτοπίοϊοβ 
ννὰ5 ΠΟΥΟΓ ἱπϊοπαθα ἴο 5ἰδαπα ἁἴοπθ.Ό Τὸ 
ὙΥΓΠΟΓ σΟΠΒΓΔΠΕΪΥ 4550 π|65 παῖ ννῆδῖ ἰ8 βδἱά ἴῃ 
ΚΊηξ5 νγ7}} θῈ Κποννὴ ἴο ἢἷ5 γοδάφγϑβ, δης, 'ἴπ ἃ 
οογίδί Π 5εη56, σοπητηθηΐ8 ὕροὴ ἴ. Ηρχὸ ἴἴ ἰ5 
ἢϊ5. οὐ͵θοςῖ ἴο ποῖο παῖ τῆς πιαΐογιαὶ δεϑϑίδησςθ 
τεηάδεγεά Ὀγ ΤΙΣ Αἴ ἢ -ῬὈΊ] θοῦ ἴο ΑἾΔΡ, δ νη ϊςὴ 
δ6 γίαποθς ἰπ (ῃ6 ᾿νογάβ, “δηὰ ΤῇὮ οδπὶὸ 
μη! ὀί»ι, ἡ ννᾶ5 ΠῸ Γϑδὶ “ Π6]Ρ "ΟΥ̓ “ 5Ξἰγθηρίῃ, 
Ὀυΐ γαῖμοῦ ἃ σαιι56 οὗὨ “ ἀἰϊξῖγοβς,, [{ ἀϊά ποῖ 
ΤΟΡίΔοο ΑΠα2 ἰῃ δὴ ἱπάορεπάθηϊξζ οὔ δύβθη ἃ ϑδΐδ 
Ῥοϑιίτίοη ; [ζ ΠΊΟΓΟΙΥ βυιδϑεςτωϊοα δὴ ἀςίυαὶ ἕογ ἃ 
(Ὠγεδίεποα ϑυδοσῖοη. [{ 5ἰγαιϊϊοπθὰ Αἢδχβ 
ΤΕσοιΓοθ5 ΟΥ̓ ἀοργίνιηρ δπὶ οὗ 8}} ἢἰ5 δοσυπη- 
ἰλιθαὰ ἴγθάβιγο, ἀπά [ἴ Ἰϑῆ ἢἰπὶ βυδ)εςῖς ἴο ἃ 
ΠΟΑΥΥ ΔΠπ0Δ] ἱπιροσῖ. Μογβονυοσ, ἰἰ Ἰοὰ ἢἰπὶ 
οἡ ἴο ἔμῖῆογ ἰἀοἰδίγυ δηα ἱπιρίεῖυ, ννμὶ ἢ, Υ͂ 
Ῥτγονοκίης Οοὐ᾽β δηρεσ, ἰθηάθά ἰο ἴῃς συ ΐη οὗ 
[6 πδίϊοῃ. 

21. “δας Ἰοοξ σαυαγ ἃ βογοπ. ΟΟτραγα 
1 Κὶ, χνὶ. 8; δηΐ, ἔογ ἰηβίδῃοοϑ οὗ δι π}]2. σοη- 
ἀυςῖ, 58ε:εὲ ἅδον ς. χυὶ. 2; 2 Κ. χίϊ 18, 
ΧΥΙΙ, 15. 

42. Τῶι. ἐς ἐδαὶ ἀπ “δας ἘἈδίβογ--- " [ἢ 
με {ἰπιὲ οὗὨ ἢῖ5 ἀἰϊδῖγεββ ἐσθεραβεοὰ ς1}] 

ὭΟΤΘ δρδὶπεῖ 189 Ιοτὰ ἰδὲς Κίηρ 
ἈΔώ4:." 

238. Ηε «αὐγίποοά προ ἐῤδε φοάς οΥ Πανια:- 
ε"5.}) ΤΙΪβ δάορίίοη οὗ ἴῃς ϑγγίδη ρμοάϑ, 
Ηλάδά, Ἀἰπηπίοη, ἀπά οἴμεγβ, 85 οδ]οςῖβ οὗ 
ΟΥΒΠΙΡ ΕΥ̓Ἡ ΑΙΔΖ, πο ἀοιδί ργεςθάρα (ἢδ 
ἀδείγιςτίοη οὗ Πἀτηδϑοιιβ Ὁ με Αϑϑυτίδηβ. [{ 
Ὀεϊοηρεα ργοόθδθ]γ ἴο τη {ἰπ|ὸ οὗ ἢἰ5 ἀϊγεϑὶ ἀϊ5- 
ἴγεβϑϑ, ἤθη ἢδ δὰ ϑιιδϊδίπηθα ἢϊ5 ἀόι Ὁ] ἀοῖθαὶ 
(εῦβε 45), Βδά Ἰοϑδὲ ΕἸδίῃ (2 Κι. χνὶ. 6), δπὰ 
νν65 αἴίδοκοε ΒΥ ἴῃς Εἀοπιῖῖοβ πὰ ΡΆἢ]Π ΞΕ πο 5 
(γεγβεβ 17, 18). [{ ΠΊΔΥ δὲ ρδγδὶ]εϊεὰ ὃγ ἴῃς 
ὈΓΑΥΕΓ οὗ (ΟΔπΊ}}ιι5 το ἴῃς ΜΝ εἰοπίης [πὸ 
({μἰν. ν. 21), δηά ἴδε οιιίοπι οὗ τῃ6 Ε Ογηδηβ, 
τοἰδίεα ὉῪ Μδοτγοθίυβ (΄ 5αῖ. ἢ]. 9), οὗἁ Ἔπεϊςίηρ 
ἴῃς {Ὶ ΙΑ ΓῪ βοάβ ἔτοπὶ ἴῃ 6 οἰτἴε5, νυ Ἀν ςἢ 
ΠΟΥ ννεγα δ ννᾶγ, ΕΥ̓͂ ΒΡ]! ςδτἰοης. δηὰ νονγ8. 

«υδἱεθ »κποῖϑ ῥέρι) 1.2. “ νὨϊσἢ Δὲ δε εαεα 
ἴο Παγε 5πητίεη ἢϊπ|.᾿ ὙΤῊδ δυῖμου ἰβ ποῖ ςοης 
σεγηθα ἤογα νυ 8. οννη δο]οῦ, ννῃϊοῃ, θ6- 
δίάἀεβ, ἢς δὰ βἤῆονῃ ϑ5ιἘΕθις! θη} ὉΥ ἀϑογδίης 
{πε υἱοίουυ οὗ Ἀβαζίη ἴο [επουδὴ (νογθο 5), 
Ὀυΐζ πιοᾶηϑ ἴο (6}} υ5 ἴῃς πιοῖϊνο οὗ ΑΠδζ’ δεῖ. 
ΒΕ ννογάβ ψοἢ ἕο] ον --- Απά ἢς δά, 
Βερδυθε.. . . ΒΘΙΡ πιὸ ᾿"---ᾶγ θχθροίίοδὶ, βοϊτίης 
ἰοσῃ ἴῃς Κίπηρ᾿β πιοῖίνα πῖογὲ ῥ]δίηγ, ἀπά ἰπ ἃ 
Ετοδῖου ὨυτηδοΓ οὗ ννοστάϑς. 

αἰ Πγαρ] 1.4. “4}} Τυάδῃ.; 
ἃθονδ, γοῦβς 19, δηά Ὀεΐονν, νθῦϑθ 27. 

24. Αῤαςκ ομὶ ἐπὶ ῥίειες δὲ τσεισεῖν ὁ δὲ 
δοιμο 9 Οοἀ.) Αοτηρᾶγε 2 Κ. χυΐ. 17, ψνῆοσο, 
Βονενοῦ, (Π6 νυυϊζεσ ἀθϑογῖθεβ ΟἿΪΥ ἃ 5π|8}} 
Ρογϊίοη οὗ [ῃ68 ννοσὶκ οὗ ἀεβίγυςτοπ, νυ σι, ὈΥ͂ 
{πΠῸ ργοϑθηΐῖ Ῥάϑβαξε, ἀρρεᾶγβ ἴο ἤανε θφεῃ 
ΞθΏΟΓΔΙ. 

απά δε μρ δὲ ἄοογ, 97 “δε δοιμε 9 1δε 
Σογά.} ὝὍΠ6 ἴεπηρὶε ϑνουβῆ!ρ νᾶ5 βιιβρθεηάθά, 
{με ἰᾶτὴρϑβ ρυζ ουξ, ἀηά ἴΠε ἀοοτβ βμιιΐ, ἰο ρσθς 
γεηΐ ἴῃ ῥγιθβδίβ ἔτοτῇ επίοτηρ. (ὅεο δεΐονν, 
ΓΒ. χχίχ. 3 δηὰ 7.) ὙΠΕῈ [6νν5 51}}} ςεἸοῦγαΐα 
ἃ ΥὙΕΔΙΙΥ Δϑῖ ἴῃ σοπηπποπηογδίϊοι οὗ 1ἢ 5 {ἰπη6 
οὗ δΔί[ἢϊςὔοη. 

δὲ »ισάςε δὲν αἰαγὶ ιπ ΦΌΘΡΥ τογπο οὗ 
εγιμαἰρη.)] ΑΒ ἴῃς οπς δἱίασ ἴογ ϑαυτίῇος, 
ΜΏΙΟΒ ἀἰοης ἴῃς 1,Ὧνν αἰϊοννεά, 5σγιηδο]ζοὰ ἰπ 

(οτηραγα 
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σβον. 

2ς Απά ἴπ δνεγὺ βενογαὶ οἰ οὗ 
7.άλῃ με πηδάβ ἢιρῇ ρΐδςεβ 'το Ὀυγη 
ἴῆσεηβε ὑπο οἵδε ροάβ, ἀπά ρτο- 
νοϊεά το δηρεῦ ἴπῃ6 'οκὸ (ὐοά οὗ ἢ] 
[λῖῃοτϑ. 

)χ6 4 Νον τἢς τεβῖ οἵ ἢ8 δοῖβ ἀπά 
οἵ 41} ἢΪ8 νγαγβ,) ἤγϑι δηά ἰδβῖ, Ὀθῃο]ά, 
(ΠΥ ἄγ ννυτίττεπ ἴῃ τῆς δοοῖ οὗ τῇς 
ἰζηρβ οἔ ̓ [άδἢῃ δηὰ [βγδεὶ. 

27 Απα ΑἢδΖ 8ἰερῖ νυἱτῇ ἢ]5 ἔτ ἢ 6 Γβ. 
δΔηά τἤδγ Ὀυτγοαά ἢϊπὶ ἰῃ ἴῃς οἸἵγ, δυθη 

, ἴῃ Ϊογυϑαίδηι: δῖ ΤΠ ῈΥ Ὀτουρῇς Ἀΐπλ 
ποῖ ἰπῖο τπε βαρυ ςῆτεβ οὗ ἴῃ Κιπρβ οὗ 
ἔξγδεὶ : διὰ Ηεζεκίδῃ ἢὶδ βοῃ γεϊρῃμεὰ 
πη ἢϊ5 5ϊθδά, | 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΧ. 
: κεξιαλ᾽: ροοα γέῖρι. 4 4Ἶὲ γεέεογεδ γέ- 

“ἐψίο. δ 476 εχλογίεά ἐφ διευΐίδι. 12 7λεν 
σαμεν ἐλενεσείυσε, ἀπά εἰαησε {ἦς ἀσμπ οὗ 
Οοά. 20 77]ωεξναλ οδέγείλ τοέρρερε φαεγίβεες, 
τυλεγείε 144 Ζέτεες τοέγς νοῦς 7)ογισαγα ἠδ» 
ἐδε δ γίσείς. 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ 5. ΧΧΥΠΙ. ΧΧΙΧ. ἶν. 25----, 

11. ὅθερδη ἴο τείρῃ 1 5 ΚΙ᾿. 
τὐλόη ἠδ τυας να πὰ ἵχεηῖγ ὁ 

γεαῖβ οἷά, δηά ἢξ τεϊρτιεά πἰπα ἀπά 
ὈνΝΘΠΤΥ γεᾶγβ ἰηῃ [εγυβαίε. Δπά ἢ 5 
ΠΟΙ ΠεΓ 5 Πλπ]Ὲ τῦὰΣ Αδι]αῃ, τῆα 
ἀδυρῆτογ οὗ Ζεςοθάγιλῃ. 

2 Απαὰ δε ἀἰά ἐδαὲ τυλέεὐ τυᾶς τιρῆς 
πη τῆς εἰρῃξς οὔ τῆς [οκΡ, δοοογάϊηρ 
ἴο 411 τῆλε [αν ά ἢἰ5 ἔδίμεγ μδά ἀοης. 

4 Ηε ἰἴπ τῃ6 ἢγβί γοᾶγ οὗ ἢἰ8 
τείρῃ, ἰη τῆς ἤγβιε πιοπίῃ, ορεηεά τῆς 
ἀοοιβ οὗ τῆς ἤοιυβε οὗ πε ΟΚΡ,, δηά 
τεραϊγοά τπ θη. 

4 Απά ἢδ Ὀτγουρῆς ἴῃ ἴῆε ρτίεϑιβ 
δηά τῆε ], εν 68, Δηἃ ραϊμεγεά τμεπὶ 
ἴοροῖδογ ᾿ηἴο τῆς δδϑῖ βίγεεϊ, 

ς Απά 54,4 υὑπἴο τῆεπι, Ηεᾶγ πις, 
γε 1 ενιζεβ, βᾶ ΠΟ πον γουτγβϑαῖν 6, 
Δηα 8ΔΠΟ. τῆς Ποιϑς οὗ τπεὲ ΓΟΚΡ 
Οὐοά οὗ γουγ ἔλίμεγβ, ἀπα σαυτΥ ἰοστῃ 
τῆς ΝΙ ΤΠ 1π6858 ουΐ οὗ τῆς ΠΟΙΥ “12: 

[Π6 Ξἰγοηρεϑῖ ννὺ ἴῃς ἀοςίγίπε οὗ Οης Οοά, 
80 ἴπό56 τη τυ ϊηοι5 δἰΐδύϑ, ννς ἢ πιεῖ [ἢ 6 
Εγα δἂἵ δνεγγ ἴυγη, 5ροΚα ὑπηλ 5 Κα Ϊγ οἵ [ἢ 6 
ἃ}1- οἰ γαίης Ροϊγίμεῖσηι αβεςιοὰ ὈὉΥ ΑΠ ΔΖ. 

47. Τδὲγ ὀγομσδί ῥί»ι ποὶ ἐπίο 166 σορω γε 
97 1δὲ ἀἰηρ:.) ΓΏΘΓΟ 15 ἴῃς βᾶπὶῈ αἰ ἤδγοηςα 
ἤεγα θεῖννθθη Κίηρβ ἂπά (ἤγοῦῖς]65 νος νν6 
δᾶνε ἔουηά ἴῃ ἴῃς δεοσουηῖβ οὗ [ῃ6 Ὀυτία]8 οὗ 
]εμόγαπι, [οδϑῃ, δηὰ [{221]4. (ὅθε ῦογο, 
οὗ. ΧΧΙ. 20, ΧΧΙΝ. 25, 8ηἀ χχνὶ. 21; δΔηὰ ςοπὴ- 

 Κ, νὶ!!. 24, Χἰί. 21, δἀπά χν. 7.) Οη 
ἴῃς δεβῖ πιοάς οὗ γεοσοποιηρς ἴῃς ἀἸἰϑογορΡΆΠΟΥ, 
566 ῃοΐς οη Δ Κ. χί!. 21. 

9" γαε..] 866 ποῖδ Οἢ ὑεΈῦϑθ 109. 

Οηαρ. ΧΧΙΧ, ΤὍῆε Πιἰϑίουγ οὗ Ηθζοκίδῃ᾽ 5 
τεῖθη, ΝΒ ἢ 15 ἤοτα σοπιηθηςεά, δηά οσαγτὶοὰ 
Κ τοι ἢ ἔουγ σπαρίογβ, σἴδηάβ ᾿η τλὰγκοά σοης- 
[τδϑῖ νν ἢ [6 σοτγεβροηάϊπης ροπίοη οὗ Κίηρϑ. 
(2 Κ. χυῇ!-χχ Δ ἢΠ 6 τπὸ νυοῦ οὗ Κίηρϑ 
ἤχοϑ ἢ]5 αΥ̓Θ ΠΊΔΙΠΪΥ οἡ εἶν]] δὶ γβ-- --ου [Π6 ὅννο 
ἰην 505 οὗ Ξϑηπδοβογιῦ δηά οἡ {πὸ ὀπη θΆ 557 οὗ 
Μετγοάδομεραϊφάδη, ννὨ] ἢ ἢθ γε]αῖθϑ αἵ ἰδηρίῃ, 
ῬΆβϑιης ΠἸΡΠΕΥ δηά ΒΑΘΕΠΥ ονοῦ ΗοΖζοκίδῃ᾽ 5 
ΤΟΙ σίοιι5 γοίογτηδίοη (ςἢ, ΧΟ, 4-7}), ἴπ6 40" 
δοῦ οὗ (ῃτοηιοΐοβ ϑοῖβ δι πηϑοὶε ἴο σῖγα ἃ [0] 
δοοοιηΐ οὗ [Π15 ἰατῖοσ, ννῃ ϊςἢ ἢ ἀοσ68 ἱπ ἴῆγχθα 
σμαρίογβ (ΧΧΙΧ.χυχί.), σομργοϑϑὶπρ ἱπίο [86 
ΠΟ; ράᾶ55 οὗ οὔδ (ςἢ. χχχί!,} (86 ννῆοϊο {παῖ ἢ6 
ἢδ5 ἴο 54Υ οὗ ἴῃς οἰν}} ΠἰδίοΥΥ οὗ [ἢ ΓοΙρη. 
ΤΠ σδαρίογβ χχίχ. ἴο χχχὶ. οἵ 2 Οἤτοη, σοη- 
ἴδῖπ πιδίζεγ νυν ϊοἢ 15 αἰπηοϑῖ ΨΠΟΙΪΥ πον; 
ἢ} 6 οἢ. ΧΧΧΙΊΙ, 5 Ππ||6 πιοτὸ [ἤδη 4 ὑγιεῖ 5ι.ηγ- 
ΤΪΔΤΎ οὗ νναῖ [ἢ νυυεγ οὗ Κιηρβ ἢδ5 γοϊαϊοα 
ἔν ἴῃ τπ6 ἴἤγοα σμδρίογϑ νοῦ ἢ6 Πᾶς ἀ6- 
γοϊεἀ ἴο 1815 σε ἢ, 

1. Εΐυε απά ἐπυεηΐγ γεαγ: οἷά. 866 ηοῖΐς οὔ 
1 Κι χυη, 2. 

«όὀϊα6.} “ΑΒΙ,᾿" δοοογάϊηρ ἴο Κίηρβ. Τα 
ἀϊβογεηςο ἴῃ [6 Ηδῦγονν ἰ5 τὰς δαἀάϊτίοη οὗ ἃ 
βιηρὶο Ἰθῖου. 

ἐδέ ἀαμν δέον 97) Ζεοδαγία δ. ὙΠῸ Ζοοδαγ δῇ 
ἱπίοπά θά σδη 5. ΔΥΟ ΘΙ Υ͂ θᾺ6 16 ῥγορῇῃοῖ οὗ [}2- 
218} 8 δα ] θΓ γεδγβ (οἢ. ΧΧΥΪ. 5), Ὀυξ ΠΙΔΥ͂ ποῖ 
ἱτρ- ΟΌΔΟΪΥ ὃς ἴῃς “ΔΙ. Ὼ] νυ Π655 "ἢ οὗ 15αϊδὴ 
(Υ1}. 2). 

8. 1κ 1δὲ γε γεαγ οΥ δὶ: Τ εἰσι, ἐπ δὲ δγπ 
»οη δ.) ΒΥ “1ἢ6 ἢγϑί ποῖ" νὰ ἅγὸ ἴο 
υπάογϑίδης ---ἂς ΔΡΡΘΑΓΒ ἔτοπὶ οἢ. ΧΧΧ. 2, 3-- 
(ἢε πποπῖ Νίδδη, ἴῃ6 ἢγδῖ οὗ ἴπὸὶ [ον Ἰ5ἢ 
βᾶογοα ΥΟΔΓ, Ποῖ ΠΟΟΘΘΒΑΓΙΠΥ {πε ἤγαὶ πλοηῖῃ οὗ 
ΗεΖοκίδἢ 5 σειῃ. 

Ηδ..... οῤῥεπεά δὲ 400γ1:.ἢ (Οὐοτηρᾶγο οἷ. 
ΧΧΥΠΙ. 24, ἃπηὰ χχίῖχ, 7, ἤεσε (ἢ6 5ῃυτὶπρ οὗ 
[86 ἀοοΥβ ὈΥ ογάογ οὗ ΑΠδ2 ἰ5 πιοπιοηθὰ. 

απαᾶ γοβαίγεά ἐδε»ι.1 1,1 ΟΥΑΙ, “ πιδάθ τ 6 πὶ 
Βίγοηρ." [{ἀρρθᾶγβ ἔτοπὶ 2 Κ. χυι!. τό, τπδιὶ 
(ἢδ ΓΟΡαΙΓγα πονν τηδάθ ἱποϊυάοα ἴῃς ρῥἰδίίης οἵ 
(6 ἄοογβ, ὑυ ΠΟΙ ΟΥ̓ ἴῃ ραγῖ, ἢ κοϊά. 

4. 72: εαεὶ εἰγεεί. Βετίποδυ υπάογοίδπας ὮΥ 
“ [ῃ6 φαϑβί ϑἴγοοϊ," Οὐ γαῖπου “ 1ὴ6 σαϑίοσγῃ ἐουγί, "ἢ 
(Π6 ἰῃποὸῦ οουτί οὗ ἴῃς (δηλρ]ς, νυ ἢ ΙΑΥ͂ 
αἰγός ἴῃ ἔγοηῖ οὗ ἴπε ρογςοῖ, ἀπά 50 ἴο ἴῃ 
οαϑὶ οὔτμο τορὶο θυ] ἀϊησ. Βαῖ ἰἰ 15 ἀουδῖῆι] 
ὙΠΟΙΠΟΥ γεδοὸ σλῃ ἢάνο 15 πιοαπίης. Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ Δ ορδῇ 5 δείοτο ἴδε δαϑίογῃ γαῖ οὗ 
(86 ουἱξεῦ Το ρα Οουτγί 15 ἱπτεη θά, 

Τανὶ ἀ δϑογ δοὰ 
ἢ 15 ἢγοϊ αἰϊεπιρὲ 

δ. ϑαπεῖ δ᾽ ποαὺ γομγ!εἶπ!ε:. 
[6 οδἰδιγ ψνὶςἢ ἰηὰ 
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6 ἔογ ουζν ἔλίμειβ ἢᾶνε {γεβραϑϑβεά, 
αὐτὰ ἀοπο ἐλῤαὲ τυλῤϊοῖ τᾶς ανὶὶ ἴῃ τῆς 
ἜεΥγ68 οὗ τῆς [οκῸ οὐγ αοά, «πὰ Βᾶνβα 
[ογβάκθη ἢϊπι. δηἀ ἤδνα τυὐγηθα ἈΥΨΔΥ͂ 
τἢεῖσ ἴλοθβ ἔοπὶ ἴῃς παδίτατίοη οἵ τῆς 
ΚΡ. ἀπά Τταγπςϑά ἐδ εὶγ ὈΔς 8. 

7 ΑἸβοὸ {ΠΕΥ ἤᾶνα 5 υρ [6 ἀοοΥΒ 
οὔ τῆς ρογοῇ, ἀπά ρυῖ οὐκ τῆς ἰΔπ1ρ5, 
ΔΠηΠΔ4 ἢανεὲ ποῖ Ὀυγηεά ἱποεῆβε ΠΟΓ 
οἴδετεά δυγπὶ οὔετίπρβ ἴῃ τῆ6. ΠΟΙΥ 
}έαεε ἀπο τῇς (σά οἔὨ [βγδεὶ. 

ὃ ὙνΒεγείογα τῆ6 ψγδῖῃ οὐ τῆ 
ΙῸΚΡ ννῶᾶ8 ὕὑροῦ 7υάλῃ «πὰ ΪΤετὺ- 
βϑϊθπλ, ἀπά ἢς δίῃ ἀε]νετεά τῆςηι ἴο 
ἵτγουθ]ε, ἕο ἀβϑτοηβῆπιεπῖ, ἀπά το ἢ 858- 
ἴῃσ, 245 γε 566 νυ τῇ ΤΟΝ ΘΥ68. 
Ὃ Εογ, ἰο, οἵὖγ ἔδτῃεγα ἤᾶνε (Δ) ] 

ὃγ τῆε ουγοτά, Δηά ΟἿγ 8018 δΔηὰ ΟἿΓ 
ἀαυρῆτειβ ἀπα οἱιγ νγῖνεβ γέ ἴῃ ζἂρ- 
Ἐν Υ ἔοσ τῇ 8. 

Ιο Νον 12{:ὄ 5 ἴῃ πιὶπε Βεαγῖ ἴο 
πλλῖίςα ἃ ςονεπαηΐ γι τὴς Ιοκ οὐ 
οὐ Ιβγαεὶ, τῇαῖ ἢϊ58 βεύος ὑνγαῖῃ ΠΛΔΥ 
ἴΌΓΩ ἈΥΨΑΥ͂ ἔτοπὶ 0.8. 

11 Μγ 5οηβ, δε ποῖ πον π6}}}- 
. (ογ τῆ8 Γοκο Βατῃ ἐοβοβθη γου δες 

αἴ δγηρίηρ τπ6 ἀκ ὉΡ ἱηΐο ϑίοη ἴο ἴῃς ἔδεϊ 
(παῖ ἴῇοδε ννῆο οοπάιιοϊεά [ἴ δὰ ηοΐ “ 52η6- 
{πεὰ {ΠοπΊϑοῖνοβ᾽" (1.6. Ῥιγβοά τδοιηβοῖνοβ 
ἔτουι 41} ἰοραᾷὶ ἀθἤ]οπγθητ) Ρῥγουουϑὶγ; δηὰᾶ 
δἴϊογνναγάβ, ννῆθη ὃἢθ ννὰ5 δρουΐ ἴο Τοχῃρ]οῖθ 
[ῃ6 τοτΊονΔ], 6 τοαυγοὰ (ἢ ῥγθϑίβ ἂπά 
Ἰ,ενίτεβ γῃο ἴοοῖ Ῥαγί ἴῃ ἴῃ σΟΓΟΙΊΟΗΥ ἤγϑῖ 
οὗ ἃ}} ἴο “5αποῖΥ {δειηβεῖνεβ" (τ ΘΓ. χνυ. 
12, 11). ἨδεοζΖεκιδῃ ἔοϊονν5 ἴἢ185 ΘΧδΙΏρΡΪ]σ, 
Κηοννηρ, ΡΓΟΌΔΟΙΥ, ἴῃδῖ {πΠ6 ὑυθϑίβ μδὰ ἴῃ ἴῃς 
ΡΓοςδαϊηρς {ἰπ|6 οὗἉὨ ἰαοἸΔίΣΥ σοηίγαςῖοα ΤΛΔΗΥ͂ 
ἀοἠ]ειηθηῖ8. 

ἐαγτ ,ογὶ ἐδὸ ἤ ἐδίηε..] ΤῊΪ5 “ ΕΠ π655,} 
ΟΥ̓Δ ὈΠΟΪΘΔΏΠ685.᾿ (νΕγβα 16) τηΐρῇξ σοηϑίβῖ, ἴῃ 
Ῥατί, οὗὨἨ πιοτὸ ἀιϊι5ῖ δπὰ ἀϊγί, 'ἰπ ρατί, οὗ ἰάοἷΑ- 
ἴγου5 οδ)]εςῖ5. ἱπσοἀδυςοὰ ΗΥ͂ ΑἤδΖ Ὀείογε ἢς 
ΒΏΔΙΥ 5ῃυϊ ὺρ ἰῃ6 ἴεηρ]ε. (866 2 Κ, χυί. 
1ο-τό.) 

8. Ηἐε ῥαϊὁ ἀεἰμυεγεά ἐδένιο. .. ῥἰ"εἰπρ,ἢ 
ἼΤΠΙ15 Ἐχργθϑϑίοῃ 15 Πδνν, ἃΔηα ἢ858 ΠῸ Ῥαγαδ οὶ ἴῃ 
δε τεβῖ οὗ (ῆγοπιςϊεβ. [ἴ νγᾶβ οὴς, πούγενεγ, 
ψῃϊοἢ Ηφζεκίδῃ τϊρἢξς δίχα υ,56, ἔογ ἴἴ 
Βδά οσςςυγγεά ἴῃ ἃ Ῥγορβεογ οὗ Μίοδῃ (ΥἹ. 16), 
ἢ] ΠΟΠίοΠΛΡΟΓΑΓΥ͂ δηα πιοηίϊΐοΥ ([6γ. χχυΐ. 18, 
19), ΜΏΪΓΝ ννᾶ8 ΡΥΟΌΔΟΙΥ υἱζογεά τονναγάϑβ 186 
εἶσθε οὗ Αμπιδζ᾽ γεῖρτῃ. [ἢ [εγεπυδῃ (ἢ ς ῬΆγαϑε 
Ὀεοοπε8 οοπηπιοῦ. (|6γ. ΧΡ. τό; χιχ, 8; 
ΧχΥ.ο, 18, ἄζς.) 

9. Ομ». “αιδενς δαυνε  αϊϊεη ὃν ἐδὲ “«υογά.} 
566 ἀδονο, ςἢ. ΧΧΥΙΪ, ς, 17, 18. 

νοι, Π]. 

1. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΙΧ. 

ἴο βίαπά δείογτες ἢϊπι, ἴο 8εγνε ἢϊπὶ, 
ΔΠᾺ τῇδϊ γε 8ῃοι)ὰ πίη βῖεῦ απο ΠἰΠ|. 
ἀπά 'θυγη ἰποδηβ6. 

12 4 ΤΉ θη τῆς [,ον]ῖο5 Δτοβα, Μα- 
Πδίῃ τῆε 8οη οὗ Απιηδϑδὶ, πὰ [οἽἱ] τἢ δ᾽ 
80η οὗ ΑζΖαγίδῃ, οὗ τῆς 80οη8 οἵ τῆς 
Κομδίδίεεβ : δηά οὗ τῆς βοη8 οὕ Μοε- 
ΓΆΓΙ, ΚΙΒἢ τῆοεο 80οηὴ οὗ Αβαὰϊὶ, «δη 
ΑΖατγίδῃ τῆς 5δοη οὐ [εἢ 1616] : δηά οὗ 
(δε (ὐειβῃοηΐτεβ ; ]οδῇὴ ἴῃς 8οὴ οἵ 
Ζιπιπιδῆ, ἀπά Ἑάεη τῆς βοὴ οὗ Ϊοδῇ: 

12 Απὰ οἔ τῆε βοῃβ οὗ ΕἸΙΖαρἤδη ; 
ΗΓ, δηά [εἰς]: δηά οὗ τῆς 5οῃ8 
οὔ Αβαρῇ ; Ζεςδασίαμ, δὴ Μαῖῖα- 
ΠιΔῃ: 

14 Απά οὗ δε 8οη8 οὗ Ἡδηιδῃ ; 
7εδε!. δηά δῃϊπιεὶ : δηά οὗ τῆς 8οη8 
οὗ Ϊ]εάιτδυη ; δῃειηδίδῃ, δπά []2Ζιεὶ. 

Ις Απά {πεὺ ραίμογεα τῆεῖγ δτο- 
ἴἤγεη, ἀπά βδηςτπεά τῇεπηβεῖνεβ, δά 
σαπλε, δοσογάϊηρ ἴο τῆ ΤΠοπιπηδπά- 
τλεηῖ οὗ τῆς Κίηρ, ᾽Ὅγ τῆς νγογάς οὗ ἐὰν ϑε 
τ6 ΙΟΚ, ἴο οἰεδηδε τῆς δοιιβα οὗ γκεε οτὰ 
τῆς ΠΟΚῸ. 

Ι6 Απά τἢς ρτγεϑῖβ ννγεπῖ πο τῆ8 
ἱππογ ρδᾶτῖ οὗ τὴς Βουϑς οὗ τῇς ΠΟΒῸ, 

10. Τὸ "παξε ἃ εουεπαπίὶ «υἱέ ἐδε 1ογά.} 
δρο ποΐο οἢ οἷ. ΧΝ, 12. 

11. Βε ποὶ ποαὺ πεφίϊσεπι  ΤΉΪ5 ἰ5 Ὀείίεῦ 
ἴλη ἴῃς πιᾶγρηδὶ γοηάεγίηρ, “ Βὲ ποῖ ποὺν 
ἀεςεϊνεά." Ηδζοκίδῆ πιόδη5 ἴο οχῃοτγί [86 
Ρτιοϑῖβ δηὰ 1,ονῖθ5 ἴο γὸ δρϑουῖ ἴδ6 νοτὶς 
ὙΏΙΟΒ ἢ6 [85 δϑϑιριθά τῆθπὶ δοίϊνοὶ Υ δηά 
Ψ 4 σοοὰ ν1]}. 

12. Τῦε Κοῤαιϊδί!εε, Φ'. Οπ ἴμ6 τπρ]θ 
ἀϊνιϑίοη οὗ ἴῃς 1,ονϊῖο5, 5666 σ᾿ Ο(Ἶγ. χχιϊὶ, 6. 

18. Εὐκαρδαπμ ἘΕΠΙΖΆΡηδπ, οσγ ΕἸΖαρῆδῃ, 
νγᾺ5 ἃ βταπήβοη οἵ Κοβαίῃ (ἔχ. νυἱ. 22). Ηβ 
ννᾺ5 (ἢϊοῦ οὗ πε Κομαδίηϊίεβ δὲ ἴδε τίπτε οὔ 
ἴῃς οεηϑι5 ἴῃ (πε ΔΊ] άεγποβα (Ναπι. {ἰ}..30); 
Δηά 5 ἀεβδοοπάδηϊς Ἄρρϑᾶγ δῖ 4]} {1π|65 ἴο 
ἢανο ἴογσπιεὰ ἃ ἀἰϊδίίηςϊ Ὀγάποῃ οὗ ἴῃ Κο- " 
ἜΠε ΜΠ Θραοῖ4] τίνι ]οροϑ (866 τ ΟἾγ, 
ΧΥ, 8 

ο 1δὲ “οη. 97 4: Παρὰ. Οη ἴδε {τρὶς ἀϊνὶ- 
δίοη οὗ (ἢ6 πιυϑιοδὶ 1, ονιῖο5, 566 1 Οἶσ. χχν. 
1-6: 2 (ἢν. ν᾿. 12. 

15. ΜΒ» δὲ «υογα Γ᾽ δὲ 1ογ1 ἘΔΙΠοΊ, 498 
βιςροϑίθα ἴῃ ἴῃς πιαγρίη, “ Αςςοογάϊηρς ἴο ἴπ6 
οοιηπιδηαπηεηΐ οὗ ἴῃς Κιηρ ἐπ ἐῤε δισίπει: (ΟΥ̓ 
Ἰρδίΐθτ 4) οὗ ἴΠ6 ],οτά. 

16. ΤΡε τίσ «υεηὶ ἱπίο ἐδὲ ἱππερ ῥαγί.] 
ΤἼὴδ “ἸΠΏΠΟΥ ῬαΤΕ" τηοᾶΠ5 ἢετγα, ποῖ ἴπ6 ΗΟΪΥ͂ 
οἵ Ηο] 165 ἴῃ ραγιςιΐίαγ, δυϊ (Π6 ποτοῦ ρθη6- 
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ἴο οἰεδηβα 1:, ἀπά Ὀγουρῆς οὐζ ]}] [ἢ 6 
ὉΠΟΪοδηηθ885 ἴπας τῆεΥ ἰθυπά ἴῃ τῇ6 
τερ]6 οὗ τὴς ΓΟῸΚῸ ἱπῖο τῆς ςουτγῖ 
οὔτῃα μουβε οὗ τε Κρ. Απά τῆς 
Ι,ονῖτεβ ἴοοῖ ἐξ, ἴο σΑΓΓΥ 22} οὐζ δΔογοδά 
το τῆ6 Ὀγοοκ ΚΙάτοη. 

17 Νον {πε ϑερᾶη οἡ τῆς ἢτγβῖ 
ἄαγ οὗ τε ἢτβῖ πιοπῖῇ ἴο βδηςιιν, 
πὰ οὐ ἴῃε εἰρῆτῃ ἀαγ οὗ τῇς πιοητῇ 
σᾶπὶςε {ΠΕΥ ἴο τη6 ρογοὴ οὔ τῆς [ΟῸΚῸ: 
80 [ΠΕῪ ϑβαποιπαὰ τῆς ἤοιιβε οὗἩ τῇ68 
ΓΚ ἷπ εἰρμς ἀᾶγβ; ἂπά ἱπ {δε 
δἰχίθεεπτῃ ἀδΥ οὔ τῆς ἢγϑί πιοητῇ {ΠΕῪ 
τλΔ4ε Δη ἐντὶ 

18 ΤΕ ΤΟΥ ψεπί ἴῃ ἴο Ηεζε- 
Κιαῃ τῆς Κίπρ, ἂπὰ 5414, }ε ἤδνςε 
οἰδδηβεαά 411] τλε ἤουβε οὗ τῆε ΖΟἈ}, 
Δη4 τε δἰτδγ οὗ θυγης οἴξεγηρ, ντἢ 
411 τῆς νεβ8865 τῃεγεοῦ, αηὰ τῆς 8ὁῆεν- 
Ὀγεδὰ τἀ0]6, ἢ 41} τε νεββεὶβ 
τμεγεοί. 

19 Μογδεονετγ ἃ]] τῆε νεββεΐβ, ὑνῃ ἢ 
Κίηῃρ ΑΖ 'ἰπ ἢ 8. γείρῃ 414 σδϑὲ ἀννᾺῪ 
ἴῃ. ΠΙ8 ττδηϑργεϑδίοης αν Ψ͵Ὲ ρτγε- 

1. (ΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΣΧΙΧ. [ν. 17--23. 

ραγεὰ δηὰ βαποιιῆεά, δηά, δεῃο]ά, 
πεν “γε Ὀείοτα τὲ αἷταὰγ οὔ τῆς 
[ΟἈὉ. 

20 ΦΤΠεη Ηεζεκίδῃ τῆς Κίπρ᾽ τοβς 
ΘΑΓΪγ. ἀπά σαϊμεγεά {πε τυ]εῖβ οὗ τῆς 
οἰἴγ, ἀπὰ νγεῆπῖ ὕρ ἴο πε δουβε οὗ 
τῆς ΓΟ ΒΌ. 

21 ΑΠπά τῆεν δτουρῆξς βενεη Ὀὰ]}- 
Ιοςκβ, δἂπά ϑένθβη Γαπὶ8, Δπὰ β8δνθῃ 
ἰαταθ8, ἀπά βενθὴ ἢε ροαῖβ, ἔογ ἃ “βίη “ 13" 4 
οἴδεσίηρ ἰοῦ πες Κίηραοπι, ἀπά ἔογ τῇς 
βαποίιλγυ, δηά ίογ [ιάλῃ. Απάᾶ ἢΠε 
ςοπιηδηάεά τῆς ῥτγίεβῖβ [ἢ6 80η5 οὗ 
Αδγοη ἴο οῇεσ ἐξεμι οα τῇς αἱτδγ οὗ 
τε [οκ. 

22 80 1ΠεΥ ΚΙΠΠ6α τῆς Ὀυ]]οςΚ58, δηά 
[Π6 ρῥγιβϑῖβ γεσοῖνεὰ τὰ δ]οοά, δηά 
δοργηΚΙοὰ 12 οα τῆς δἰϊαγ: ᾿Ἰκενγίβε, ὁ ἴεν. δ 
νγπεπ ἴμεν μὰ ΚιΠΠ6ἀ τ γάπιβ. πε Ἠκνιο αι, 
ΒρΡΓΏΚΙΕα τῆε Ὀοοά ὑροη τῆς αἰκαγ: 
{πεν ΚΙΠΘά Αἰδο τῆς ἰδπιδβ, ἀπά τΠεΥ 
ΘρΓΠΚΙεα τῆς Ὀ]οοά προη {Πα Δ]τᾶγ.Ψ 

232 Απά τπδὺ δτουρῆς Τίογιἢ τῆς "Ηρ. 
Βε ροαῖβ “γ τῇς βἰπ οἰεγίπρ δείσγε τ 

τοϊγ. ὙΠὲ ρηεϑῖβ δἷοπε τηϊρῃΐ δηΐοσ {16 
ἴειαρὶς Ὀυϊάϊης. Τῆς [,ονῖ65 παῖρῃϊ Ρεπο- 
ἴγαϊε πο ἔυσῖμοῦ ἴδῃ ἴῃ 6 ἴπηεγ σομτί. 

1δε τριείεαπηοι..ἢ 866 ποῖθ οἡ νθγϑθ 5. 
ἐπίο ἐῤε ὀγοοξ Κιάγομ.) (Αοτήραγε 1 Κ. χν. 

11; Δηά 2 Κ. ΧΧΙΪ;. 12. 
17. Νοτυ δὲν δοσαη οπ ἐδὸ ἥγι ὅαν, Φ" .} 

ΤἼο ψοτκ οὗ ρυγβορίίοη Ὀδρσδη οὐ {πε ἤγϑὶ ἀδΥ 
οὔτῃε ἤγϑί πγοηῖῃ, ἱπιπηθἰδίοὶν αἴ ΗὀζΖεκίαῃ 
οδ]] θὰ [πὸ ῥγίοϑῖβ πὰ 1,ον]ῖ65 ἰορεῖθοῦ δπά 
δά ἀγοϑϑθὰ [Π6Πὶ (ΥΌΓ565 3511). [{ σοπιπηθηςσρά 
ΨἸἢ 1(Π 6 ΤΟρΑΙΓ οὗ ἴἢ6 ἀοογα (γΈγβο 2), ἢ 
(6 δε ξρρυτγιῃοδίίοη οὗ ἴθ ςο]]οςῖθα ῥγίθϑίβ 
δηὰ 1, ονὸ5 (νοῦθο 15), ἀπά ργοῦδθὶν νυ ἢ 
(ἢς ο]οδηθίηρ οὗ ἴῃς σοιιτῖθ. ὙΠ15 οσσιριοά 
εἰσῃξ ἄαγθ. Βγ ἴπε6 εἷοβο οὗ ἴῃς οἰβῆιῃ ἐδγῪ 
ΠΟΥ δά τοδοποα (ἢ6 ρογςοῖ οὗ ἴῃς 'ΓΕΠΊρΡΙΘ. 
[τ ἰοοῖς ἴποπὶ ἴῃ6η εἰμῃηϊ ἀδγβ ἴο οἰθᾶῆβδε ἴῃ 8 
Τεαρὶς ᾿ἴϑο]ξ, ἀπά, σοπϑοαι θην, ἴῃ6 ΠΟ] 
ΨΌΓΚ ννᾶ5 ηοΐ Πηϑῃδα {{Π| [6 οἰχίθοηιῃ ἀδύ. 

“0 ἐρεν «απο τε.) Ἐαῖπεγ, “Απὰ [ΠΟΥ 
βδδηποῦβοά." 

18. Τῤε αἰδαν' Γ᾽ διγη! οὔεγίπσ ὍΤὮΘ ρτοαδῖ 
ὈγαζΖθη δἰΐαγ νυν ]οἢ δἱοοά ἴῃ [6 ᾿πηθῦ σοι, 
πη τῃ6 ρτγοίαπαίίοη οὗ (ἢ158 ἁἰΐασ ὉῪῚ ΑὮΔΖ, 
866 2 Κ. χνὶ. 14,15. 

19. Τρε τεισοἰς «υὐδιορ ἀίησ “ἥἔῥας... ἀϊά 
οὔ“ σαυαγ ἐπὶ ῥὶς ἐγαμοστειἰοη. 8566 4ῦον6, 
οἰ. ΧΧΥΙΙ, 24. 

20. 7δὲ γμίοσ οΓ7 δὲ εἰ ἢ Οὐ “τῆς 
Ῥυΐηςο5. Οοιηραᾶτε ἄρον, οἷ. ΧΧΙν, 175-23, 
δηα ὑεΐονν, οἢ. ΧΧΧ. 2. 

21. δευεη ὀμϊοοξε, “ευεη γάρ, ἀπά :ςΌξπ 
ἰα»ὖόν.7] Ιἴ Βᾶ5. Ὀεεὴ ϑδυρροβοὰ [παῖ τ 656 
ΘΓ ἴο δὲ οἤεγεα 45 Ὀυγηΐ οἤογιηρβ, δηά 
με ροαῖβ 8]Ιοπθ ἃ5 βίη οβεγίηρβ ( Βεγπεδα); 
δυῖ τῆς οτάρσ οὗ τῆς ϑδογίῆοο, 85 σοϊαϊθα ἴῃ 
ὙΘΓΘΕΒ 22-24, ΓΕΠάΘΓ5 {Π|5 ἱππργοόῦδῦϊθ. ΤῊΣ 
δ'η οΟἴἴἶεγιηρ, ΠΙΟἢ ννὰβ ἴο πιᾶκὸ ἴῃ6 τῦοῦ- 
ΒΠΙΡΡΕΓ δοςσορίδοϊα ἴῃ {πε 5ἰσῃξ οὗ σοά, δἰνιαγϑ5 
Ῥτγεοθάδά (μ6 Ὀυγηΐ οὔἴοσγίηρ, ΜΠ ἢ νᾶ5 ἃ 
Γοργεϑοηΐδίνο 561{-ἀοα!ςαδιίοη οὔ 6 ννουϑῃρΡΟΓ 
ἴο Οοὐδβ βεγνίςθ. Ηδσποο 1 5 Ὀδϑῖ ἴο σοηϑι θοῦ 
παι Ηολοκίδῃ σοπηπιοησφαὰ ἢΪ5 γοβδίογαίίοη οὗ 
[6 [Θῃονδῖ ννουϑῃ!ρ νυ] Δ τἰηυ 504} Υ σοῖς 
γε οηθινο δπ οἤἴουην, οι δγδαςίπρ ἰἢ6 ἔουΓ 
σΒιοῦ Κιπάς οἵ ϑδογιῆςϊδὶ δηῃϊπηαὶ, πὰ ϑϑνθῆ 
ΔηΪΠ18]5 οὗ φδοὴ Κἰηά, δπά τπδλξ ἢ ᾿ποηάδά ἴὸ 
δἴοῃο ἔογ {π6 5ςἰη5, Ὀοζῇ ᾿οηβοίοιιβ διά υποοῃ- 
βοίοιιβ, οὗ [ἢ6 κίηρ, [ῃ6 ῥγίοβῖβ, (6 ροορὶς οἔ 
]υάδῃ, ἀπὰ τμ6 ρϑορὶς οὗ ἴϑγδθὶ. Αὔόθγ (ῃ6 
σοιηρ]οϊίοη οὗ ἴπθϑθ δχρίδίουυ γίΐθβ, ἢ ὑγο"- 
σοθάδα ἴο {86 οἤογίηρ οἵ ἴῃς Ὀυγηῖ οὔεγιπρ, 
85 τοἰδίοα ἰῇ νοσϑθ 27. 
,ῶγ δὲ ἀϊπσάονι, απα γ᾽ ἐόε “απείμαγ, σπᾶ 

͵,)ῶγν μάκαρ.) 1.2. ἴου [ῃ6 στούδὶ ἤουδο, (Π6 
ΤΪἰδίο γα οὗ ἴῃ 6 βαποίυδγΥ, δη ἴΠ6 Ῥϑορὶς οὗ 
]υἀδῃ μεπογα]!γ. 

22. ΤΡε )γίεείς χειρὶ υεά δὲ ὀϊοοά, (δ΄ ΤῊΣ 
ΤΙ, ον δ] σιῖοθ. ἐ.ς. νγεσα ἀαγ οὐδιτνοά (1,6ν. 
ἷν. 7, 18, 30, ν. 9). δΔηά Θβροο Δ γ {παῖ σίϊα 
ὙΠΙΓἢ ννᾶ5 πιοϑῖ 5. ΓΟΠΡῚΥ ὀχργόϑδῖνο οὗ ὀχρίδς 
ὕοῃ δηά δἰοηδπιθηί. 

483. ΤΡὲν ὀγοι δὲ ζογι δ ἐδὲ δὲ σοαΐ: 90 18 
“ἰπ ογεγίας.) Ἀλᾶιεν “(δ δ6 βοδῖβ οἵὗἱ ἴδ9 
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γ. 24---30. 

(ἢῈ Κίηρ πὰ τῇῆε οσοηρτεραίίοη ; 
ΔηΔ {πεν ἰαά τἢεῖγ “ βαμάβ ὑροη 
(Πδηὶ: 

24 Απά τῆς ρτγίεϑίβ ΚΙ Πεὰ ἔἤεπι, 
ἈΠ τΠεΥ πηᾶάε τεςοης!] τίου ὙΠ ἢ 
(Πεῖγ δἱοοά ἀροη τῆς δἰΐαγ, ἴο τηᾶκα 
811 ἀἴοηεπΊεηϊ ἔργ 411 [5γδεὶ: ἔογ ἐῃε 
Κίηρ ςοπηπιαπάεἀά ἐδαὲ τῇ6 θὈυγηῖ 
οἴξεγτίηρ ἀπά τῃε 8ϊη οἤδεγίηρ «ἀομἰά ἐξ 
γιασίε ἴον 411 1ϑγδεὶ. 

2ς “Απά ἢε 8εῖ τῆς 1 ενίτεβ ἴῃ τῆς 
Πουβε οὗ τῆς Ι͂ῸΚΡ ψνἢ σγπιθα]8, 
ἢ ρϑβΑ τογίεβ, ἀπά νυν ἤδγρβ, δο- 
ςογάϊηρ ἴο ἴῃε σςοπηπιαπάπιεπτ οὗ 
Πανὶ, δηά οὗ (ὐδά τῆς Κιπρ᾿β 86εσ, 
δηά Νδίδδη {πε΄ ργορῇεῖ : [ῸΓ .-0 τυᾶς 
τῆς ςοπιηαπάπιεπητ Τοῦ τῆς ΓΟΚῸ ΤΥ 

ἐμεῖο, ἐγ Ὦ]5 ρτορβεῖϑβ. 
26 Απὰ ιἢς [,ονἱτο5 κοἴοοά νυ 

εἷλ οδοτίηρ"---ἰῃδί ρογίοη οὗ ἴῃ βίη οὔεγ- 
ἴῃ ΠΙΟὮ Πδὰ Ὀδεη γεϑεγνθὰ ἴο {Πς ἰδϑί. 

δὲν ἰαίά ἐδεῖσ ῥαπά: ὠβοῦ ἐδε] ΤὨῊΪ5 ννᾶϑ 
ἃ τοαιγεηεπί ἰη 8}} 5'η οἤδσίηρβ (1.6ν. ἷν. 4, 
1ς, 24}, δηά, ἱπάφοά, ἴῃ Ὀυγηῖ οἤθσιηρδ 4150 
(Ὁ. 1. 4). [τ παά, ἢο ἀουδῖ, Ὀδεη ἀοης ἴῃ [ἴῃς 
ο836 οὗ 4]1] [6 δηϊπιδὶς κδογ δορά, δι [ἴ 15 
ΟὨΪ ποῖϊεἀ ἢεζο, Ὀδοδιι5ε ἴΠ6 νυ το Γ νυν 5865 ἴο 
εξἶνα ΡῬγοπηηθηςα ἴο [ἢ]15 4πΠ6 στοινπίηρ δοῖ οὗ 
[86 ψνῆοΪΘ ἜΧΡΙΔΙΟΣΥ ΠΕΓΘΙΊΟΗΥ. 

24. 10 "παῖε απ αἱοπρνοηί 70. αἱ ]εγαε] 
Τῆς ννογὰς “8}} [ϑγδεὶ"-- νος σοροδίοα ἴῃ 
[ἢ]5 νΟΓ56---ἀρΡο ΔΓ ἴο ὃς εἸπρῆδας. ΗδΖοκιδῇῃ 
αἰπηοὰ δ στουπίηρ οὔσθ ποῖ ἴδ ψῇῆοὶς 
Ῥοορὶε οὗ ἰϑγδεὶ, ᾿ξ ποῖ ἰηΐο ἃ ϑἰηρὶἜς ϑἰδίο, 
γοῖ, αἴ ΔΩ ταῖς, ἱπῖο ἃ δίηρὶθ σοὶ βίου σοπ- 
τηυπίοη, Τῃς πογΐδοσγη Κιηράοπι ννᾶ5 ἴῃ ἃ 
σοηάϊοη Δρργοδοῆϊηρ ἴο πάγου. δίηςς [86 
ἀοννη2]} οἱ (ἢ6 ουδὲ οὗ [δῆτ ἃ ϑιιςςθϑϑίοη 
οὗ υϑυγροῖβ δὰ Ὀογηθ συ] [ῸΓ ϑ5ῃοσχί [θΊτη 8. 
Βουγ Αϑϑυτδη ᾿ἱηναϑίοηβ (ΟΥ̓ ρΡΕΓΔΡ5 ΤΊΟΓῸ, 
ἔογ ἴἴ 15 ποῖ σοσγίδιη [ῃαϊ 81} ἀγὸ γοοογάθαν) δά 
δυνερί οὐθσ ἴῃ6 σουπίΓΥ τ ] ἴῃ6 βρᾶςο οὗ 
45 γεδθ. ὙΠῸ ϑγγίδπ κΚίπράομι, δ Ποτῖο ἃ 
ὈΑΓΓΊΟΙ ἀγαϊηϑῖὶ τῆς Αϑβουσίδη ροννογ, δὰ Ὀδθεη 
δὐυϑογθεὰ, δηὰ ϑαπιαγία ἢαὰ Ὀθθη ἰδ ἃ Ἷοϊη- 
ΡἰεῖοὶΥ ορεῆ ἴο ἴῃμε δ5581:}}15 οὗ ΟῚ στεαῖ 
δάνογθδιῃ᾽υ. Το εοηὰ ννᾶβ δου θη 8Ρ- 
ΡῬτοδοπίηρ. Ηοϑῆρα, ἴῃ6 Κίηξ ΠΟΠΙΘΙΠΡΟΓΑΓΥ͂ 
ψ ἢ Ηοχοκίδῃ (2 Κ. χνῆ!. 1), τυϊοά, ποῖ ἃ5 
Δ ἱπάἀορεπάθηϊ τηοπδγοῆ, δυΐ 85 ἀὴ Αϑϑύγίδῃ 
ἔδυάδίοχγ (0. χΥ. 3). ({πάᾶφεγ ἴπ656 οἰγουπὶ- 
βίδποος Ηοζοκίδῃ ἀσϑιγποά ἴο ἰηνς [Π6 ΓῸ- 
νοϊϊοὰ ῦθ5 ἴο σεΐυγη, ἢ ποῖ ἴο τοῖς οἱά 
οι ρΟΓΑΪ, αἴ ἰοαϑὶ (ο {πεὶγ οἷα βρίγίτυδὶ 4116- 
ΕἸΠΟΕ, (ϑες οἢ. Χχχ. 5-10.) [πη ογάογ, ἴπεγο- 

ΤῸ, ἴο Ῥγέραγο ἴπ6 ΨΑΥ ἴοσ {Π15 σεΐυγῃ, ἢς 
ἱηοϊυάεα “11 [5γαο] " ἴῃ [6 ἜΧρίδίουΥ 5δοτσὶ- 

1. (ΗΚΟΝΙΓΟῸΙΒ5. .ΧΧΙΧ. : 

τῆς ἰηδιγιπιοῶϊο οὗ αν! ἃ, δπὰ τῆς 
ΡΥΙοβῖβ συ τῆς {τι πηρεῖϑ. 

27 Απὰ Ηξεζεϊκίαῃ ςοπιτηδηάεα ἴο 
οὔεγ τῆς θυγηῖ οἤεγίηρ ὕροη τῆς Α]τᾶι. 
Απὰ ἴννβαη τῆς Ὀυγης οὔξεγίηρ ὑερδη, 
τῆς βοηρ οἔ τς ΓΚ Ὀερᾶη σύ ννϊτῇ 
της τγυπηρεῖβ, δηὰ ψντῇ τῆς Τἰηβίγα- ὦ 

ἰϑγδεὶ. 
28 Απά 4}1] τῆς σοηρτερδίίοπ ννοῦ- 

ϑῃίρρεά, δηά {86 ἰβίπρειβ βϑᾶηρ, δηά ς κα 
τῆς τΥαπΊροῖοῦβ οι ας : ἀπά 411 ἐδ]: 
εομἐἰαμδα ἀπ Ὲ}] τῆς Ὀυγης οὔξεγίπρ ννᾶθ 
Πηϊβῃεα. 

29 Απά νψνἤδῃ {πὲ ἢδά πιδάβς δ 
ἐπά οὗ οβετγίηρ, τε Κίπο ἀπά 4]] τῆι 

βΈΪνεβ, δηὰ ννογβῃιρρεα. 
20 Μοτγεονεγ Ἡεζεϊίδῃ τῆς Κ'πρ 

ἤςο, ΕΥ̓͂ ΜΠ Ιοἢ δ ῥγεΐδοεα ἢΪ5 τγεϑίογδαίίοῃ οὗἁ 
᾿ς δε οἷά νοΥ5ὮΙΡ. 

δε δωεγπὶ οὔδεγίησ ἀπά ἰδὲ “εἷπ οὔεγὶπφ ὙΠ6 
δυγηῖ οἤδιην οὗὨ νϑῦϑο 27, ἀπά (ἢ 5ἰη οὔογιπρ 
ΟὗὨ νοῦϑθβ 215-24, νοῦ Ὀοίἢ ἴο Ὀ6 οὔογοά οἡ 
ὈΦΠ ΑΓ οὗ (Π6 ννῆο]θ ρθορίδ. 

25. Τε 1,ευἱε. .. «υἱὲ σγιδαῖς, »αἤογιοι, 
απά ῥᾳγ..}) (Αἰοπίρατε τ (ἶσ. χχν. 1, δηὰ 
24 ἢ γ. ν᾿. 12. 

απά 97) Οαά... απά Ναΐδαη. [ἴ ἰ5 ποῖ 
οἰϑοννῆογε κἰαιθὰ {παῖ τ 6 πλιιϑῖςαὶ βογνίςο οὗ 
ἴδε [6ΠΊΡ]6 ννᾶ5 σοϊηπιδηάθα ὃΥ ἴπ6 ργορῇῃεῖβ 
Οδὰ «δηὰ Ναῖδδῃ; θιιῖ ψὸ ΠΊΔΥ νν6}} θα] ονα 
ἀμί αν ἰηδεκζυϊοα τ ἢ ΤΠΘΙΓ σοησυγ- 
ΤΘΏςΘ, ΟΥ, ῬΟΙΠΔΡ5, ὄνθη αἵ ἴΠ61Γ ᾿ηϑιρδίίοη. 

γ :-ο αὐα-ς 1δε εογυπαπαάνιοηὶ ΟΣ ἐόὲ Ζιογά ὃν 
ῥὶς ῥγοῤῥε!..)] Ἀδίμον, “οῦ ἤσοιὰ 189 Ιοσὰ 
Ὑψδ ἴπες σοπιηδπάπιοηϊς ρίνεη Υ ἢΐ8 ῥτο- 
Ρῃεῖ5. Βαῖ τὰ ρῥγορῃεῖβ ογάθσοα ΠΟΥ͂ 
ογάογοά 845 ἱηϑρίγεὰά οἵ Οοά. Ηδξεηςθ (δεῖγ 
ςοχηγηδηάβ ννογὸ δἰπάϊηρ, ποῖ ΟὨΪγ ἴῃ αν, 
Ὀυΐ ἰῃ ΗεΣοκίδῃ 5 ἘπΊ6. 

26. ΤΡε ἱπείγμπιεηῖς Γ᾽ Παυϊά.) 566 1 Οἢγ, 
ΧΧΙΙΙ. ς. 

ἐδὲε ῥγίοείς «αὐ ἐδὲ ἐγιρηρε. ΟΟἸΏρΑΓα 
Νυπι. χ. 8; 1 (Ἶγ. χν. 24; 2 (τ. Υ. 12. 

27. Ηεχεξίαὁ εονωηαπάεα ἰο οὔεγ ἐδο ὀμιγηπὲ 
{ἐτίμα ΑἹ] μδὰ δι: πογῖο θθθη ργθραγδίογυ. 

ονν Ἡεςζοκίδὴ ρᾶνε ογάθγϑ {Ππῶῖ “26 ε Ὀυγηςϊ 
οἴἶῪεγίηρ "--- 2.2. ἴῆε ΟΠ πιογηϊηρ 5δογῆςο--- 
δῆοιὰ 6 οἴἶετεαά ὕροὸπ ἴπῸ ὈτάΖζθη δἰΐασ ἴῃ 
ἔγοπὶ οὗ ἴῃς ροσςῇ, ἴἢιι5 τεϑίογίηρ δηὰ σὸ- 
ἰηδιιτυῦπε (ἢ6 τορυϊαῦ ἴοτηρίε - ϑόσνῖσθ. ἃ 
Βυγοῖ οὗ πηυβὶς ρᾶνθ ποίϊςε ἴο ἴπε ρεορίε οὗ 
1ῃ6 πιοιπθηΐ ψνβοη ἴῃς οἱά ψνοῦβρ σεσοι» 
τηοηςδά, 

24. 2 

3595 

ΓΗδεῦ. ἐὰ 
“ἀπ ἐέμεφ. 

3 ΩΝ ΟΝ 
πιεηῖ8 ογάώαίηοί Ὁγ [αν Κὶπρ οἵ ἐπένμ- 

πεν ίς. 

Ι.:ΟὉῈ 

γγεγα ἴργεβεηῖ ψγν Γἢ Ὠἰπὶ Ῥονγεά τπεπι- ἐπονν 



4226..ϑ 11. ΠΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΙΧ. [ν. 31:--35. 
δηά τὴς ργίποαβ σοπιηδηάεά τῆς [,.ε- δυ]Π]}ος 8, δὴ ἢπηάγεα τγᾶπι8, σπά ἴνγο 
νἱῖῈ8. ἴο βἰπρ ῥγαδῖίδα ὑυπῖο τὴς ΓΟΚῸ διιπάγεα Ἰδπιῦ8 : 411 {π686 τύέγέ ἔου ἃ 
νντἢ τῆς ννογάβ οὐ [αν ά, δπά οὔ δυγηῖ οἰξεγίηρ ἴο τῆς ΓΟΚΌ. 
Αϑαρῇ τὲ 86εῖ. ἀπά τῆν δὴ 42 Απάτῇε ςοῃϑβεογαζεά ΓΠ]Πρ8 τύέγεδ 
ὈΓΔΙ565 νι ρΙλάΠ 685, ἀπα τΠῈγ θοννεά 81χ ἢιιπαάτεά οχεῇ δηὰ τῆγεε τῆουπαπέ 
τΠεἰγ μεδάβ δηᾶ ννογβῃιρρεά. δῆξερ. 

; 41 ΤΠεη Ηεζεκίδῃ ἀμδννεγεὰ ἀπά 144 Βυῖ τῇῆε ρῥτγίεβδῖβ σγέγε ἴοο ἔξενγ, 
ΤΣΒΕΝ 8414. ΝΝονν γε ἢᾶνε 'σοηδεογαζεὰά γοιγ- 80 τῆλ πεν σουά ποῖ ἢὰλν 411] τὲ 
ἀνά. ῈΟῸ 56 ἶνα5 πηῖο ἴῃς ΠΟΚΡ, σοπηα πθᾶγ ἀπά Ὀυγηῖ οἤετηρβ: ννπεγείογε τπεὶγ ὅγε- 

. δίηρ' β88οτ ῆςεβ Δπ4 τῆαηκ οἤεγίπρβ τῆγεπ τῆς [εν το8. ̓ ἀ14 Πεὶρ τῆεπὶ, ᾿ Βεδ. 
ἴπῖο ἴῃς δοιβα οὔ τε ᾿οκρ. Απάτῃςε 11} τῇς ννοῦκ ννὰ5 οπάεά, δπά ΠΕ] Κθϑνὴ Νμαῖ 
ςοηρτεραίίοη Ὀτγουρῆς ἴῃ 8δογ ἤςα5 
Δηὰ ΓΠδηῖς οΟἰοεγηρβ; πὰ 85 ΠΊΔΗΥ 88 
ὑνετγα οὗ ἃ ἔγες ἢεαγὶ θυγηῖ οἴογιηρβ. 

22 Απά τῆς πυπιδεῦ οὗ τῆς Ὀυγηῖ 
οἴδετίπρβ, νηοῦ τῆα τοηρτοραίίοη 
Ὀγοιρης, νγὰ8 τἤγθατ-ϑοοῦα δηὰ ἴεη 

᾿ψακακυκιιωναεπτςτατασνσσαν. 

τς 80. Τ2ερῤνγίποες Ιη ἴῃς ἰδῖεγ ρογίοη οὗ [ἢ]15 
Βοοκ [ἢ 6 " Ρυης65 οὗ [υἀδῇ ᾿ σοτὴθ πιοῦσα ὑγο- 
ΤῊΪΠΘΠΓΥ Ὀεέοτο 5 [ΠδπΠ ργΓΘΥΙΟΙ5ΙΥ, Πα ΔΡΡΟΑΓ 
ἴο νυν ο] ἃ 4 ρυθδῖεσ βροννεσ, ὙΠΘΥ ἤγβθί σῆονν 
{ποπιβοῖνοβ ἃ5 Δη ἱπιροσγίδπί οαΥ ἴῃ ἴδ χεῖρ 
οὔ ]οδϑῖ, ννῆθη ΤΠΕΥ Ὄρροβὲ 1ῃ6 ρῥγεδιβοοά 
δηάὰ τἢῇ6 γνογϑῃ!ρ οὗ [Θθονδῃ (ςἢ. χχὶν. 17). 
Ιη [ἢ τεῖξῃ οὗ ΑἢδΖ πο 56 επὶ ἴο σῆασο ἢ 
186 Κίηρ ἴπ6 ροβϑοβϑείοη οἵ ἴπε σγογδὶ ραίᾶςβ, 
γί ἢ 15 ἴση οδ] θὰ “τὰς δοιιδε οὗ ἴπε Κίηρ 
ἀπά οὗ τΠ6 ῥγίηςθϑ" (ἢ. χχν. 21). Νον 6 
Βηά Ηεςζοκιδῇ ἀοίηρς ονογυτμηρ ἢ {ΠΕΙΓ 
δδησίίΐοη δηά ϑυρρογί (ςἢ. Χχὶχ. 20, ΧΧΧ. 2, 24, 
ΧΧχΙ. 8, ἄζο.); δηά ἴῃ [ἴη6 ργοϑθηΐ ραβϑϑᾶρε (Π6Υ 
ἃ΄Ὲ ὄνϑη δϑϑοςϊδίεα ν ἢ [Π6 ΤηοΠδγοῇ ἰπ σις ἢ 
8 ΤΆΔΠΠΟΓ 85 ἴο ρῖνε ἴπεπὶ ἴῃς ἀρρεάγδηςε οὗ 
σο-οτγάϊηδίε δυποῦ 65. ((οπῆραγε χχχ. ό, 
112.) 

«υἱἱ ἐῤδὲ «υογς ο7) Παυϊά απᾶ 97 ““αρὸ ἐῤὲ 
“4εγ. 86 6.) οὗ [πε ᾿54]ΠΊ5 ἄγε, ὃγ {πε ῖσ ἘΠ] 65, 
αϑϑϊρποὰ ἴο Αϑδαρὴ (Ὀ5. ]., ἤεσα 866 ποῖε, δηὰ 
Ῥϑ8. ΙΧΧἸ ἸΧΧΧΙΙ.) } ἀπά [86 ῥγθϑθηΐ ραϑϑᾶρὸ 
ΤΆΔ ΚΟ5 ἴξ σογίδιη ἴπδί ἴπΠῸ [ενν5 Ππδά ρϑ58]πὶ5 οὗ 
᾿ΐ5 ςοιηροδϊοη. Ηδ [5 ποῖ οἰϑενῃεγο Ἷδ] δὰ 
ἃ “56εγ;" δυῖ Π΄Ὶ5 σοπηραπίοηβ, Ηριθδη δηὰ 
]εἀυϊυη, μαν ἴῃ6 [|6 (1 ΟἾγτ. χχυ. 5: 
2 ΟΒγ. ΧΧχΥύ. 15); δηὰ Αβδρ Ππιϑοὶ 15 βαϊά 
ἴο ἢᾶγνθ “Ῥσγορποϑιθά "ἢ ἴη τ Οἢγ. χχν. 2. 

31. Νοτυ γε ῥίσυε εοπεφογαϊεά γομγιοίυε:. 
ἩοζΖοκιδὴ ἤθγὸ δά άσγοβϑϑοβ, ποῖ ἴΠ6 ργιθϑῖβ, δυῖ 
τῆς σοηρτοραῖίοη. “Νον"," [6 58γ5, “ {παῖ ὈγῪ 
{πὸ διοηίης βασῦιῆος νῃϊ ἢ ἢ45 Ὀθοη οἔεγοά 
ἴογ γου, γοῖὶ ἅτε Ἴσοῃϑθογαϊθαά οὔσὲ τῆοτε ἴο 
6 ἃ ΠοΙγ Ρεορὶς ἴο ἴδε 1 ογά, ἀρργοδοὴ ν τῇ 
ςοηπάρσηςο δηὰ οὔἶεσυ γόυγ ἔγδο-νν}} Οἤθγπ 5 
85 οἵ οἷά." Απάτῃα σοηρτορδίίοη δοσογάϊημρὶν 
τίη ἴῃ “᾿βδογῇςθβϑ, ἴἤδηκ οἥογίηρ5, δηά 
Ὀυγπὶ οἴογίηρ 8." 

ὀωγηπ οὔεγίπ ἢ ὌΠ ἴοτὴ ἴπι.5 ἰΓαηϑαϊοά 
5 ΔΡΡ]Ιοὰ Ἔϑραο αν  ἴο ἔῆοδα υἱοῖὶπη5. νυ πὶ ἢ 

τῆε οὐῤεγ' ῥτιεϑῖβ Πδα βαποιῆεά τῃεπη- 
βεἶνεβ : ἔογ τε [μενιτο5 τύέγέ Ποῖα 
Ὀρτγιρῆς ἴῃ ἤδαγῖ ἴο βδηςτν τῆοτ- 
86Ἶνεβ τῇδῃ πε ρῥγιθϑῖβ. 

35 ΔΑμά αἷβο τῆς δυγηῖ οβεγηρβ 
τὐέγό ἴῃ αὐδυπάδηςε, ννἢ. τῆς δε οὗ 

ἍΕΓΟ ἴο δ6 «ὐῤολέν ςοπδυγηοὰ ἀροπ ἴῃς αἰΐασ. 
Ι͂η [Π6 ““ βδουῆἔςεβ,᾽ οὐ ρεᾶςθ οἤἼγίῃρβ βθπθ- 
ΓΑΊΪΥ, ἀπά ἴῆε “ΤῆΔηκ οὔογίηρε᾽-- ἃ Ρᾶ1Π1- 
ουϊαγ Κιπά οὗ ρεᾶσὲ οβεγίηρ (106ν. νἱϊ. 1.2)-- 
(Π6 ρτεδίογ ραγί οὗ ἴπ6 υἱοῖπὶ Ὀε]οηροά ἴο, 
δηἀ νγᾶθ Ἴοηβϑιηθα ὈΥ, τῆδ6 ὑγοΥϑῃΙΡΡΟΥ. 
Ηξεηςεο, ἴο ΟΕ “ Ὀυτηῖ Οβοστηρβ," ννᾶϑ 1η6]- 
σδῦνο οδ “ἔγες ἤραγι." 

33. Τῤὲ εοπσεογαίεά ἐδὶπαι. 1.2. ἴῃ 6 ρϑδος 
οὔἴογηρ5 δηὰ πδληκ οἢἌσγίηρβ. 

34. ΤΡε γισιῖ: αὐεγὸ ἴοο ὕξευ, 5ο ἐδαὶ ἐδεγ 
εομ δά ποῖ Μαν αἱ ἐῤὲ δεγη οὔεγίπσε Ας- 
σοταϊηρ ἴο ἴπ6 1ἀνν, [Π6 τη ῆο Ὀτουρῆΐϊ ἃ 
ἐΡαγηΐ οὔοτγίης "ἢ ννὰ5 Ὀοῖῃ ἴο 5|ΔΥ δπὰ ΠΑΥ͂ 
ἴῃς νἱοζπλ ([{6ν. 1. 5, 6); δεῖ [ἴ νγου]ὰ ἀρρθαγ 
ΌΥ [Π1|5 ρᾶδϑαγψε {παῖ 186 οσυδίομῃη ν͵ᾶ5 ΠΟΥ 
ἀϊδεγοηῖ. ὙΠὸ ῥγοϑῖβ δά ἴδίκθη ἴῃς ἀπῖγ'᾽ οὗ 
βαγίηρ τροὴ {μοιηβοῖνοβ, δηὰ νοῦ ποῖ ὄνυθῆ, 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΊΪΥ, δϑϑιϑῖθα ὈΥ τπ6 1 νεν65. ῬγΟΌΔΟΙΥ 
ἴ δά δεεη ἰουηά ἴο ὀχρϑαϊζο τηδίζοτα παῖ 
ΡΟΓθοη5, νῃοπὶ σοηδῖαπί ργασίος δὰ τηδάθ 
οχροσί, 5ῃουϊά ρογίοστηῃ [πε ορογαζίοῃ. 

ἐδὲ Ζισυῖες αὐεγό γιοῦ μῤγίσδι ἐπ δεαγὲ 
ἐν. ῥαπ ἰδὲ ῥγία ἢ ἴδ, ἴ6 δΙρΡἢ 
ῥγίοσί, δά ραγιοιραῖεά ἴο ϑοπλα ὀχίεηϊ ἴῃ ἴπ6 
ἸΔοΟΙἸΔίΓΙ65, ΟΥ δῖ ἰϑαϑδῖ {Π6 ᾿πηρίοῖϊο5, οὗ ΑδᾶΖ 
(2 Κ. χνὶ. το 6), ἀπὰ πιδὰ ῥγοῦδοὶῦ ςαγτιθά 
ἢ Ηἰπὶ ἃ σοηϑιογδῦ]ς πυ πιθοῦ οὗ [6 Ργοϑῖβ, 
νγῆο πιᾶύ, ἱπογοίογο, πᾶν ἰοοκοά ςο] ἀν οὴ 
(ἢ τοίοσγγηιηρ 264] οὗ Ηοζοκιδἢ. 

396. “4ποὸ ἐῤε διιγηΐ οὔετγίπτε αὐετὸ ἐπ αδεπ- 
ἀπαπεο ὝὙΨο [{πηρ5 ρῥγονθηϊθα ἴπ6 ργοϑῖβ 
ἔγοτη δοςοιηρ  ]ϑηίηρ ἘΠΟΙΓ ἴ5κ τυ τμφθυϊ δ59ἰςῖ- 
ΔΠΟΘ: 1. ΤὴΘ 5:18 π685 οὗ {Ππ6ῖγ οὐ ἢ ΠυΠΊθΟΓΘ 
σοηδο]σαθηΐ ἀροῃ {πο ῚΓ 5]οννδ85 ἴο 5ϑΠΟ 
ἈΠΟ βόϊνοβ, ἀπ 2. ΤῊ σ»τοδῖ διηοιπὶ οὗ ἴπα 
νοσκΚ Μοῦ Πδά ἴο ὃς ἄοπθ. Βεβιἀθς (Π6 
470 “ διιγηΐ οβεῦη 5. νος δαά ἴο δὲ 
οἴεγεαὰ δηϊγε {(νΈΓδο 12), ἴμοσε νγὰ5 ἴδε ἕαξ 



1. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΙΧ. ΧΧΧ. 

Δηἀ ἢΪ5 ῥγίϊηςαβ, πα 8}} τῆε σοηρτα- 
ραῖίοη ἴῃ εγυβαίεηι, ἴοὸ Κεεὲρ τῆς 
Ράϑϑονεγ ἴῃ τῆς βεσοηα “πιοητῖῆ. Νὰ 

4 Ἐογ τε οουἱά ποῖ Κεερ ἰτ δἵ ᾿ 
τπῖ τἰπια, Ὀόσδυδε τῆε ρῥγίεβϑῖβ ἢδὰ 
ποῖ 54 ςτΠεα τῆ ηβοῖνοβ ΒΒ οἰ ητ]γ, 
ποῖ γ πδὰ τῆς ρεορὶς ρσατῃεγεά {πε ηι- 
δ6ἶνοβ τορεῖῃογ ἴο [ἐγ 54]6Π). 

4 Απα τῃε τῆϊηρ ᾿ ρΙελβεά τῆς Κίηρ 1 δδ. ΠΟ 
δηά }} τῆς σοηρτερατίοη. σοὶ 

ς 80 {πεν εϑιϑδ ἰβμεὰ ἃ ἄδβογες τὸ ζμα, 
γηλκο ρτοοϊδπχατίοη τῆγουρῆους 41] 
ἴ5γδοὶ, ἔτγοπι Βεεγτϑῆοθα ἐνεη τὸ Ὠλδη, 
τας τον 5ῃου]ά σοπὶς το Κεερ τῃῈ 
Ράββονεῦ ππτὸ ἴδεὸ ΙῸΚ Οοἀά οἔ 
ἰΞγδεὶ ἂδἵ [εγυβαίεπὶ: ἔοσ λα γ ἢδά ποῖ 
ἄοῃε 2 οὗ ἃ ἰοπρ “ζγπθ 14 «με «ογέ ἃ8 
1ἴς ννὰβ νυγιτίξη. : 

6 ὅο τῆς ροβῖβ νγεηῖ νυ ἢ τῆς ἸεῖῖεΓγβ 
ΠΠοπλτῆε Κίηρ ἀπά Π]5 ργίηςεϑ τῃγουρἢ- ἐποὺ α 
ουξ 411 ἰϑγα6ὶ] απὰ [πάδἢ, πὰ δοοοζά- ᾿κλά, 

ν. 36--Ο,} 357 

τῆς ρεᾶος οἤεγίηρβ, ἀπά τῆε ἀπηκ 
Οἴξεγιηρβ ἔου δύε ἘΠΩῚ οἤεγίηρ. 80 
τῆς βεγνίςε οἵ τῆς δοιιβε οὗ ἴῃς ΓΟΚΡ 
νν25 85εἴ [ἢ ογάδγ. 

26 Αμπά Ηεζεκίδῇῃ τε]οιςεά, ἀπά ἃ]]} 
τς ρεορΐὶε, τῆλ (ὐοά παὰ ργεραγεά 
πε ρεορῖε: ἔογ ἴῃς τῆίηρ ννᾶβ ἀοπε 
βυάΔάεηϊγ. 

“ Νυπι, 9. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧ. 

: “αεεξίαά ῥγοοίαίνεοί ὦ σοί αιεουεῦ ὁ» 
“ἀε τοκομά νεορὰ γογ )μάαλ αμα δγαεί, 13 
744 αφορεόδν, ἀαυΐπρ ἀεείγογεα ἠὲ αὐίαγς 
“7 ἰάοίαίσγν, ἐκ ἐὰε μας γρεγίοεπ ἀαγε. 27 
74ε  γίείς απαὶ δευξίες ὀέκες ἐἀε ῥεοῤέε. 

ΝῺ Ηεοζεκίαῃ βοπῖ ἴο 4]1 [ςγδοὶ 
δπά [υάδῃ, ἀπὰ ψτοῖε ἰεζίεγϑβ 

αἶθο ἴο Ερἢγαὶπὶ ἀπά Μδηδϑβεῇ, τῆαϊ 
1ΠεΥ 8πουϊά σοπλα ἴο ἴῃ6 ἤουβε οὗ τῆς 
ΠΟῸΚῸ αἵ [εγυϑβαίεπ), το Κεερ τῆς ρα55- 
οΥνοΥ υπΐο τῆς ΟΚκῸ (οἀ οὗ [Ξςτγδεὶ. 

2 Βογτῃε Κιίηρ Παά ταίζθη οομηβεὶ, 

οὗ 1600 “φεᾶοες οἴἴεῪτγίπρδ" ἴο Ὀ6 δυπηΐ Ὡροη 
(6 δἰϊδαγ (1,6ν. 111. 16), Δηά ἔδοτε ννοῦὸ 4150 
Ὠυϊλόγοι5 “ ἀσηκ οβογιπρ5᾽ ἴο 6 τεςεϊνοα 
δηὰ οὔετγοά ἴῃ σοπιδιπδίίοη νὰ τῃ6 Ὀυγηῖ 
οἸογίησβ (Ναπι. χν. 4-12). 

386. Οοά ῥαά ῥγεραγεδ δὲ ῥεορί ἢ Οοά 
δά ργοραγοά ἴῃς ρθορ εβ πηϊπάβ δηά ἀϊβροθοά 
(ποτὰ ἴο ἴακο ραγί ὨΘΑΤΠΥ ἰη ἴπ6 ργοσεθαϊηρβ. 
ΤΠοτὸ Πμαὰ Ὀδοη πὸ {{π|6 ἴογ Η ὀχοκίδα ὨΙπι56 1}, 
οὐ ἴδε 1,ενἴο5, ἰο ργεραᾶγε ἴῃ 6Πὶ. 

Οηαρ. ΧΧΧ. 1. Μρκεξιαθ “πὸ ἰο αἱΐ 
Πγαοὶ απά ϑἱωάκσδ, απά «αὐγοΐὶς ἰρἼογ: ασο 10 
Ἐρόγαρη απ Μαπα...06.5) ὙΠῸ “ἘΡῆἢγδίπη 
δηὰ Μδηδβϑθῦ " οὗ ἴδ βεςοῃά οἶδι:56 χιυϑῖ 6 
(λΚοπ 85 θαιϊναϊοηΐ ἴο ἴπε "4}} [5γδο] " οἵ ἴῃς 
ἤγβῖ ; οσἴησθ ἰἴ 15 ὀνυιάθης [ἢδί [ῃ6 Ἰεϊζευβ ννοῦα 
δοηΐ ἴο {Π6 τοιηοΐοσ {γδὲ5 δἃ5 νν6}}] 5 ἴο τῆς 
ὨΘΔΓΟΙ Οὔδ5. (866 γεῖβθθ9 1ὸ δηά 11.) Οη 
πε εἰγοιιπιδίδηοθα ὑπο νῃὶοἢ [6 Ιοςο 5 
ὍΟΓΟ ϑοηῖ, δηὰ (6 οὐ͵ϊοςῖ νοι ΗΘΖοκιδῃ 
Ῥτοροβεά ἴο ΠΙπιβε ἢ ̓ῃ βοηάϊίηρ ΤΠπ6η], 566 ηοῖθ 
ου ςἢ. χχίχ. 24. 

Ὡ. 1» 1ῤφ “εεοπα νιοπδ ὙΠῸ Ί ἂνν ἰϊοννοὰ 
ἰηά!ν!άι:4]5 ἴο Κεορ ἴη6 Ῥᾳβϑονθῦ οἡ [ἢ6 ἔουγ- 
(ϑοπῖῃ ἀδγ οὗ ἴδε ϑοσοηά πιοπίῃ, ἰηϑϊοδα οὗ 
(δε ἰουγίοοηϊῃ ἀδΥ οὗ ἴπε ἢἤγβί, ᾿ἴπ ᾿οᾶβ6 οὗ 
ΔθϑοησΘ ΟΠ 8 ἸΟΙΙΓΠΟΥ, ΟΥ̓ ΤΟΠΊΡΟΓΑΤῪ ἀ6Ά]6- 
τηοηῖ ἐλαὰν Χ. 10. 11). Ηδρφϑοκίᾷῃ δπά ἢἰ8 
σου ποῖ] οῦβ σοηδιἀογοὰ τπδὲ [ἢ 5 ῬΘΥτ ἰ5ϑίοῃ 
ταὶ ἢϊ, ποῦ τῆς εἰγουπιοίδηςοβ, 6 οχίοπάρα 
ἴο ἴπε ψννῆοΐϊς Ῥεορίθ. [ἴ δά Ὀὕθδη [ουπὰ 
᾿πιροϑϑιῦ]ς ἴο σοπιρὶεῖς ἴῃς οἰοδηβίης οὗ ἴπε 
ἰοπιρὶς 111 (ες ἐουγίεεητ δ ἀδὺ οὗ ἴϊπε ἤγϑὶ 

ἴηρ' ἴο ἴπΠ6 σοπηπιδηάπιεηϊ οἔ της Κίηρ, 

τη ννᾶ8 ραϑῖ (ςἢ. χχίχ. 17); δηὰ δύϑῆ 
τποη ἴῃς ριυγιβοδίίοη οὗ ἴῃ ρυδϑίβ ννὰϑ [ᾺΓ 
ἴτοπι σοπιρίείο ([Ὁ. 34); πιογδϑονεσ, ἔῃ Ρ55- 
οὐοῦ δὰ Ὀόθη ἢεϊά δῖ οποθ, ἔδνν, σουπηραγδαι νοῦ 
βρεακίηρ, νου Ἱὰ ἢανα Ὀδοη ραϊμογοὰ ἴο τ. [ἴ 
ννΑ5, [πογεοΐογο, ἀδίοσηποά ἴο ἀοίογ 1 ἴο 1ῃ6 
ταῖἢ οὗ ἴῃ βϑεοοηά πιοπίῃ, ψῃϊοὴ δἰϊοινοά 
ἘΠΠῚ6 ἴῸΣ ἴἢ6 ῥυγοϑῖβ βΟΠΟΥΔΙΥ ἴο ΡΟΓΙΥ Π 6 π|- 
5εῖνθϑ, δηὰ [ὉΥΓ Ῥγοςϊδιπιδίίοη οὗ {πὸ ἐοβίϊναὶ ἴο 
δὲ πιδάςε τῃγουρδουΐῖ 8}} [5γᾶθ]. (δ6εε πε ποχὶ 
γ6Γ56.) 

3. “1 ἐδαὶ ἐἱ»ι6.1 1.2. ἴῃ ἴῆς ἤγβί πιοηίι, δὲ 
(ἢ πιο οὗ ἴδ6 ὀνθηΐβ τηοϑηϊὶοηρα ἴῃ ἴῃ6 ἸΔϑῖ 
Τδαρῖοτν. 

5. ἔὸν 1δεγ δαά ποὲ ἄοπϑ ἰδ οὔ α ἰοηξ {ϊηι6 ἐπ 
“μορ “ογῇ 41 [ὁ «υαϑ αὐγίτη.] ἘΔΙΠΟΥ, “ ΕΟΥ 
ΠΟΥ δά ποῖ Κορὶ ἴἴ ἐῃ Ζ.11 ὩΌΣΙΩ ΟΣ δ, ἃ5 
ἴξ ννὰ5 ννγϊτοη "---ἰνδ. “ΠΟΥ ((ἢς [5γδοὶ ἴο5. οὗ 
(Πῆ6 ποτΐπογη Κιηράομα) πδά ποῖ ([ῸὉΓ ϑ90πὶδ 
νν ἢ} ] 6} Κορῖ πὸ Πάσδοόνοῦ ἴῃ [Ὁ}} Πυθογϑ, 45 
ἴῆ6 [μνν γοαιυγοα." ϑοπὶθ ἔδνν, δϑρϑο δ 
πόθο βεῖτϊθαὰ ἴῃ ἴῃς ϑουῃογη Κιηρσάοιι (ςἢ. 
χὶ. τό, χν. 9), δά Κορῖ τ; δυΐ [μ6 στοδῖ 0} 
οἔ τῆς Τφη Τα θο5 μδὰ κἴοοα δἱοοῦ 5ίπος 16 
βεραγδίίοη οὗ (πε κιηραάοπβ. 

6. Τε }ο.,: «υεη! ἢ ὙΠΕΓΘΟ 15 ΠΟ τϑᾶϑοῃ ἴο 
ὈΟΙΙονο δῖ 4 γορυ ΑΓ σὐβίοπι οἵ ροϑῖβ ννὰ5 δ 
1ηϊ5 {ἰπὶ6 ἐβϑ Δ} }5ηθα ἴῃ [υάπᾶ. ὙΠῸ ὈεᾶγοῖΒ 
οὗ {πε Ἰοιῖοτθ νοῦς ΡγΟΌΔΟΙΥ [Π6 “ ΤυΠΠΕΓΒ ἢ 
ΨΝὴο ἤογηθα ἃ ρογίϊοι) οὗ ἴῃς Κὶπρ᾿5 ὈΟΑΥ͂ 
ξυλτά. (ξέεε ποῖθ οὔ 2 Κ. χὶ. 4.) 

ον δὲ ἀἰηφ πὰ ῥὶς ῥγίποο".) 86ς ποίδ 
Οἢ ςἢ. χχίχ. 30. 



258 11. ΠΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΧ. [ν. 7---ᾷ 
βαγίπρ, Ὗε ομ]άγεη οὐ ἰβγαθὶ, τὰγη τῆε ΓΟΒῸ γουγ σά ἐς “ργδοίοιιβ ἀπά ΟΡ 
ἀραΐη ἀπο ἴῃς ΓΚ ὐοά οἔ Αὔτα- 
ἤδη), βδλς, ἂἀπά [5γδεὶ, δπά ἢς ψ}}} 
γεῖυγη ἴο τῆς γεπηηδηῖ οἵ γου, τῃλῖ 
4ΓῈ εβοδρεᾶ οὐ οὗ τῆε παπᾶ οὗ {π΄ 
Κίπρβ οἵ Αϑβϑυτγίἃ. 

7 Απᾶ θὲ ποῖ γε {κε γουγ ἢ ΓΒ, 
Δηά [κε γουγ Ὀτγεζῆγεη, νυ ἢ] ἢ τγα5- 
ΡΆ58εἀ δρδίηβι (πε ΓΚ ΟΟά οὗ τδεὶγ 
ἔλιμετβ, τυἦο τῃδγείογα σάν τῆξτη ἃρ 
ἴο ἀεϑβοϊδτίοη, 848 γε 566. 

8 Νονν ἴδε γε ποῖ 5{ΠΠ π᾿ Θςκαά, 45 
ὀμὲ ἵγιεϊά γουτ- 

5 βϑδησζιάγγ, γῃοἢ ἢς Πδῖῃ 8δηςτ- 
βΒεά ογ Ἔνεγ: δηά δεῖνα ἴῇες [ΓἿᾺῸΚΡ 
γουγ (ὐοά, τας τῇς πεγσεπαβ5 οὗ ἢΪ8 
ννγδἢ ΠΊΔΥ {ΓΗ ἈΥΤΑΥ ἔτοπὶ γόοιι. 

9 ἔογ 1ῇ γε ἴυγῃ ἀραίη ὑπο τῇ6 
ΓΟΚΡ, γουγ δγείδγεη ἀπά γουγ ςἢ]]- 
άγεη «λαίΐ βμά ςοπιραββίοη Ὀεΐογε τῇ επὶ 
τηδλι Ἰεδά τῇεηι σᾶρτῖνα, 80 ἴῆαϊ ΠΕΥ 
864} σοπηθ ἃρδὶπ ἱπῖο (ῃ15 ἰδπά : οσ 

πγεγοῖξα], δηὰ νν}}]} ποῖ ταγῃ ἀννὰν λὲς 
ἔλεος ἔτοπι γου, [ἔ γε τεΐιγῃ αηἴο ἈΪπλ. 

10 80 [ἢ ροβῖβ ρα5564 ἔτοηι οἰΥ ἴο 
οἰ τῆγουρῇ τῆς σουηῖγν οὗἩ Ερἢγαδιπλ 
δηὰ Μδηδβθεὴ ὄνεη ὑπῖο Ζεδυϊαη: 
δυζ τῆεν ἰδυρβεά τῆεπὶ ἴο βοογη, δηά 
τηοςοκεά τἤεπ]. 

11 Νενεγίῃεῖεθθ αἀἴνεῖβ οὐ Αϑῆδογ 
δηὰ Μδῃδββεῆ δηά οἵ Ζεδυϊιη πιπι- 
Ὀ]εαὰ ΓΠαπιβεῖνεβ, ἀπά σδπλε το [6γι- 
83 6Π|. ᾿ 

12 ΑΙθο 'π Τυάλῃ τῆς ἢαπά οἴ 
(ὐοὰ ννᾶβ ἴο ρίνε τῃεπι ομς ἤεαγῖ ἴο 
ἀο τε ςοιητηδηάπιεπι οὗὨ (ἧς Κίηρ 
πὰ οὗ τῇς ρτγίηςαβ, ὃγ τῃ6 ννογτά οὗ 
τῆς ΙΟΚΌ. 

11 ἴ Απά τἢεγε δϑβεπιθ]εἀ δὲ [ογι- 
58] τὰ πιυςἢ ρεορῖὶε ἴο Κεερ ἴδε ἔεαϑι 
οὗ υηΪεανεπεὰ Ὀτεδά ἴῃ τῆς βεσοπά 
πλοητῇ, ἃ ΝΘΓΥ ργθδῖ σοηργαρδῖςοη. 

14. Απὰ {πεν ἅγοϑε δηά τοὸκ ἀνναῦ, 
τε ὀαϊτατα τῆδι τὐεγέ ἴῃ εγυβα] πη, 2. 

ἐωγΏ ἀσαΐη πο ἐδὸ 1ογ Οοά7] Με περὰ 
ποῖ βιρροβο [ῃαῖ ἴπΠ6 Τοη Τυῖθο5 ἢδά δῖ δΔηγῪ 
πιο ἢ ΟἹ ν αι ἃ ἀπὰς ἴῃ ννούβῆρ οὗ [ϑβονυδῇ. 
Βυῖ {ΠΟῪ δά ονοτγ]δια 1ἴ νυ ἢ Ἰἀοϊδίγοι5. ΓΙΓ68 
δηὰ πιιχοὰ ἰἴ ἢ Ροϊγιπεῖσῃμ (2 Κι. χΥί!. 
7.17), [ἢ 15 ὈῬγΑΟΌΟΔΙΪΥ τυγηὶηρ ἀὐΥΑΥ ἔτοσῃ ἴῃ 6 
Οοά οἵ [Πεὶν ἔδίμοτβ. 

ἐῤδὲ γεριπαπὶ 07) γος ἐδαὶ ἄγε εςαῤεά οἱ οΥ 
26 ε ῥαπά 97 δε ἀϊησε 97 .4“-γγια.) Ῥιὶ, ΤΊΣ Αἴ }- 
ΡΠ Οβοσ, δηὰ δ} Δ] Δ ΠΟΘΟΥ ΠΊΔΥ 41} Ὀ6 τείοστεά 
ἴο ἴῃ [Π]5 ρᾶϑϑδαᾶσθ. Τῆς ἢγβί οὗ ἴπ656 Κίηςϑ, 
{ποι σφ ᾿πάυςοα ΕΥ̓ Μεπδποῖη ἴο δοςορῖ Ὠ]Πὶ 
ἃ5 ἃ {ΠΡυϊΐάγΥ (2 Κ. χν. 19), πΊαΥ, οἡ αιϊης 
ἴῃς ἰδηά, μᾶνθ σαγτίεά οἱἵὔ πλᾶηγ σαρίϊνοβ ; [Π6 
βεσοηὰ ψὲ Κῆονν ἴο ἢανα θὰ ἱπίο σδρινιῦ 
[86 Ψ Ώο]ς οὗ ἴδε Ττδη5- [ογτάδηϊς ροριι]αζοη 
(τ Οἴγ. ν. 26); δηά {δε τπ|γὰ διδά ῥτγοθδΟὶΥ 
Ὀεΐογε {Π|8 σοῖὴθ ὉΡ αραϊηϑῖ Η οβῆθα ἴοσ ἴΠ6 
ἤγϑι τὴς (2 Κ. χυὶ!. 3) δηά βροϊ δά 4 ρογίίοη 
οὗ ἴδε σουηίσγ. (8ὅεε Ηοβ. χ. 14.) Τὶ 
1158 ραϑϑᾶψε ΟΥ̓ ΠΟ πη6ΔΠ5 ἱπ1Ρ]165 [ηαϊ {Π6 [8] 
οὗ ϑαπιδγίᾳ δηὰ ἤηδ] σδρινγ οὗὁἩ [μὲ [5γδθ 68 
᾿λαὰ 85 γεῖ ἴᾷκδη ρίδςδ. 

7. 1ἰζε γοιω ὀγείῤγθη, 49 ς.] ΤΠε δ᾽] υδίοη ἰ5, 
ΔΡΡΑΓΟΠΓΥ, ἴο ἴΠ6 Τεσεηϊ οἀρινγΥ οὗ Οδέ, 
Ἀδυδοεη, δηὰ μα] ῦ Μαμῃδβδδοῦδ (1 ΟἾγ. νυ. 26), 
δηά ἴο {πε ἀεϑοϊδίίοη οὗ ἴῃ6 Ἴ τϑη5- [ογάδηϊς 
τορίοη, ψἢϊς σου]ὰ ὈῈ 5θθη ἔγοπι αἰπιοβδῖ ΔΗ͂ 
Ρατί οὗ ϑαγλδσίδ. 

10. Τόγοιγ δ ἐδεὲ εομμῇγ ο᾽, Ερῥγαὶνι ἀπά 
ΜΜαπανεὐ ευοη μηΐο Ζεῤμίμπ. Ἐηγδϊπι δηά 
Μδηῃδβδθἢ} ἀγα τηθητοηθα ἃ5 ἴΠ6 ἴνγο {τἰῦε8 

Πραγοδῖ ἴο Τυάδῃ, Ζεδυϊυα 8ἃ5 Οης οὗ [δς 
ἔυγτῃοϑὶ οὶ, 

11. ίυεγ: 9.0, “πδὲν απάὰ απαν:εὖ «πά 
Ζεῤμήμη.)] ἘΒοϑίθϑ ρεύβϑοῆβ ἔσοπι ἴπέ56 Τῆγοα 
ἐγ δε 5 νὸ ἤθασ (ἰῇ νεῦϑε 18) οὗ “τΏΔΩΥ ᾿᾿ [ΤῸ πὶ 
ἘΡΏγαϊπι δηα ἰϑδασῆασ. Τῆι ἥνα οὗ ἴδε ἴδῃ 
065 σεΓΊΔΙΗΪΥ σεηΐϊ γοργοβεηΐδιινοβ. Ὑνο-- 
Ἀρυδόη δηὰ Οδά---ννοσο ἴῃ σαρῦνγ. Οἷς 
---λη---ννὰ5 δϑογυθεα ἱπῖο [ιάδῃ, δίτηθοη 
δΔη4 Νδρδίδὶ!, νν οι δ᾽οηθ τϑιηδίη, ϑθὸπὶ ἴο 
δανς Ὀδοη τότε ἴδῃ οΟγαϊηδγν Ἰἀοἰδίτουβ. 
(8:6 ςἢ. χχχὶν. 6.) 

19. 1 ὕμάαν ἐδὲ βαπά 4} Οοὐ «υα:.ἢ Οοπν» 
ἢ. χχῖίχ. 26. Τὸ νυ οδη. αδὐσουπῖὶ 

ΟΥ̓́1Π6 268] ἀηά υἱηδηϊ  ΠΥ͂ οὗ ἴῃ [ον ἰϑἢ Ρόο- 
ΡΪ6 αἵ {Π|8 {πὶ ἢ πο οἴβεγ ΜᾺΥ ἴμᾶπ Ὁ 
Δϑογιδίης ἴἃ ἴο τῆς ἀΐγεςΐ ννογκίηρ οὗ Οοά ἰη 
(Βεῖγ Ὠραγίϑ. 

ὧν δὲ «υογά οΓ ἐῤὲ 1.ογ4 Αοτιρᾶγο ςἢ. 
ΧΧΙΧ, 15: δηὰ ἰγδηβίαϊθ 5: ΠῚ} ΔΥΓΪΥ, “ἴο ἀο τη 6 
σοπιπιληάτηοηΐ οὗ τῆς Κίπρ δηὰ ἴῃς ρῥτίηςεβ 
ἦῃ [86 Σοτὰ ὁ Ὀπυσδὶπο68ε᾽--Οστ, “ἴῃ ἴῃς πλδῖ- 
[6 Γ οἵ ἴῃς [,ογὰ." 

14. Το... ἰοοξ ααυαν αἴ ἐδε αἰωγ: ἐδαὶ 
«ὑεγε ἐπ ψεγισαίονι.) 1.6. τὴς Ἰἀοἰδίτου Αἰΐδσγε 
ὀγοςῖοα ὈΥ ΑΠΒΔΖ ἴῃ ΘΥΘΓῪ οούποῦ οὗ [πε ἴοννῃ 
(ςἢ. χχνἧμ. 24}, νυ ς ἢ νΈ ΓΟ ΡΑΓΕῪ [ῸΓ νἱςῖ πὶ 
δηἀ ῬΑΥΥ ἕογ ἰπσθηϑο. ὙΒΟΙΓ σοηῃτἰπυδηςς ἴα 
1815 Ἐπ|6 σϑῆοννβ ἴπδἱ ΗθΖοκίδη δὰ Ὀθθη ποσὰ 
ΔΏχΙοΟυ ΚΝ ἴο ςοηδίσιςϊ ἴμδπ ἴο ἀδ5ἴΓΟΥ, ἴο ἐϑῖδθ- 
15} τῆς [εῃονδῖλ ννογβῃΐϊρ ἴἢάη ἴο τοοῖ ουῖ 
ἰἀοϊαῖτγ. Νόονν, βονευεγ, (παῖ (ἢς πιοῖς ἰπὶ" 



Υ. 15---21.} 

Δηά 4}1 τῆς δ᾽ταγβ ἔογ ἰποεῆβε ἴοοκ 
ΠΟΥ νῶν, δηὰ ςαϑδὶ ἐήέπι ἴπῖο τῆς 
Ὀγοοῖκ Κιάτγοῃ. 

Ις ΤΏΘη τΠῸΥῪ ΚΙΙΪεα τὴς ράθϑονοῦ 
οη ἴδε ἰουπεθητῃ ἀαγ οὗ ἴπ6 βεσοηά 
τποπτἢ : δηά πε ρῥτιεϑίβ δπά ἴδε [,ε- 
νῖεβ ὑγεῦε δϑῃμαπ)εά, δηὰ ϑδηςτὶ εά 
τ ΠΟ ΠΊΒΕΪνεβ. δηά Ὀγουρῆς ἴῃ τῆς διγηῖ 
οἤετίηρβ ἱπῖο τῆς μουβε οὗ τε ΟΚΌ. 

16 Απά {Πεγ βἴοοά ἴῃ ᾿τπεὶγ ρᾶςε 
. ΔΙΟΓ ΠΕΙΓ πιᾶηηεῖ, δοσογαϊηρ ἴο ἴῃς 

ανν οἵ Μοβεβ τε πιδὴ οὗ (οά: {πε 
ΡΓΙαΘϑῖβ ϑργηκΚὶεὰά τῆς δ]οοά, τυλίε 
ἐδεν γεεσυεά οὗ τὰς Παπάὰ οὗ τμς [,6- 
Υἱζ68. 

17 ον ἐδεγε τοῦῦδ ΤΑΆΠΥ ἰη τῆς 
ςοηρτγερδτιίοη τῃδϊ νγετε ποῖ βαποτιῆςεά: 
τπεγείοσε τῆς [μον 68 ἢδὰ τῆς σἤατρα 
οὗ τῆς ΚΙΠΠΡ οὗ τῆς ραβϑονεῖβ ἔογ 

Ῥοτγίδηϊ ψνοσκ νγὰ5 ἄοπο, [Π6 ἴοτρ]6 ορεῃ, δπὰ 
ἴι).. ἀδΠν δογνῖςς σγοϑίογοά, δἰϊοητίοη ςοιυ]ὰ Ὀ6 
τυγηοὰ ἴο [6 5Ξεσοηάδγυ οδ]θςϊ οὗἩ σϑοιλονίηρ 
ἔτογῃ τῆς ςἰΥ̓ 41} ἴγαοεβ οἵ ἴῃς ἰαῖς δροϑΐδου. 

απά εαπ' ἐδερε ἱπίο δὲ ὀγοο Κιάνγον.)] 866 
ἄδονο, οἷ. χχίχ. τό. 

15. 12ε νει: ἀπά ἐδεὲ Ζ,ευΐ!ε: αὐόγε ατδαπιεάῖ 
σπᾶ ταπο βεά ἐδενισείυε:.] ΤΟ ἱΑρρασί ργιοϑῖβ 
δηα [,ονιῖ68, ννῆο ἔγομῃ ψνδηΐ οὗ 262] ἴοσ. ἴῃ 6 
ἐῃοναῇ ννογβὮ Ρ, οὐ ἔγοπι ἀςίι8] ἱπο]πδίϊοη ἴο 

Ἰαοἰαῖγγ, δὰ ἈΠ δοσῖο περὶοοϊοε ἴο Ρυ ΠΗ 
1ποηηβοῖνεβ (566 οἷ. χχῖχ. 34, ἀπά χχχ. 3), 
ὝΟΓΕ ΠΟΝ 5διηθὰ ΌΥ ἴδε ζϑῆθγαὶ δγάουγ, 
ἃηὰ 5δηςιἰβεὰ {ποιηβοῖνοβ ἴοσ ἴ6 Ῥδϑοῇδὶ 
(ϑῖῖναι. [τ ἄρρθαγβ ΠπτῸΠπι [ἢ]8 ραϑϑᾶρε [Πδῖ, 
(Βουχὴ πὸ ἰαργαγῖβ ννοσο σΠΙΘΗ͂Υ ῥγιθϑίβ, [πο γὸ 
ὙΟΙΟ 50ΠῚ6 1, ενϊἴ658 ἀπιοης ἴδβεπι. 

ἀπά ὀγομρ δέ ἱπ ἐδὲ ὀμγπὶ οἤεγίη..} Ἐπς- 
οεἰνοά {πόπὶ, ἰ. 4. ΠοσῚ (ἢ οἰξγογς αἱ ἴδ6 
ἀοοῦβ οὗ ἴπῸ ᾿ΏΠΟΥ οουγῖ, ἀπά ἴοοῖκ {μεπὶ ὉΡ 
ἴο ἴπ6 ὈγάΖζθη δἰΐδγ ἱπ ἤοηϊ οὗ [86 ρΡοσςξ. 
Νο ρματὶ οὗ ἰδ δυτγηΐ οὔἴεγίπρϑ ννᾶβ8 δυδῦ 
ἴλκοη ἰπϑίάθ τῇς τερὶς Ὀυϊάϊην. 

16. 4,232εγ ἐδεὶν »ιαημεγ [1 ε." 5 258 ουκίοχῃ 
ργοβοθοα "---ἰ 1 ΤΠΕΙΓ γοσυΐαγ ρἰδοθ.ἢ Ας- 
οογαΐηρ ἴο ἴδε Μίβῆπα, ἴπε συδῖοπι ννὰ5 ἔο τ 
(Π6 ῥγιοϑῖθ ἴὸ βίδπα ἴῃ ἵννο γσοννβ δχίθπαϊηρς 
ἔγοπι [ἢ ἰδ ἴο ἴῆ6 ουξδέσγ σουγῖ, ννῆογο (Π 6 
ΓΡῈ ὙγΕΓῈ 4556 Π|0]6α, Α5 εδοΐ ΟΥ̓ΘΓΟσ 5]ονν 
ῖ5 ἰδπὶ τῆς Ὀϊοοά νγᾶ5 σδυσῃξ ἴῃ ἃ Ὀὑάϑοη, 
νος ννᾶ58 παπάθα ἴο ἴΠ6 ποαγοϑῖ ὑγίθϑῖ, ννῇο 

ἴϊ οἡ ἴο ἢί5 πο δοιγ, δηὶ ἢθ ἴο τῆς 
πεχῦ; [πὸ Ὀϊοοά ννᾶ8 ἴπι|8 σοηνογοά ἴο ἴῃ6 
αἰῖατ, δὲ τῆς 456 οὗ νοὶ ἰτ νγᾶ8 τῆγοννπ ὉῪ 
(ἢς ᾿α5ῖ ργίοδι πὶ 16 τον. νη α Ὀάϑοηβ 
ἔμ} οἱ Ὀϊοοά ννεγε ἴπιι8 ραβϑϑοὰ ὕρ, Ἐρίυ 

11. ΓΗΚΟΝΙΓΙΒ5. ΧΧΧ, 

ἜνΕΓΥ οηα ἐ᾿αΐ τυᾶς ποῖ οἸ 6Δη, ἴο 53416- 
τὴν ἐἠσηι αὐτο τῆς ΚΟΚΏ. 

18 Βογ 4 πιυϊκίτιάς οὗἁἨ τῆς ρεορὶςο, 
ευόη ΠΛ οὐ Ἐρῇβτγαίπι, απὰ Μδα- 
μΆΘ56 ἢ, ᾿ββδοῆαγ, δηὰ Ζεδυΐιη, ἢαά 
ποῖ οἰεαηβεά τῇἈεμηβεΐνεβ, γεῖ ἀϊὰ {πεν 
εαὶ τῆς ράβδονεσγ οἵἴπεγνγίδε τπδη Ιἴ 
ννᾺ8 ννγττῖοη. Βυς ΗεζΖεκίδῃ ργαγαά 
ἔογ τῆθηι, βαγίηρ, Τῆς ροοά [Κρ 
ΡΑγάοῃ δνεῦΥ οἱ . 

190 7)}ιαὲ ρτερδγειῇ ἢϊ5 μεατγῖ ἴο βεεΐς 
(σά, τῆε Ιοκρ Οοἀά οἔὗὨ 5 ἔδίμετβ, 
τουρῇ ἦδ δὲ ποῖ εἰεαπεοά δοςσοτάϊηρ ἴο 
τε ρυτὶ βοατίοη οὗ τῆς βαποζυάαγυ. 
2 Απά τε ἴοκρ Βελγκεπεά ἴο 

ἩεζΖεκίδῃ, δηά ἢεαϊθά τῆς ρεορίε. 
21 Απά τῇς ΤΠ] άτεη οὐ [ϑβ5γδεὶ τῃδὲ 

νγεγα ἴργεβεηῖ ἂδἵ [ογυβαίεπὶ Κερῖ τῃε ἡ Μεδ, 
ἔοςλβδι οἵ υπ]εανθηθὰ Ὀγοδά δϑανθῃ ἀδγ8 

Ὀάϑοη5 ογα ραᾳϑϑθα ἄοννη ἴῃ ἃ οοῃϑίδηϊ 8ι110- 
ςοϑϑίοῃ, 50 ἴῃαῖ ἴῃ γα ννᾶ5 ΠΟ ρᾶι158 ΟΣ ἀεῖϊαΥ. 

ἐδὲ γί σῤγίπλίεά ἐδ ὀίοο] ΤΉΓΕΝ 
ἴ 50 ἴπαῖ βϑοπὶα ἰουςῃοὰ ἴδε αἰΐϊασ0 ὍΤἢ]8 
δ ϑρυηκ]ίηρ "ἢ οὗὨἁΤΏ6 αἰἴαγ ἢ τῆς Ὀ]οοά ν' 85 
ΔῊ Θβϑθηςδὶ ραγίὶ οὗ ὄνογγ δδογιῆςο οὗ ἃ υἱςτ πη. 
(δ8εὲ [νὰν᾿Ψ ἰ. 5, 11) 15, ἢ. 2, 8,13, ἵν. 6; ἄς.) 

᾿αυῤίεοδ ἐδὲγ γεκευεα οΥΓ 6εὲ ῥαπά 9.7 1δὲ 
Σευϊε. Οταϊπαγῖγ, ἴῃς Ὀ]οοά ννᾶ5 τεςεϊνοὰ 
αἱ ἴδε δαπηά οἔὗὨ ἴῃς οῇστγοσ. Τῆς 1ϑάϑοῃ ἴογ 
ἴῃς Θπιρ] ογπιεπὶ οὗ 1 ονῖε5 πονν 15 ϑίαϊε ἰη 
τῆς ποχί νϑῦβο. 

17. Τδέγε αὐεῦὸ »ΩἼ7 11 δὲ εοπογεσαίοη 
ἐῤαὶ «υεγε ποὶ “απο ε4.}1 ΜΝῺοΟ [656 γε γα 
15 ὀχρ δ ποαὰ ᾿ὴ ἴπ6 ποχί νϑῦϑο  ὍΤδδ βγοδῖογ 
ὨυμΌΟΥ οἵ (ἢ. Πγαϑἱ ει ννῆο πδὰ ςοπὶς ἴο 
Κορ ἴῃς δρασὶ ννογὸ ἰηνοϊνθαὰ ἴῃ 50Π|6 ςεγὸ- 
πηοηΐδὶ οὐ πιογὰὶ ἀθἢ]οπηθηΐ, ἔγοπλ νυ ἢ ἴΠοΓΟ 
νν45 ποῖ {ἰπὶ]Ὲ ἔῸγ ἴῃθπὶ ἴο ΡυΓΎ {ΠοΠΊϑεΪν 68. 
Α5 ἴῃς Ῥαβθουθῦ ννὰ8 θείης ποὶὰ ἴῃ (6 ϑεςοῃά 
τηοπίῃ, δηὰ ἴπογα οοιυ]ὰ σοπϑοαιι ΠΥ 6 ἢ0 
ὁ 1π||6 Ῥάβϑονοῦ " ἔογ ἴῆθθο (566 Νιπι. Ἰχ. 
6-12ὃὺ), Ηροζοκιδὴ ἀοφοϊάοα τῆδι ΠΟῪ 5πουϊὰ 
6 δάἀτηϊτοὰ ἴο 1η6 ἔεασῖ, που ϑιδηάϊης 
[Ποὶγ ἸΙοραὶ ὑποϊθδηηθϑθ (566 νεῦβα 19). Βιυῖ, 
οη δοζοιηΐῖ οὗ {Π|5 υποϊοδηηδδβ, ΠΟΥ νΟΓΡ 
ποῖ ἴο 54ὺ τπεῖγ οὐντὶ ἰαπιθ8, Ὀυΐϊ ἴο ἀεϊοχαῖθ 
ἴῃς οἢῆςος ἴο [6 1, οντἴ65. 

ὯΟ. Τρε Ζιογα.... δεαϊεα δὲ ῥεορβἰε} 1.6. 
« ραγάοηδα τποῖγ τπο]οδηπθ85 δηά ονεγὶοοκοά 
τ Δνὸ δῖὲ ποῖ [οἷά ἢονν {15 νν5 Κποινη. 
Ῥεγπαᾶρβ ἃ ΡιΙΌΡΠεϊ ννᾶ5 ςοπΊΠ πϑίοηθά ἴο 
Δηβνοῦ Ηοχοκίδῃ 8 ῥγᾶγετ. (δε6 2 Κ. χίχ. 
12ο; ΧΧ. 5.) 

21. δευϑη ἀαγ..}1 Αςοογάϊηρ ἴο [δε γεχυΐγο- 
πιεηῖα οὗ [δὲ 1,νν. (ἔχ. ΧΙ. 18. ΧΧΙΗ. 15, 
ἅς.) 
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Ὁ. 
ὑκεῖν ;" 
»οηῖς 
“ἰγενρίά. 

1 ΗἩεοὗ. 20 
ἐλφ ἀεα γέ 
φ΄α, ἃς 

ἢ σγεας σἰλάπαββ : δηά τῆς [, εν 68 
Δπὰ τῆε ργίεβῖβ ργαίϑδεά τῆς ΓΟΚῸ ἀδΥ 
Ὀγ ἄλγν, «ἱπρίπρ ψ ᾿ἸΙουὰ ἱπβῖγα- 
πχεηῖβ απο τῆς ΠΟΚΌ. 

22 Απά Ηεζεκιίδῇῃ βρακε ᾿σοηγίοτῖ- 
ΔΌΪΥ ἀπο 4}} τῆς [μενιῖο8 τῆδι ταυρῆς 

“δε ροοά Κηον]εάρε οὗ τῆε ΙΟΚῸ: 
Δηἀ τῇεγ ἀϊά εατ τῃγουρμουῖ πε [εδϑὲ 
βδένεη “πὰ οἴξεγίηρ ρεᾶςς οἤεγιηρϑ, 
δηά παακίηρ σοηξεβϑίοη ἴὸ ἴῃ 6 ΙΟΆΡ 
(ὐσοά οὗ τΠεὶγ δι ῃεῖβ. 

23 Απά τῆς ννῇοϊε 85 ὉΪ 7 ἴοοῖκ 
σου56] το Κεαρ οἵδεγ βϑδθνεὴ ἀδγυ5.: 
Δα {ΠΕΥ Κερὶ οἐλδγ βϑενθη ἀδγβ νυ ἢ 
δ᾽ λάηεβ8. ᾿ 

24 Εοτ ΗεζΖεκίδῃ Κίηρ οὗ [υάδῃ 
Τά ρῖνε ἴο τλε σοηρτεραίιοη ἃ τῃοιι- 

“γεά, ΒΔ ἃ δ] ᾿ος Κα ἀπά βονθη τἢοιαπὰ 
ϑῆξερ ; δηὰ πε ῥγίησθβ ρᾶνα ἴο ἴῆ6 
ςοηρτερατίοη ἃ τποιδαπα Ὀυ]Π]ος ΚΒ δπά 
ἴοη τῇουβαηά 5ῆξδερ: δηά ἃ ρτγεδῖ 
ΠυπΊθεγ οὐ ρῥγίεϑῖβ βαηποτπεά τῃεηι- 
86 Ϊνεβ. 

7υάλῃ, νυνί τε ργίεθιβ ἂπά τῆς 1 ε- 

ἰομά ἱπεγιωποη.ἢ ἘἈδίδποσ, “ ἸηϑιΓυπιθηΐβ 
ΟΥὅὨ ΡῬταΐβο." 

22. Ηεχεζίαὁ ραξε εο»εογίαῤίγ ρο οἷ 
δε 1 ουϊοι ἰφαΐ ἰαμσδέὲ ἐῤεὲ σοοά }ἐποιυίεασε 
οΓ ἐῤε Ζογά.) ἈἘἈδίμογ, “ Ηοχζοκίδῃ ϑρᾶκθ 
ΠΟΘΙ ΓΑ ΣΙ ΠΡΙΥ ἴο «1 ἴἢε 1, ον ἴε5 ἴΠαἴ ψἕτθ 
011] βΒκι)1]οὰ ἰὰ (80 Κηον)]θὰμο οὗ ἴπα 
Ι,οτὰ." ὝΠε “Κπον]εάρο᾽ ἱπιθπάθὰ 15 ρϑὺ- 
ΠὰρΡ8 ΤἢΙ ΠΥ γιζυδ ! ϑῖὶς δηὰ πιυβὶςδὶ -- ϑυςσἢ 
Κηονν]οάρε 45 δηδυ]οα τἢθπὶ ἴο σοπάμςϊ ἴπ6 
δέγνίοθ οὗ ἴῃς ϑδποϊυδι 5διἰϑέδοϊογι! γ. (δεὲ 
ἴῃς Ἰασῖ νϑγϑϑ.") 

ἐδῶ 44 εαὲ ἐδγοι δομέ δε γεασὲ σευεη 4αγς.} 
ΤΠ Ἰἴογαῖν, κ ΠΟΥ ἀϊὰ δαὶ δὲ γξα; 1.4. “ΠΟΥ 
Κορί [8 ἴδαϑῖ, "νυ Βίοἢ ννᾶϑ ϑϑβϑθητδ!}ν Κορ Ὀγ 186 
οαϊϊηρς οὗ υη!ολνοηθαά Ὀγεδα. Ὅὴδ ὀρ δ55 5 
οἡ [ἢ6 ννογεἐ8.“βδνεὴ ἄδγϑ. "(ΠῚ ΓΑΙ, 1ρεὲ ϑονθῇ 
ἀδγβ8"). Βποοιυγαροὰ Όγ ΗΘ δοκίδῃ, ἴῃς 1, ον 65 
Κορῖ τΠ 6 ἔδασὶ ἀυγηρ ἴπὸ [1] ἴογπὶ ἀρροϊπίθα ἔοὺῦ 
ἴϊ. πενοσ ἐδ Πρ ἴῃ (Ποῖγ ἀυτ65, Ὀὰξ ἰακίην {Ποὶγ 
Ρατὶ ἐδ δῇου ἐδν, θοῖἢ ἴῃ 16 βαδσγιῆςς οἵ ἴῃ 6 
ν᾽ πὶ5 ἀπ ὰ ἰῃ δ ημίηρ ρΓγαῖ565 ἴο Οοά. 

γιαξίης εοη εσἐο».) ἘΔΙΠΕΙ, “ εἰνιην [Δ ηΚ5᾽ 
ΟΥ̓“ Ργαῖβ6,᾿" ἃ5 ἰῃ ςἢ. χχχί. 2. 

23. Τὸ ἀεῶβ οἱδὲεγ “ευεη ἀκαγ..7) ΤῊΪ5 ννᾶ58 
ἃ νοΪ]υηίλτΥ δά ϊτίοη ἴο ἴῃ 6 τοηυϊγοιηθηῖβ οὗ 
ἴῃς 1,δ2ιν---ἰῃς ἔγις δηὰ βρη οἵ ἴῆε δδουπὰ- 
ἴῃς: 204] νυ] ἢ σπαγδοϊεγιϑοὰ τῃ6 {ἰπς. ((οπι- 
ΡῬᾶγα ἅδονε, νοῦβθ 12, ἀπά ςἢ. χχίχ. 3ς, 16.) 
ἴϊ- ννᾶ8 ΡγΓΟΌΔΟΙΥ ἀεδίρποα ὈΥ Ηδζοκίδῃ ἂἀπὰ 
ἴῃς ῥγίηοοϑ, Ψῆο ΡῬσοροβϑά ᾿ξ ἴο τῆς ρεορὶς, 

1. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕΒ5. ΧΧΧ, ΧΥΧΙ. 

25 Απά 411] τῆς σοπρτερδίίοη οὗ 

[ν. 22---ς. 

νἱῖεβ, Δη4 ]} τῆς σοπρτερδτίοη τῆλε 
σαπΊα οὐ οὗ ἴβγδεὶ, ἀπά τῇς βίγδηρεγβ 
τῆδῖ σαπια οιἱ οὗ τπ6 ἰαπά οὗ ἰϑγδεϊ, 
ἃΠπὰ τῆι ἀννεὶς 'π [υάδῇ, τε]οϊςεά. 

26 ὅ8ο τδεγε ννᾶ5 ργελῖ [ογ ἴῃ [εγὰ- 
886 Π| : ἔογ βίηςε τῆς τίπτε οὗ ϑοϊοπιυη 
τῃε 8οη οἵ ᾿ϑανιὰ Κίηρ οὗἉ [βγδεὶ ἐφέγε 
τυας ποῖ τῆς [κε ἴῃ [εγυβδίεπι. 

27 ἢ ἼΓΠπεη ἴδε ρῥγιεβῖβ τε [εν τε8 
ΔΙΌϑε δηά δ]εββεὰ τῆς ρεορὶε: δηά 
τΠεῖγ νοῖςα ννγὰ8 ἤδαγά, δηὰ τῆ εῖγΓ ργαγ 
ςᾶπιε μῷ ἴο ἴΠ18 ΒοΙ͂γ ἀννε]]ηρ ρῥἷαςς, 
εὐεη ὑπῖο πδᾶνθη. 

ΓΗΑΡΤῈΕΚ ΧΧΣΧΙ. 

: 7142 φεοῤῥε ἐξ “ογιυαγά ἐκ ἀεείγογὲν ἑἠοίαίν». 
2 “ἰεεζίαλ ογαίογείά {ἦε ἐρωτοιΣ οὔ ἐΔξ γίδες 
αμα Δευϊει, αμα 2γουτάκδ γ0ογ ἐλαῖγ τοονᾷ 
σηαἱ »πιαϊπαῆεε. κα 744 2εοῤίες ,ογισαγά- 
Μ δ: ἐπ οδέσίηρι απά λές. τι Μεξεξισά α- 
2οένμίείά οὔῆεεογς 19 απ βοσό οὕ 1.ε ἐζέε:. 20 
ΖᾺε οἱποεγεν οὐ ἰαεξιίαλ. 

ΟΥΝ νἤδη 411 τὴιϊβ ννδ5 ἤηιβῃε, 
ἢ ΤΗΡΣ. 411 ἰβγδεὶ τῆι ννεγε ἵργεβεης ΐ 

γνεηῖ οὐἵ ἴο πε οἰ[165 οὗ [υάδῇἢ, δηά 

δηὰ δ [Πς 5ᾶπιε {ἰπ|6, 85 ἴῃ: βίοςκ οὗ Ξδοτίβοιϊδὶ 
Δηϊπιαΐὶβ ὙΠ ἢ ἴῃ ρϑορίθ δὰ ὑγουρσῆϊ ννᾶβ 
Θχηδυδῖθα, ργοδοηϊοὰ ἴποπὶ νυ οἴδμεγβ, 90 
[Π4ι (6 5δογίβοοβ δηὰ 1ῃ6 β5δουῆς!2}] τθλὶς 
τηῖρης θ6 Τοπίἰηυσα ἔογ Δποῖδμεσ νεθκ. 

24. ΑΛ σγεαὶ πιργιόεν οΓΓ ῥγιο “απο δε 
ἐδεν»"ο᾽υε9.Ὶ ΑοἸάραγο δῦονθ, γοῦβε :ς, δηά 
ποῖο δά ἰος. 

45. ΤΡε εἰγαηφεγι ἐδαΐ αν ομ οὐδὲ ἰαπά οὗ 
Ἰγαεὶ, ἢ 1.64. ἴῃς οἱὰ [ϑγδοὶ τε ϑοῖ τ] 5 ἰῃ 
]ιάκαα, νῆο ἂγὸ οδιεὰ “““γαηχεγε οὐἱϊ οἵ 
ἘΡΏγαιϊπι ἀπά Μδηδββθῇ ᾿ ἰὴ ςἢ. χν. 9. 

26. δίνες δε ἐερις οΥ᾽ ϑοίονιοπ .. . ἐδεγε ευα! 
ποὶ ἐδὲ {ᾷε. ϑίηςς ἴῃς τοδί ξεβξιναὶ οὐ ϑο]ο- 
το, νη ϊοἢ ἰαϑιθὰ ἔοσ ἔουγΐόεη ἀἄδΥγϑ, πκο (ἢ 5 
ςἢ. νἱῖ. 9), ἴπεγς μα Ὀδθὴ πο ιιοΐ ἔραϑι ἰῃ 
για, εἰπε ἔοτ ἀυγαίίοη οὐ ἔογ ἴδε πιιπιῦεῦ 
οὗ νἱςἐἰπι5, οὐ ἔοσ ἴπ 6 σθηογαὶ ἰού δηά τοοϊςίηξ. 

47. Τόε γίσεί: δὲ Ζευ!.} ϑόῖχο ψουϊὰ 
αἰΐογ της τοχῖ, δηὰ τγοδὰ “τῆ ῥγεϑῖς σπά ἴῃς 
Ι,ον65. Βυῖ πὸ εππθπάδιοη ἰ5 γοψυΐγεά, 
ΤηοΘ ρῆγαϑο υϑοὰ ΟσΟΙΓ5 εἰδοεννῆογε {1 ει, 
Χνὶ!, 9, 18 : [οϑΚν. 1}. 2: [τὶ χχχῖ, 18}: δηά, 
ννῃ 6 ἴἴ ννα5 ἴῃς οἶος οὗ ἴῃ ῥγιοϑῖβ ἴο Ὀ].ϑ8 
(Νυπι. νυἱ. 22: 1 ΟἿγ. χχῆϊ. 1.3), [ΠΏ ΓΟ 5 πὸ 
ονιάρφηςς παῖ ἴῃς 1 ον ηθ5 ὀνοσ ἀϊδοπαγροά τῃς 
ξαηστίοπ. Εογ ἴΠ6 Ῥγοροῦ ἔοιτῃ οὗ ἴδε ργι σι} 
δ]επϑίημ, 566 Νυπι. Υἱ. 24-26. 

σηαρ, ΧΧΧΙ. 1. “ΔΜ 1γαοὶ δαὶ «ὑεοτε 
γε.) ΒΥ “ 1} [5γϑεὶ "15 τηαεδηΐ βεογα. μοῖ [}6 

ΤῊΣ. 
ἐάε ἀπδέῆα 
ἐΐροι τ΄ δὼ 
ἀοέξπεε:. 



ν. 2- 4.} 1: (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕΡ. ΧΧΧΙ. 

Ἐν υυθμο ἐθγάκε τῆς ᾿Ιπγχαραβ 'ἴπ ρίεςςβ, ἀπά οὐ ρίνα τπᾶηΚ8, δπά ἴο ργαῖϑθεὲ ἱπ (ἢς 

τ Ηδοδ. 
4 ἤκεε. 

ΤῊΣΦδ. 
[7 776.7) 
πῶξϑ απ 
φαΐ. 

ἄοννῃ τῆς ργονεβ, δηὰ τἋτἢτενν ἄόνῃ - 
τῆς ΠΙΡΏ ρίδςεβ δπά τῇς αἰϊαῦβ οι οὗ 
4]} Τυῆαῃ δηὰ Βεη]απιίη, ἴῃ Ἐρἢγαϊπι 
4130 ἀπά Μδηδββεῆ, ἴμητι! τῆεγ Πδά 
ατίεγ!γ ἀεϑῖγογεά τ επὶ 411. ΓΏςη ἃ]] 
τῆς σςὨΠ]Πάγεη οὐ 15γδεὶ τεϊτυγπεά, ἐνεσν 
ΓΔΠ ἴο ἢ]8 ροβϑεβϑϑίοη, ἰηῖο τῆ 6 }Γ οὐγῃ 
οἰτ168. 

2  Απά Ηξεζεκίδῃ δρροϊηῖϊεά εῆς 
σοῦγβεβ οὔ [ῃ 6 ργίεβῖβ δηά τῆς [,ενῖτεβ 
δἴϊεγ τῆε!γ σουγβ68, ἜΝΘΓΥ ταδῃ δοςογά- 
ἱηρ ἴο 8 βεγνίςθ, τῆς ργίεδῖβ ἂπά 
Ι,ενῖτεβ ἴογ θυγηῖ οβεγίπρβ ἀπά ἴογ 
Ρεᾶςς οἤεγηρβ, ἴο αλὶπίϑῖετ, δηά ἴο 

ΓΕ οὗ ἴῃς πογίδογῃ Κίηράοπι, ΘϑροςΟ Δ} Υ, 
ιϊ [6 ψ οἷς Ὀοαγ οὗ ἴπε ννουβῃϊρροῦβ, «ἱὶ 
0 δὰ Ὀδοη δηραροά τη [6 ἔοϑτινδὶ. 

φ«ὑδριὶ ομέ ἰο ἐξέ εἰ ε. 97 υωάαὁ.}1] [ετυιϑα]οπὶ 
δὰ Ὀδθὴ οἰεδηδοαὰ Ὀείοσγε ἴπῸ Ῥδβϑονογ (ςἢ, 
Χχχ, 14), Δη4 4}} (ἢ 5ι}τ5 οὗ ἰἀοἰδίΓΥ γεπιονθά, 
Νον (ἢ ἰδληὰ Παά ἴο ὃς Ρυγρεά. ΗοΖοκίδῇ 
ἀεϊοιτη θα ἴο ϑνεαρ ἄννδυ, ποῖ τηθγεὶγ τῆς 
ἱηποναίίοης οὗ ΑδδζΖ, θυΐ Δ)]} τῃδῖ ἰεπάθα ἴο᾽ 
σἤ 5} δὴ ἰάοἰϊδίγοιιβ 5ριγιῖ ἀπιοηρς ἴῃ ΡΘΟΡΪθ. 
Ης {τβεγείογε βᾶνθ ἢἷ8 βαποίίοη ἴο ἃ ροριι αγ 
τηονοτησηΐ ἀϊγοςῖεα 85 της ἢ ἀραϊπϑοῖ ἴπ6 “ΒΚ 
Ρίδοθϑ ᾿ ννῃ]ςἢ Πδά Ὀόδη τηδι δι ηθα ποθ τη 6 
{Ππ|ὲ5 οὗ ἴῃς ρδϊγιαγοῃϑ, ἃ5 ἀρδίηδί ἴῃ στὸ πὶ- 
πδηΐβ οὗ [Π6 Β48]- ΌΓΒΗΙΡ, οὐ 1ἴη6 Ἰππονδίίοῃβ 
οὗ Αδζ. Οη ἴδε ἱπηρογίδηςε οὗ [ἢ18 ϑἴερ, 
δε6 ποῖβ οὔ 2 Κ. χυδ[ἕ. 4. 

ἐπ Ἐρόγαὶ» αἰτο ἀπά απα::ε6. "ΤῊΪ5 ἰηνα- 
δίοη οἵ ἴῃς πογίπογῃ κίηχάοπι.--ἢς ψψογάϑ σδῃ 
ΤΘΔΠ ΠΟ 655 --Ογ ἃ {||} ΔΓ ογοννὰ ἔγοπὶ 
6 βδουΐϊπογῃ οης, δηὰ ἴῃς δυυςοθδ5 νυ Ποἢ διίθη- 
ἀεὰ ἴδε πηονοπιεηῖ, οΔη ΟΠΪΥ θ6 ὀχρίαἰπθὰ ὈΥ͂ 
(δε 5ἰδίς οὗ ννεαάκηθββ ἰηΐο ννῃϊςἢ ἴῃ6 πουΐμογῃ 
Κιηράοτῃ Βαὰ ζα]οη. Ηοβδοα, ἰβουρῇ ποῖ ἃ 
ΨΕΙΥ ννάττῃ μαίΐγοη οὗἉ ἰαοἰαίγΥ (2 Κ. χνίϊ. 2), 
᾿νοῦ ἃ δοάγοεὶυ δᾶνο δἰϊοννεαὰ 16 ἰσοποοαϑίὶς 
ἔυτγ οἵ δ5 δου τῆογη ποῖ ρῃθουΐβ ἴο οβεοῖ ἃ 
ΤΟ] βίου τενοϊιίοη υν τη 5 του ΟΓΥ, [Ε μα 
δδὰ ποῖ ποοάθα 411 ἢϊ5 βρονοσ δηά 411] ἢϊΐ5 
ΓΟΠΊΔΙ ΠΡ ΓΟΘΟΌΓΟΟδ ἴο γοϑὶϑὶ ἴῃς δένδηςο οὗ 
ἢ15 στεδῖ ΠΟΥ οὐ ἴῃς ποῖ. (866 ποῖε οἱ 
ςἢ. χχίχ. 24.) 

Φ. Ἡεχελίαὁ ἀῤῥοὶπίεά ἐδὲ εομσις.. ἘνΕΤΥ 
δυθροπβίοῃ οὗ ἴπς (επρ]ς ννουβὮὶΡ ἱηνοϊνεὰ ἃ 
ἀϊξαττδηρεπιθηῖ οὗ ἴΠ6 “" σου Γβ65 ̓  45 δρροϊηϊοά 
ὃγ αν (τ (ἢγ. χχίϊὶ. 6, χχῖν. 1), ϑ'!ῃςθ [656 
ὑγογο ἰηϊοηάἀοά ἴο γοϊϊενε οαοὴ οἴδοῦ ἴῃ ἃ ρϑῦ- 
Ῥεΐυδὶ] βδιιςςοϑϑίοη. (ΟΠΘΟα]ΘΠΕΥ, ΔΕΟΓ ἐν ΘΓΥ 
δΒυςἢ Ξυϑρεῃϑίοη ἱΐ ννὰϑ8 ΠΟ βϑάΓΥ ἴο ΓΕταΓΓΔηρα, 
[ὴ6 οσοιγϑθβ, πὰ δοίίϊ ἀηονν ἴἢ6 οΟΥΔΟΓ 1ἢ 
ψ ἢ ἢ 186 5δοιυ!ὰ ὑπάεγίλκο {π6 }]Γ ρογίίοῃς 
οἵ {π6 βεγνίος, (δες ἂϑονυε, οἷ. χχὶϊ, 18, δηά 
Ὀκίοιν, χχχν. 2, 4.) 

δλῖεβ οὗ τῃε τεηῖβ οὗ τὴς ΓΟΚ.. 
4 Ηὀἐ σῤῥοϊπίφά αἾδο τῃε Κίῃηρ᾽ 5 ρογ- 

τίοη οὗ ἢ15 βυδβίδηςε ἔογ (δε διυτγηῖ 
οἴξεγίηρβ, 19 τυἱΐ, ἴου ἴῃς πιογηΐηρ δπά 
δνεηίηρ θυτγηῖ οἴξεγίηρβ, δηά τῇς δος 
οἴδεγιηρϑβ ἔογ ἴῃς βαῦθδῖῃβ, πα ἔογ ἴῃς 
ΠΟΥ ΤηΟΟΠ8.,4π4 ἔογ πε 8εῖ ἔδαϑῖϑ, 
45 11} 1: ψυ7υϊτῖῖθη τῇ τῆ αν οὗ τς “Νυυ. «ἃ 

Γ,ΟΆὉ. 
᾿ς 4 Μογϑονεγ ἢς οοπηπιαηάεά τἢς 
ρδορὶε τῆλι ἀνγεῖὶς ἴῃ εγιβϑα] πὶ ἴοὸ 
δῖνε τῆε ρογίίοη οὗ τῆς ρῥγίβϑίβ δηά 
τῆς [,ονιτε8, τπλῖ ΠῈῪ πυρῆς δε ἐπ- 
ςουγαραά ἰη (ἢ ἰᾶνν οὗ τὴε ΟΚΡ. 

ἐπ 1δὲ ρσαϊες οὗ ἐδε θη! ο7 ἐδε 1ογ Δ Οτ, 
ἐν τη {πὸ ραῖο5 (1.6. ἐν Δ η (ἢ6 ργεσηςῖ5) 
οὗ ἴῃς τοπρ]6. Τῆο ἴδλρὶς ἰ5 δ] 6, ποῖ 
ζῇς [οηἴ5, δυΐ ἴδ6 “σαπιρ᾽" (ΠΠτΟΓΑΙΪγ, 
“ ΠΔΙῺΡ5 ᾽) οὗ [ἐπονδῇ ὉΥ δὴ δρί θΘῃοιυρῃ πιεῖδ- 
ῬΠΟΓ, δῆ ἴδε ϑδαυᾶγε δποίοθυγο, ἢ 118 
ξαῖεβ δηὰ οἰαϊὶοῃβ, [18 σιιλδγάβ δηὰ ροτίετβ, 
115 το] οΐβ, 115 ογάθγ!υ διτδηροπιθηῖ, δηΐ [18 
1Δῦσγηδοεϊθ, οὐ τοηΐ, οὗ ἴῃς γτεδῖ σοπηδηάοῦ 
ἴῃ ἴῃ πιϊάϑξ, νοῦ πιυςἢ Γαβεε ἃ σΔΙΏΡ. 

3. Ηἐε ἀῤῥοϊπίεά αἶτο ἐδὲ ἀπ᾽ βογίοη 97 δὶς 
“μόσαποεἢ Απϑά ἴῃς ροηογαὶ περίθοοϊ οὗ [6 
οὐϑογνδῇςθϑβ Ἐπρλμβὰ Α Ε ἢ ὃγ ἴδε 1,ἂνν, τε ΠῚ ΠῸ 
δγϑίεπι μβδά ῃδίυγα! νυ [4] θη ἱπῖο ἀΐβυϑε. Ηδζθ- 
Κιδὰἢ πον τονινοά τἴ, δηά, ἴο δηοουγαρο [06 
Ῥεορὶς ἴο ρῖίνε ὑνῃμαῖ ννὰβ ἀι6 σΠοογ ΝΥ, 5εῖ 
(ῃ6 οχδηρὶθ οὐ ραγίπρ ἴπεὸ ἢ1}}] ργοροσγίίο 
ἔτοπι 5 οὐνῃ βυδϑίδηοοθο. Τῆηδὶ ἢς δά ςοπῃ- 
5: ἀογδ Ὁ ]6 Ροϑϑοϑϑίοηβ ἰῇ ἰδπὰ, οὐ ννῆϊοι 1186 
νου 6 ραγαῦϊθ, 15 ἀρραγεπῖ ἔγτοπι οἷ. χχχί!, 
18, 29. ᾿ 

,ῶ.γ 1δὲ διγπὶ ογεγίηφ:, 67 ὙΠε Κιηρβ 
᾽ς νναβ, 1 ϑεόπιβ, βρϑοίδ!ν ἀδνοῖεα ἴο ἴπ6 
τιδϊηΐθηδηςο οὗἩ ἴῃθ 5δογίῆςϊδὶ ννογβῆϊρ, οὗ 
1ῃὴ6 ἀΔΙῪ τποσγηΐϊηρ ἂδπά ονοηϊπρ οὔἴεγιηςν---ἃ 
ἰλτὴῦ οδοΐ ἴπὶ6 ; ἴη6 ἀουδὶε οἥεπηρ οὗ ἴῃ6 
ΘΑ Δι ἢ ---ἰἰνο ἰΔπλῦ5 ᾿Ἰπϑιοδα οὗ οηθ : ἴῃ οσξγ- 
ἱῃρ8 δὲ {ἢ ποῖν πηοοπϑ---ῖννο Ὀυ]].οςΚ5, ϑενθῇ 
Ἰαπηῦ5, ἃ γᾶπὶ δηά 4 μοδῖ; δηὰ {πὸ ΣΟ Ὠιπ|6- 
τουβ οἰετγίηρβ δῖ ἴῃς ρμτεδὶ ἔοϑῖίναϊβ. ὙΠοΓΟ 
ΨΟΓΟ προέρδα ἔογ ἴῃ6ϑ6 ἴῃ [ἢ6 σουγϑ86 
οὗ [06 ΥΘΑΓ ΠΟΑΥΥ 1100 ᾿ἰΑπιῦ5, 113 Ὀ1]]Ος ΚΒ, 37 
ταῖη5, δηὰ 10 ροαδῖβ, δοϑιδ5 νδϑοῖ 4υδηι65 οὗ 
ΒοΙΓ, οἱἱ, δηὰ ννης ἔοσ τῇς δοσοιηραηγης 
ταεαῖ δηὰ ἀσίηκ οἴδγίηρβ. {δες Νυπῖὶ. ΧΧΝἸ. 
δὰ χχίχ.) 

4. Τδεογίΐον 97 1δε ῥγίει!  απδ δε ἐϑορῥοι 
1.ε. τῇς “ἴπὐ5 (Νυπι. ΧΥΠ. 12.518), δη 
(δες Εδς (ἰδ. 21-24). (Οομήρασγε νοῦβα 5. 

ἐδαὶ δεν πσδὲ ὁε ἐπεουγαρεά ἐπ ἰδὲ ἰαευ οὗ 
ἐδὲ 1ογά.)] 1.4. “1ραῖ {16} ((ῃς ῥγιεϑῖθ δὰ 
1,6ν] 65} τας δ6 ὁποοιγαροά ἴο ἀονοῖδ 
{πειϑεῖνεβ ΠΟΙ ἴο (ΠΕΙΓ Ῥγόρεῦ ψόσγκ, ἴῃς 

ΔΌΙ 
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ς { Απά 85 βοοῃ 85 {πε Ἴσοπηπιδηά- 
ΤΗευ. πχεης ἴσάπηε ργοδά, τῆς ΤΠ] άγοη οβ 
γώ. 5τλεὶ Ὀγουρῆς ἴῃ ἀδυπάδηςε (ῃς ἢγοῖ- 

ἔτα!85 οὗ σογῃ, ννῖίμθ, δηά οἱ], δπά 
ἱ Οὐ, ἀσέσε. ᾿ΠοηοΥ, ἀηὰ οὗ 41} τῆς ᾿πογθαβα οὗ τῇ8 

βε]ά ; «δηά τῆε τῆς οὗ 411 ἐἠηρε 
ὑγουρῆς {ΠῈγ ἴῃ ἀριυπάδιίγ. 

6 Αμπά εομπεέγπῖηρ τε οἢ]άγεη οὗ 
Ι5γΆ6] ἂπά [υάδῃ, τῆδι ἀννεὶς ἰπ τῃ6 
οἰτἰε5. οὐ Τυάδῇ, {ΠΕ 4150 Ὀγουρῆς ἴῃ 
της τῆς οὗ οχεη δηά βἤεερ, δῃά τῆ8 

.1κν. 57. “ἢ 6 οὐ ΠΟΙΥ τῆϊηρβ νυ !ςἢ νγογα σοη- 
ὕδουν, τ. βοογαῖεά υηΐο τὴ6 ΠΟᾺΡ {Πεὶγ σου, 
ΑΗ δη ἰαὰ ἐενι ᾿ΌΥ ἢδΆρβ. 
ἦαρε 7 ἴῃ τῆε τΠϊγὰ πιοπῖῃ {ΠῈῪ Ὀαρδαῃ 
ἄραῤε. το αν (ὃς ἐουπάδιϊοη οὗ (ἢς ἢεδαρβ. 

δὰ πΠηιϑῃοά 2ηδρι ἴῃ ἴ6 ϑβδνθηῖςῇῃ 
πο τἢ, 

11, (ἨἩΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΧΙῚ. [ν. 5--οασ, 

8 Απά ψῆεμῃ ΗδοζΖοϊκίδῃ ἀπά τῆς 
ῬΓΙΠΟΕ5 σᾶπη6 Δπα βὰν [ἢ 6 ἤδδρβ, {ΠῸῈῪ 
Ὀ]εββαὰ τῆς Ι͂ΟΚΡ, δηὰ ἢῖ8 ρεορὶβ 
5γδεὶ. 

9 ΤΊ οη Ηεζεϊκίδῃ φυεβθοηςα ἢ 
τῆς ρῥγιεϑῖβ δπὰ τῆς [,εντεβ σοησεγη- 
ἵπρ ἴῃ πεᾶρβ. 

Ιο Απὰ Αζαγίδῃὴ [πε Ἴδιεῖ ῥγιεβῖ 
οὗ τπε ἤοιιβε οὗ Ζαάοϊ δηβννεγεὰ Ὠϊπὶ, 
Ἀπὰ 5414, δίπος 206 ῥεοῤίε θέρη ἴο 
δγίηρ τῆς οβεγιηρβ ἱπῖο τῆς ἤοιυβα οὗ 
τῆ6 Ιοκρ, ννὲ πᾶνε πδὰ ἊἽπουρῇ ἴο 
οδῖ, ἀπά πᾶνε ἰεῆ ῥ᾽ : ἔογ τῇς 
ΓΚ παῖ Ὀ]εθθεά ἢϊ5 ρθορὶε; δηά 
τπαῖ ννῃ]ςἢ 15 ἰεῖς ἐς ἘΠ 15 ργεδῖ βἴογε. 

ι1: Δ ΤΝεη ΗεζΖεκίδη σοπιπιδηάεά 
ἴο ργερᾶγβ ᾿σμαπιθεῖβ 1π τῆς ἤουδς οἔ ἰζτι μένε 
τη ΠΟΚΡ ; δηά τῇεγ ργεραγαὰ ἤδη, 

ϑεγνίοθ οὗ [ἢ ϑαποζιδγυ δπὰ τῆς ἰοδομίης οὗ 
Οοὐβ ἰανν (οἷ. χνὶ!. 7.59), δηὰ ποῖ δηῆψαρδ 
ἴῃ ϑδεσυϊαῦ οσσιραῖοη5.) ((Οοιλραγε Νοῆ. ΧΙ, 
10.1.4.) 

δ. ΤΡε ἥγτὶ εἱς οὔ δοπον (οὐ 4αΐες, ταλτ.). 
11 15 ἀουδίξι νυν μοῖποῦ θΘΘ-ΠΟΠΘΥ ννα5 114 0]6 
ἴο ἢγοῖ-τυϊ15. ὍΣ θοῦ ἤεγα ᾿πίοηα θα ΤΛΩΥ͂ 
ἰδετοίοσε δὲ παῖ, ψ ῃςἢ, δοςογάϊηρ, ἴο [ο56- 
Ῥῶι5 (΄ ΒΕΙ]. [υἀ.᾽ τν. 8, δ. 3), ννγᾶ5 πγαπιιξλοϊυγεοα 
ἴτοπὶ ἀαῖο5. Οὖ [ἢς [ἐνν8 ΠΊΔΥ, ἴῃ ἴῃ 6 ξΟΠΟΓΟΙ5 
ΒΡ ΓΙ νυν Ὡς ἢ νν5 πονν τιξε, πᾶνο Ὀσουρῶϊ ἤγϑῖσ- 
ἔτυ5 οὗ γϑὰὶ ΠΟοηΘΥ νοϊυηίδγηγ. 

αἱ] εῤὲ ἱπεγεασε 97 ἐδὲ δεϊ4.1] 866 δυΐ. 
χὶν, 22. 

6. “47πώ4 τοποογμίηρ ἐδε οι ήγεη ὁ Τεγαοί 
από μάκαρ ἐῤαὶ ἀπτυεβ ἐπ ἐδε αὐδο: οΥ, υμάαν, 
ἐῤεν αἰτο, Φ ..] ΒΥ “τς σμ]άγεη οὗ [5γ8ε] 
ἴῃ (ἢ Ἰαϑδῖ νοῦθθ ϑϑὸπὶ ἴο Ὀ6 ἱπῖθηοά τῆς 
ἱηΠδθδηῖ5 οὗ [ογυβαϊθπη οηΐν, ἴο νγῇοπι δίοης 
Ἡοζοκιίλῃ δἀάἀγεβϑοα ἢϊ5 σοτηπιαπαάπηθπὶ (566 
γΘΥΒ6 4); ὉΥ “τδε᾽ σμ!]άτγοη οὗ [σγδοὶ δπὰ [- 
δὴ τῃαϊ ἀννοῖς ἴῃ ἴῃς οἰ[|65 οὗ [τάδ ἢ 566πὶ 
ἴο ὃς πιόαηῖ [πε [οὐν5 οἵ [6 σουπίγυ ἀϊσῖσγιςῖβ 
δηά ἴδε 5γδϑὶ ἴ65 ννῆο ἀννεὶξ ἀπλοηὴρ {πο πὶ. 
(ϑ8ες εἰ. Χχχ. 25.) Οὗ ἴμεδε ἵννο οἶδ5568, 
ἴῃς ἤγοί---[ἢοϑ6 ἴο ννῇοπι ἴΠ6 σοπιπιαπὰ παὰ 
Ὀεο ρίνοη --Ὁσουρης Ὀοῖῃ ἢγβί-ἔγι 5 δηὰ 
{65 οὗ αὐ ἐδίηαφε; ννὮΠ6 ἴῃ6 οἴδεγϑθ, ννῆο 
Παά ποῖ Ὀθθη ἱποϊιάρα ἰῃ πε ςοτηπηηηά, 
Ὀγουρῆϊ ἰη ἢγϑί- τ 5 ἀπά ρμαϊὰ ἴῇες {{Π6 
οὗ 5σῆδορ δηά οχϑῆ ΟἡΪυ, δπὰ οὗ ἴδε {πΠ]ηρ8 
ν]ης ἢ (ΠΟΥ μδὰ νοννεὰ ἴο Οοά. 

απᾶ ἰαἰά ἐῤενε ὃν ὀέυαν, [τ Ψψου]ά ᾿πηργονο 
6 56η56 ἴο ῥἷδοθ ἴῃδ [}}] ϑἴορ δἱ “ Οοά;," 
δηὰ ἴο διίδοῃ 1ἢ}5 οἶδιιϑὸ ἴο ἴη6 ποχί ὑϑῦβο, 
τηλκίηρ 1 τοίογ τὸ 411 ἴη6 ρίνογβ οὗ {{πῸ, θοῖΝ 
{Πο86 οὗ νοῦβο 6 δηά ἴποϑο οὗ νοῦϑε ς. Τγδηϑ- 
16-Απὰ ΓΒῈΟΥ Ὁστουρδΐ ἰδ 0808 ὍΡΟΣ 

Βοδρε; ᾿ἰπ πα (Ὠἰτὰ τπποητῃ (ΠΟῪ Ὀδρδη ἴο ΑΥ̓͂ 
(δὲ ἐουπάᾳζοη οὗ ἴῃ Πδᾶρ5, δίις.ἢ 

7. Το ἐῤδίγ τποη.} Αοτἴηρασε οἢ. χχίχ. 
.3:1 ΧΧΧ. 2, 11. [ἴ νουϊά “5θὸπὶ ἴπαῖ {Π6 
ενοηΐβ οὗ {5 σπαρῖοτ---ἰῃς ἀσδιγιςτίοη οὗ 
ἴῃς ἰρῃ-οἶδοοβ, ἴΠ6 το-δρροϊηϊπιεπὶ οὗ ἴδς 
σοῦγβοϑ, δηά τῆς ΓΟ -Ὁ5 Δ} 15 ῃηπηθηΐ οὗ ἴπ6 ἘΠ 65 
δηὰ βγϑῖ- ἔτι [8 --- [ΟἹ] ονγθὰ 8ὸ οἰ βοὶῦ ὑροὸπ 
(Π6 Ῥαβϑϑουθυῦ, {παῖ ἃ τποηῖῃ παά ποῖ οἰδρϑοὰ 
ἔγουηλ [Π6 Τσοπο]υδίοη οὗ ἴῃς ἔδαϑι Ὀείοσε ἴῃς 
εἰἣς Ὀδρδη ἴο ροὺγ ἴῃ. 

,"ηπἰερεά ἐφονι ἐπ ἐδὸ σουεπίδ ν»ιοπίδ.] ἴῃ 
τῆς δονεηῖῃ πλοπῖ ἴῃς αγνεθῖ ννᾶβ ᾿οπὶ- 
Ρἰεῖοά, δηὰ (ἢ ᾿αϑὲ ἘΠ 65 δηὰ γϑοῖ- ἔγιτς οὗ 
6 γεοαγ ννοι]Ἱά πδῖιγα! ῦ σοπῖς ἴῃ ἴΒαη. 

9. Ἡεχεζία᾽ φωεε οηε «υἱήό ἐδὲ ρῥγ ει :.} 
ΤΕΟ ρυτγροτί οὗ ἴῃς Κίηρ 5 παι γίοθ ΠΊΔΥ δὲ 
βαϊμογοα ἔγοση ἴπ6 σῇ ῥγιεβδῖ 5 ΣΟΡῚῚ (νεσος 
1ο). Ηεζεκιδῇ ννυϊϑιιδὰ ἴο Κπονν ννεῖμεσ ἴπῸ 
τα ϑἴοτης γι οϑῖϑ δηὰ [,ονϊ65 μβδά πδὰ {πεῖς 
τηλι πΐθηδηςο οὐκ οὗ ἴῆς {{865, δηὰ ᾿ΠΟΙΠΟΓ 
(ῃς δοουμπηυϊδίοη ψὨοἢ 6 δἂνν ννὰθ οἰθᾶγ 
ΒΌΓΡΙ 5. 

10. “σαγίαῤ ἐδε οδιεῦ ῥγὶε..} 16 τι ῖβ ντὰβ 
τῆς Αχαῦδὴ ᾿νῆῸ γεϑιϑιοὶ {{2ΖιΔὴ (ς ἢ. ΧΧΥῚ. 
17-20). Π6 πηιδὲ πᾶνε Πο]ά ἢϊ5 οῇῆςε δῖ ἰθλϑῖ 
313 γεδύβ. (δ6ε οἢ. χχυὶῖ. 1, χχυὶ, τ.) 

ἐδε 1ιον δαὶ ὀϊει οἠ ῥὶς ῥεοῤίς. 1.ε. Οοά 
μὰ5 πιδλέβ ἴῃς διαγνεϑῖ ἘΠιι50 2 }}}7 δοιπάδηξ, 
δηὶ ἤόπος ἴῃς διοιηῖ οὗ {πῆ65 δηὰ ἤγοῖ- 
ἔγυ5 15 90 τοδί. 

11. ΤδῪὲν Ἡεκελί αὐ εονυαπάε 10 βῥγόβαγε 
ἐδαριδεγ: (ΤΆΔΤΕ. “ογεῤοι 6} ἐπ ἐξδο ῥοιαε οὗ 
ἐῤεὲ 1,ογά.}] ὙΠεῖο δὰ ργοῦδοὶν αἰννᾶγβ ὕθοη 
βου. ῃλιηδεῖβ οὗ τῇς Κιηά Πόῖε βροκεὴ οἵ, 
οἰἴποῦ δποηχ ἴπ6 τοοπὶβ δος ἢ δοικῖο οἡ 
(δ ἰεπιρὶς Ὀυϊάϊης (τ Κ. νἱ. 5), οὐ ἀπιοὴρς ἴ86 



ν. 12-- τ. 

12 Απά δτγοιρῆς 1π τπε οἰεγίῃρβ 
Δηά τῆε {π|65 Δπηἀ τἢε ἀφαϊςαῖεα ἐλέησε 
[ΡΠ γ : ονεγ νη ἢ (ὐοηοηίδῇ τῆς 
Ι,ενῖϊε τὖας τυΐεῖ, δηὰ διῃϊπιεὶ ἢ 5 
ὑσγοιῃογ ας ἴῃς πεχί. 

12 Απά Τεἢϊε], ἀπά ΔΑ ζΖαζΖίδῃ, δηὰ 
ΝΑἤδίῃ, δπά Αϑαδοὶ, δπὰ εγίπιοῖἢ, 
ἀπά ]οζαδαλά, δῃὰ ΕἼ|6ε], δῃά [βπιᾶ- 
ςἢίδη, δὰ Μάδμαδιῃ, δῃά Βεηαίδῃ, 

« Ἡοΐδ. ε,Ζ { ἐπ αἰ τυογό ΟΝνΕΙΒΕΕΙ͂β πάθον ἴτἴῆ6 δ:ληὰ οὗ 

(ὐοποηίδῃ δηά δῃϊπιεὶ ἢ15 Ὀτοῖδει, δὲ 
τῆς σοπχπχαπάπγχεπε οὗ ΗεζΖεϊκίαῃ τῆς 
Κίηρ, δηά Αζαγίδῃ τς συΐϊοσ οὗ τῆ8 
ἢουΞε οὗ (σοά. 

14 Απὰ Κοτε τἢε βοὴ οὗ ἰπιηδὴ 
τῆε [,ενϊῖς, τῆς ρογίογ τουναγά τῇς 
ελϑῖ, τῦᾶς ονεῦγ ἴπ6 ἔγεεν}} οἴξογιηρβ 

ου-υ ]ἀϊη γα δἰἰδοῃοὰ ἴο [(Π6 οοιιγί5. (Νεῇ. 
ΧΙ. ς, 7.) Βιυῖ, πανίης Ὀθοη αἰδιιϑοὰ ἀυγίηρ 
[06 ἰαῖο γϑᾶγβ οὗ ΑδδζΖ, ἴ8ΕΥ τοαφυϊγεὰ πον 
ἴο ὃδ6 “Ῥγοραγοὰ " δίγεϑβῃ. 

12. Τρεὲ οὔεγίπρ. 1.6.“ τῃς Πγεί- 115 
(τὰς ἀπαρχάς, .ΧΧ.. 

δόῥριεὶί δίς ὀγοῖδεγ ϑῃιπ|οὶ ννᾶβ ἃπιοηρ 
[86 1,ον165 ννῆο υηάδογίοοϊ ἴῃς οἸεδηβίηρ οὗ ἴΠ6 
[οπρ]ς (οἷ. ΧΧΙΧ, 14), ἃ8 ννεσθ [6 οὶ δηά 
Μαβδῖῃ, ψῇο ἅγε τηρηςοηθά ἴῃ ἴδ6 ποχί 
γοῦβο, πὰ αἷϑοὸ Εάδθη δηὰ δῃἊπιδίδῃ, ννῆο 
ΔΡΡΘΔΓ ἴῃ ΥΕΓ56 15. 6 τοδὶ οὗ ἴῃ6 δηλ68 
ἅτ6 πονν. 

18. “παγίαρ ἐδὲ γμίεγ 97 δὲ δοισε 9 Οο4.] 
1. ἴῃς διὰ ργίεσί. (866 νεῦβὲ 10.) 

14. ΤΡε ρογίθῦ Ἰοτυαγά δὲ τα... 1... ἴῆς 
οδιεῖ ρουῖεσ οὔ ἀσού -κεορογ δῖ ἴῃς δδϑὶ ραῖο, 
Πετε ἴΠε ΡΓΟΡΟΓ ὨυπΊθεΓ οὗ [μ6 Ρογΐετβ ννὰ8. 
δἷχ (1 (Ἶγσ, χχνυῖ. 17). 

ἐδε "πού δοίγ ἐδίπφ.2 ὙὍῆα 5ἰη-οὔδγιηρβ 
πὰ ΕΠ ΕΠΗΣ (8εε 1,εν. νἱ, 2ς, ΥἹ]. 
1, 6. 

16. Ννεχὶ δὲμι 7 Οτ᾽, “ ὑπάογ πϊπι.᾽ 
ἐπ ἐδε εἰπε, 9 ἐδε ρῥγίε.. 1.6. ἴῃ6 1,ον]- 

(ἰοΔ] οἰτε5, ψνβεύθοῦ {ποτὲ Ὑνο γα ΘΠΕΙ͂ΠΑ 
ψΠἰπη 1[Π6 ᾿πλ158 οὗ (Π6 Κίἰηράοτι οὗ [πάδῇ, 
(ὐγίεεη ([οδἢ. χχὶ. 9.19). ΟὐὨ {δ6βὲ, βοπὶδ 
Πδλὰ ροῆς ἴο ἀδοδύ, ὑν ἢ] 6 οἴπογβ, Δ5 1Ἰδηδὴ 
δηά ει ἢ -5ῃηοπιεδῆ (οἷ. χχὶ. το, χχυῇὶ. 18), 
δβαδὰ Ὀθθη Ἰοβῖ, 580 ἴῆδλϊ ἴῆς6 ὨυπιῦοΓ ννᾶβ ποὺν, 
ΔΡΡΑγοΠΙγΥ, σεάιιςοά ἴο 51Χ. 

ἐπ ἐῤεῖν “εἰ οὗἶεε.)] Ἐδῖπετ, “τὶ ὁ συ εῖ;" 
ΤΠἬσεϑε 8χ 1, ονδ8 γεγο βίδιΙοπϑὰ δὲ {ΠῸ 1 ,δν]- 
το] εἰ )68, ψν ἢ ἴῆ6 {τυϑῖ σοπηπι δὰ ἴο [ἢ ςπὶ, 
(δαὶ 1Π6γ 5βου]ὰ αϊϑίγιθυΐο ἴο {π6 τπηοτηῦετϑ οὗ 
ΓΘΒΕΪΥ [Δ Πλ11165 ἰῃ ἴΠο56 οἰζί68, ννβεῖ μοῦ Οἱξ ΟΥ̓ 
τς (ὦ. 6. ἈΒεΙδεΣ οἷά οὐ γοιης) τπεὶγ ἀτς 

δίιδσε οὗ ἴπ6 το ρ]ο οδογίηξ8. 

1. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΧΙ. 

οὗ Θοά, το ἀϊβεγίδυϊε τῃ6 οδατίοπϑ οὗ 
τῆς ΓΟ, ἀπά τῆς πιοβὲ ΠοΪγ τῆϊηρ3. 

Τ Ϊ ; ΓΉῊ:Ὅ. αἕ Ις Απά ἵπεχι ίηλ τύεγο Βάςη, δὰ ἱ Ηρν. αι 
Μιηϊδηχίη, ἀηά [ἐβῆυδ, ἀηά δῃδιηδίδῃ, 
Απιλιίδῃ, ἀπά δῃδοδηίδῃ, ἰῃ τῆς οἰτῖ6 5 
οὗ τῆς ρτγιεϑβῖβϑ, ἰὴ Ζψδν ἴϑεῖ οἵῆἥοα, ἴο ! Οεν έν 
σίνε ἴο τῆεϊγ Ὀγεῖῆγεη ὈΥῪ σουγβεϑ, 83 
νν6}] τὸ τῆς ργεδῖ 48 ἴο ἴΠε 5Ππ|2]] : 

16 Βεβϑιάβ τμεὶγ ρεηεδίορυ οὐ πιδ]ε8, 
ἔτοπὶ τῆγοα γϑαῖβ οἷά ἀπά υὑρννδγά, 
εὐέμ ἀπῖο ἘνεΥΎ οἠς ἴῃδῖ δηϊεγεῖῃ 
ἰπῖο τὴ6 Ποιιδ6 οἔ ([Π6 ΓΟ Ρ, ἢἰ5 ἀΔ}} Ὁ 
Ρογτίο ἔογ τῆεὶγ βογνίςσα ἴῃ [{ΠΕῚΓ 
σμάγραβ ἀσσογαάΐϊησ ἴο τΠεὶγ σουγβαϑ ; 

17 Βοῖδ τὸ τῆε ρεπβαίορυ οὗ τῃς 
ΡΓΘβῖβ ὉῪ τῆς. ἤουβε οὗ τΠεῖγ ἐδίογϑ, 
Διὰ τὴς [, ον τε8 [τῸΠῚ ἔΥΡΘΠΤΥ Ὑ ΕΔΓ 

ὁγ εοὐγ“.7 ὍΒὸ ἀϊδιτδυϊΐοη νγᾶ8 τιδάθ 
“ ΟΥ̓ σοιΓ565,} ΠΟΥ Ὀεσδυθα ἴῃς ΟΠΊΟΟΙΒ 
ἴη σμάγρε πδὰ [58 οἵ ἴῃ ὑυθϑοὶν ἔπι 65 
ἄγαννη οιἱὧ δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς σουγϑε8 ννῃογεῖο 
{ΠΟΥ θοϊοηρεά, 

16. Βειίε ἐδοὶγ φεπεαίορν 97 πιαίφι, δ. 
Ὑτδηϑίαϊς - Ἐχοορεΐης 180 1ἐδῖ οἵ πι8}6ε8 
ἔγοπι ἴἤγθο γεᾶγβ οἱά δηά υρνναγάβ8---89 1ἱεῖ 
ΟΥὗἩ Ἰδο60 0 θπξογθὰ ἀδΥ ὉΥ ἀδὺ ἰπῖο 
180 ΒΟτ89 οὗ δ89 Τοτὰ ἴον τῆ 6} ϑεγνίοα ἰὴ 
(ΠΕΡ σμάᾶγροβ, δοσογάϊης ἴο {πεῚῚ σουγδ65.» 
ὙΠπαῖ 15 ἴο 54Υ, ἴπ6 [,ονὸ οβίσοβ ἰη [6 
ΤΙ ,ονϊῖςδὶ ἴοννῃηβ ἀϊδιγι υυϊοὰ ἴο 4} ἴδ πηθη"- 
ὈεΓ5 οὗ ἴδε ΡῥυίθϑοὶΥ ἔδπι!}}ς5, ὀχοθριὶηρ ἴο 
{βοϑο νῆο αἵ ἴῆς {{π|Ὸὸ ψνεγα δ [6 πιϑαΐθη, 
Ρογοσγπλης (ῃς ἀυ65 οὗ ἴῃ εἰν οἴδος, δηὰ ἴο 
βι} οἷ πηεπλθο γα οὗὨ ἴΠΟΙ͂Γ δ πλ1}}}68 245 {πεῪ πδὰ 
ἴλκοη ἢ τῆσπι. ὙΠόδθ6 ρογϑοηβ π0 ἀοιδὲ 
οδίλιποά {Πεὶγ 5θασγε δἵ ἴῃς τεπιρὶο [156], 

17. Βοιδ ἰο ἐδὲ χεπεαίο ΓΚ ἐδ ῥγίοις, 
7 Ἀδίδον---" Απὰ δὲ ἴοσ ἐδο δεῖ οὗ 
6 ῬΣΙοδῖθ, ἰξ δε δοοοσΐϊηβ ἴ0 [86 
Βοῦεθε οὗὐἨ ΦποὶΣ {δίθοτ5, δὰ ἐδδΐ οὗ 
809 Τονΐίθοες γε ΠῸΠ) ἵΕΠῪ ὙοΑγβ οἷά 
δηὰ υρννᾶγάβ8, δοςογάϊης ἴο Π6]Γ σἤαγροθ ἴῃ 
ΓΠΟΙ͂Γ οουγ565." ὉὍΤῆθ ΤΟΥ Ποτὲ φγοςθθάβ 
ἴο ἰδίας ἴπ6 πδῖυγο οὗ ἴῃς [1518 νν ἢἰςἣ χυϊάρά 
16 οὔἶδοοῖα ψῆοὸ πιδάς ἴπ6 ἀ!διγ δυο ῃ8, 
Τῆγοο ἰἰ5ϑῖ8 ἂσὸ δπυπιεγαῖε--οὴθ οὗ ἴΠ6 
ὑτίοϑίβ πιδίς ουξ δοςογάϊπρ ἴο ἔπ} 165; ΟἿΘ 
οὔ τῆς 1, ον το5, ἱπο! υὐϊηρ 411 αϑονε 20 Υὑδᾶγβ 
οὗ ἃ;ο, δὰ πιδάς οιΐ δεσογάϊηρς ἴο σοιιγβθϑ ; 
αηά ἃ {πτὰ, οὗ [6 ῥυίεϑο Υ δπὰ [ον] ςδὶ 
ἔτη |65, ςοηίδιηηρ ἴδ6 νΊνοβ, 50η8, δηά 
ἀδυγχῆῖετβ οὐ ὈΟΪΝ ῥγεδῖὶα δηὰ 1 ενῖο5. ἴἢ- 
ἀἰϑογι πηδίοὶγ. 

δὲ Ζυμει ὕγονι ἐφυσπὴγ γεαγε οἷά ἀπά 
μριυαγά..)ὺ ὝὙΠΕ ΕΥΙΘΘΕΥ ἅξε 'νὰ5 30, δηὰ 
ΟΥ̓ αἴθ }ν τς 1,εν 65 οηϊογοά οπ τἢεὶγ πὶὶσ 
ηἰδίογίαὶ ἑμηςτου5 δὲ παῖ {ἰπὶς οὗ ᾿ς (Νυπι, 
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ἢ, ἐγωισί. 

οἷά δῃηἀ υὑρνναγά, ἰπ τῆεὶγ σῆαγρεβ ὈΥ͂ 
ΠΕΙΓ σοι Γ865 ; 

18 Απά ἴο {δε δεπεαίορυ οὐ 8]] 
(ἢ εἰγ {{π||6ὲ ομςβ, {Πμεἰὶγ νγὶν 68, ἀπὰ {Πεὶγ 
80η8, ἀπά τῇεϊτ ᾿ἀλυρῆτοτς, εὐτουσῃ 4] 
[6 φοπρτερατίοῃ : ἴον ἰπ τῆεὶγ 'βεῖ 
οἵἶδες τῇαγ 5δηςτῆεαά {Πεπηβεῖνεβ ἴῃ 
ΠΟΙ] 688 : 

Ι9 ΑἾἴβο οὗ τῇδε 8οπβ8 οὗ ἄδγοη τῆε 
ΡΠΕεβῖβ, τοὐϊεὺ τὐόγό ἴῃ τὰς δε] 5 οὗ 
τῆς βυδιγὺ8. οὗ {Πεῖγ οἰτῖ65, ἰῇ δνετΥ 
βανεγαὶ οἰτγ, τῆς πχεὶϊ τῆαϊς ννεῦε εχ- 
ΡγΓεϑδεὰ Ὁγ παηγ6, ἴὸ ρίνε ρογτίοῃβ ἴο 
411 τῆς. πια]ε5 ἀπιοηρ τε ῥγιεβῖβ, ἀπά 
ἴο 4}} τπδῖ νγεῦὲ γτεοκοπεά Ὁγ ρεηδα- 
Ιορὶε8 δηπιοηρ ἴπε [,ενῖτα8. 

20  Απὰ τἢι5 ἀϊά ΗξεζΖεκιδῃ 
τῆγουρβους 4}} [υἀδῇ, δῃηά ψυγουρῆς 
ἐδαὶ τυλίοδι τυαᾶς ροοά πὰ τίρῃς ἀπά 
τγυτῇ Ὀείοτγε τὴς ᾿βΆει "8 (σά. 

21 Απά ἰπ δνοῖγ νγοσκ τῆδὲ ἢς 
Ὀθερᾶπ ἴῃ ἴδε βεγνίςα οὗ τῆ6 πουβε οὗ 
Οοα, Διὰ ἴπ τῆς ἴανν, ἀπά ἴῃ τῆς σοπ- 
τηληἀπχεηῖβ, ἴο 86 εἷς ἢ8 (ὐοά, ἢε ἀϊά 
1: ἢ 411 15 μεαγῖ, ἀπά μγοβρεγεά. 

ἵν..1). Βυῖ Μορβεβ, δήϊον ἃ νγϑ!θ, γοάδυςεοά 
{πε πΕΠΕΘΘΑΣΥ͂ ἅσ6 ἴο 25 (10. γἹ11. 24), δπὰ 
᾿ανιὰ, τονναγάβ ἴὴ6 οἱοϑδα οὗ ἢ5 σοεῖρτι, 51}}} 
ξυτῖθοῦ τοάυςεά ᾿ἴ ἴο 20 (1 Ὁγ. χχίϊι. 27). 

18. “πώ ἰο ἐδε ρεποαίοσν 977 ἐδεὶγ ἐδέΐο ομες, 
ἐσ. Ὑταηβίαϊο - - πὰ δε ἴο 89 Ιἐδὶ οὗ 
4}} τὰ ῖγ {16 οδσ5, [Π ΘΓ νυῖνθϑ, [ΘΓ δοη5, δηὰ 
ΤΠΟΙΓ ἀδιιρῃίοτβ, ἀς οχιίθη θὰ ἴο [δ 9 ψ80]9 
Ὀοάγ; 70 ΒΟΥ ἀθ841}1 τὸὶῖὰ [89 ΒΟΙΪΥ͂ 
τἰηρε {εἰς 101}1γ. ὙΤΠὸ τον ϑῖοσ οὗ (ῃς 
ξΑτΆ 1165 ννὰ5 σογηροῖα : ΠῸ οὔθ ννᾶβ οπηπίρά ; 
ἔου {86 οβῆςοτβ ψψῆοβα δυβίποβα ἴξ ννᾶβ ἴο 
δαάπιηἰσίεγ ἴΠ656 “ ΠΟΙΥ {π|ηρ5,᾽ οὐ “ οῇενγ- 
ἱημ5," ννεγὸ ἔπι} ἀηα Βοηοϑῖ ἴῃ ἀἰβομαγρίης 
[Ὠεῖγ {Γυδῖ. 

19.ὡὈ “Μμόο 9. δὲ “οη5 07) «αγοπ, φ'ε. 
Ττδηϑίδίε--- ΑἸθὸ ἤοσ ἴδ6 δοὴβ οὗ Αδγοῃ, 
(ἢ6 ΡῬυιοδίβ, ῇο ἄννεϊε ἴῃ τὰς ἢΠεΙ 5 οὗ 186 
δυθυγὸβ οὗ {ΠΕΙ͂Γ ξθύΎθσαὶ οἰἴ165, ἘΒΘΤ Θ᾽ ΜΘΟΣΓΘ 
ἸΩΘῺ ΘΧΡΣΘΕΒΙΥ πδιρθὰ, ἴΟ ρἷνθ ρογίουβ 
ἴο «ἱἱ ἴπΠ6 πι8]65 ἀπιοπρ ἴῃς ῥγίθϑδίβ, δηὰ ἴο 
41} νῇῆο ΕΟ ὍρΡο; [δ9 ᾿ὲδῖ ἀπιοὴρ (ἢς 
1,ονε5. ΤῈ σΟΙΙΠΙΤΥ Ρυοϑίβ δηά [1,6 ν]ῖ68 
ἃ΄Ὸ ἤσσο αι! ησι 5η6α ἔτοπι ἴποβο ννῆο ἀννοὶῖ 
πη 16 ἴονηβ. ὙΠῸ νυτῖοῦ τηθᾶπ5 ἴο ποῖα 
(δὶ ποῖ Ἔνθ νγεγα [ΠΕΥ πορ]εςϊεά---ογ [πὸ πὶ 
ἴοο, ἴθ γθ νοῦ πηθη ῃδηιθα, οἵἴπογ (ἤδη ἴποβα 
νῆο αἰκιΠθυϊεα ἴο {π6 ἴοννῃ ρῥγίεϑδῖβ (νυ ῦθοβ 
14. ἀπά ,15ὺ), δπὰ ἴοϑε ψχάνθ ρογίϊοῃβ ἴο ]]} 
[Πξς πλα]65 οὗ τῆς ΡΥ ΒΕ ογάοσ, δηά ἴο 4]} {Π6 
1, οντ65 ἔγοπλ λο γοαγβ οἱὰ δηά ιρννασάβ. 

11, ΟΠΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙΙ. [ν. 18---3. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΙ. 

Ι «δ .εηπαελεγ ὁ ἐμυσάίησ μήαά, ᾿ἤεξοζίαλ γον ἢ 
,Μειὴ ἀὐνεσεί, αγια] φισοιγα γείά ἀἰἑ ἈΟΡίς. 0 
ἀσιείμοέ ΤΔς ὀίαεῤάενιες οΓ δρεηασλογιό, ὄν 
»σσαρε αμα ἐγ, “ἰσεξειὰ ἀπά Ζαϊαά 
2γαν». 21 4. αηρεί ἠείγογείλ ἦς ἀουέ οὗ 
ἐἦε ἀσεγγίαμς, 9 {ἠδ γσίον» οΓἹ “Ἴωοδίαά. 24 
“ἰπξοξιαά ῥγαγέησ ἐμ ἀδς ἰοξηέες, Οοά σίνείά 
ἀμπε αὶ σἱση ὦΓΓ γεζσυέσγν. 25 27}ὲ τοαχῖηδ' 
2γομά ἐς ἐμεὀίεκα ὁγ οά, 27 77: τυεα δὰ 
αμα τοογὰς. ,κτ 7 ὦ γον ἐμ ἰδέ ἀπεδασεα σέ 
97 4δωόνέρη, 5.2 42 ἀνά, αμασαεἦ μές 
“ἐείκίἀ ἀξηι. 

ΕΤΕΕ “τἴεβε τπίησβ, ἀπά τῆς ὅ 

σμογ Κιησ οὗ Αϑϑυγία Ἴδπις, διά δὰ 
ἐπῖεγοα ἱπῖο [υάλῃ, τη εποδρεά 
ραίηϑὲ πε ἔεποεα οἰτίεβ, ἀπά τῆου τῆς 
το νυΐπ τῃθπὶ ἔογ Ἀἰτηβοῖ ες. 

846 ἢ}, 
2 Ηε τοοκ σουηβεὶ νυ ἢ ἢ15 ΡΠ ΠΟ 68 

δηά ἢΪ5 πλὶρ ἢ Υ ΠΊθη ἴο 5ἴορ πε ννυδῖεγϑβ 
οὗ τῆς ἐουμπῖδ!η5 νη ϊο ἢ τύεγε νιτπουξ 
ἴῃς οἰἵγ : δηά {πεν ἀϊὰ Πεὶρ Ἀϊπι. 

41. Η ἀϊά «οἱ αἰ δὶς ἐκαγ ἢ Οοσήρατο 
2 Κὶ. χχ, 3, δῃὰ 15. χχχυθ. 3. 

Οσηαρ. ΧΧΧΙΙ. 1. “22εν' δεῖς ἐδίηφε 
απ ἐδὲ εεἰαῤίϊεδηιοηῖ ἐδέγεῳ 1 {πεγαιν, 
“χη ἴῃς μαι ἠμίπει. τῃογεοῦ"---οΥ, ἴῃ οἵδες 
ννοτγάς, “" αἴοσ ἴπε5ὲ τηϊηρ5 πδά ΕΝ ἔλΠΓΥ 
ΔΟσοΙΏΡ 5864.᾽" 

δεηπαοῥεγιὁ εαρηθ.})] ΓὨΐ6 δπῖγε μβαΞΘΑΡΌ, 
ἔγοπι νΟΙΘΘ 1 ἴο νεῦϑε 8,15 ἃ ποῖίϊος οἵ ἴδε γϑὶ 
Ἰηναϑίοη οὗ ϑοηηδοπογιῦ, δηὰ σιὶπβ5 ρδγαὶ οὶ 
ἢ 2 Καὶ. χυ. 121-16. [{15 αἰπιοβῖ νυῃο ] } ῦ 
δυΡΡ᾽ἐπηοηΐαγν, θοῖηρς σοηςσογηρθά ν ἢ ἴῃ 6 ῥτὸ- 
Ῥαγαΐῖϊο 5 πιδάθ ὉΥῪ ΗἩδζοκιδὴ ἴὉΣ γεϑιϑίδηςς, 
ὙΠ ΟΓΘΔ5 ἴῃ 2 Κίηρδ νν6 ἅγὸ ἱπίογιθα οπὶγὺ οἶ 
νγνῆλῖ ἢὸ ἀϊά νῆςη,͵, ΕΟ ἃ Ὁπιθ, ἢ6 ἀεῖει- 
ταϊηδα ἴο τᾶκο ἢΐς βυ π5βίοη. 

δε Μεποεά οἰτε:.}) ὙῊεθε μδὰ Ὀδεκ βίγεπρίῃ» 
επεά Ὀγ [οἴμπιαπι (οἷ. χχνὶϊ. 4), δυῖ Βλά ῬτΟΌΔΟΙΥ͂ 
ἔλθη τὴ ἀδοδύ ἀυτγίην ἴῃ αἀἰϊδλϑίγοι γεῖῃ 
οἵ ΑΒ... ϑεῃηδοπογὶθ ϑθεπβ ἴο ἢᾶνε ἑουπά 
Μ|π|Ὲ αἰ συ ΠΥ ἴῃ τεάυςίηρ πὶ. (ὅ8ες 2 Κὶ. 
ΧΙ, 1.3.) 

8. Ηε ἸΙοοζ εομπεεῖ «υἱὲ δίς »γίπεο: ἢ Οοτα» 
Ῥᾶγο οἢ. ΧΧΧ. 2. 

απα δἰ: »ελδὲν νι. 1.6. “ 5 οἰιίοῖ τη] 
ΔΓ οβῆςοογβ." 

10 “00 δὲ «υαἱόν! οΥὙ τ1δε ἡοηπία! "9 «υδίεῦ 
«ὐεγὸ «υἱήδομὲ ἐδὲ εἰ.γ.] Οοπλραγο Ὀοίονν, υΟ ΓΘ 
30, ἃη“ 8566 ποῖδ οἡ τ Κ.ϊ. 11. ἀπά 2 Κ.. χυα, 
14. Ἠξεδεκίδῃ 5 οδ]εςῖ ννᾶ8 ὑὉτΟΠΔΌΪΥ ἴνο». 

: ἢ 18. 1.2, ἘΣ 
Θβτ} Ὁ] 5ηπηεηῖ τῆεγεοῦ, δεηηδ- [καἰ 36. ε 

᾿ ΠΕΡ: '᾽ 

2 Απμά νῆεη ΗδροζΖοκιαὴ ον τδαῖ ἀήβκας ». 
ΘΟΠΠΔΟ ΘΓ νγὰ5 σοιη6, δπὰ τῆδς δε ἌΠΕΣ 
νγᾶ5 ρυγροβεά το ἤρδε ἀραίπϑε [Ἔγὰ- Ὡ τὰν 



ν. 4---.] 

4 ὅο τπεῖε τγ»ᾶδᾶϑ ραϊῃεγεά τυςἢ 
Ρεορΐὶε τορεῖῃεῦ, νῃο ϑιορρεα 41] τῆς 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒΕ5. ΧΧΧΙΙ. 

6 Απά ἢε 8εῖ σαρῖϑι!πβ οὗ νγαῦγ ὀἼνεῦ 
(ἢς ρθορΐε, ἀπά ρατῃογεὰ τῆδπὶ ἴορα- 

1 ἢν, (ουηίαίϊηθ, ἀπά τὴ6 ὅγοοκ τϑᾶῖ ἴγαπ πεῖ ἴο Ἀϊπὶ ἴπ ἴἢε βἴγεεῖ οὐ τῇε ραῖε 
ρωωά. τῆῃγοιρἢ τῆε πλάϑς οὗ τῆε ἰαπά, βαγίπρ, οὐ τῆε οἷἵγ, δπὰ ἴβρακε σοπιίογιδθὶν ἯΠΡῸΝ 

ΝῊ 8δου] 4 τπε Κίηρθ οὔ Αϑϑυγιὰ ἴο ἴπεπι, βαγίηρ, ΟΝ 
ςοπὶς, Δηἀ βηά πιυςἢ νναῖεγ 7 Βε βίγοηρ δηὰά Ἴσοιυγάσεοιβ, δε ἐκ α 

ς Αἰβο ἢς βιγεηρτμοπεά Πἰπηβοὶέ, ποῖ δίγαϊά πογ ἀἰβπιαγεά ἔογ τῆς Κίηρ 
ἀπά 01} ἃρ 41} τῆε νν8}} τῇαις ννὰ8 οὐ Αββυγίᾷ, ΠΟΥ ἔου }} τῇς πχυϊτίτιὰς 
ὅγοόκβη, Δηἀ γαὶβϑϑά 22: Ὁρ ἴο τῆε ἴονγειβ, ἴμαϊ ἡς νντῃ ἢϊπι: ἔογ ἐδόγε δδ τηοῦα 
ΔΔ Δποῖδο ννὰ}} νιθουῖ, ἀπά τὸ- ψῈ ἃ τῆλη τυτῇ Πϊηγ: 

1 τ, ραϊγεὰ Μ|1|ο :π πε οἰ οὗ αν! ά, ἀπά 8 ΝΊ Ἀϊπὶ ἐς δὴ δδγπὶ οὗ ἢεϑῇ : 2 7ες. τ7.9 

φκαάσε, τηδάς ᾿ἀλτγῖς Δηα 5}|161458 ἰπ δϑιπάδηςα. δυζ ψντἢ 5. ἐς τὰ6 ΓΚ οὐγ Οοά το 

ἴοϊ ἀ,--- ἣθ ργοροβϑά ἴο δίάδ ἴῃς βργίηρϑβ οιϊϑι δ 
186 ΟΥ̓ ἰπ οΥοσ ἴο ἀϊδίγεϑϑ ἴῃ 6 Αϑϑυγδῃϑ, 
δηά ἴο σοηυοΥ {πεῖγ νγαῖοσ ππάθγρτουηα ἰηῖο 
[Π6 εἰϊγ, ἴῃ ογάογ ἴο ἱπογθᾶϑα ἢ]5 οἾνῃ ΒΡΡΙΥ͂ 
ἀυγην ἴῃς 5'ερθ. ((οχήραγε ἔσεϊι5. ΧΙ, 17.) 

4. Τρε ὀγοοῦ ἐῤδαὶ γα ἐῤγομσ δε »πὶάςέ ἢ 
ἐδε ἰαπά.) ΤῊ “Ὀτοοκ᾽" ᾿ηϊεπαςα 5 ργοῦ δ Υ 
ποῖ ἴη6 ΚΙάγοη, δυζ (6 παίῃγαὶ ννδί θυ σοῦ γ56 
οὗ τὴς Ο΄ποη, ννῃῖς ἢ τη ἀονῃ ἴῃς Τυτοραοη 
ὙΆ]|]ογ. ((οιηραγε νοῖβε 30.) ὍὙΠι5 νναῖογ- 
ΟΟΙΓΞ6 ΤΔΥ πᾶνε σομηπιοηςσοα οιδίάθ [Π6 
Πλαπιάϑουβ ρμδῖθ, ἴῃ ἴΠ6 υἱο ΠΥ οὗ ἴῃς “ (δπὶρ 
οὔτε Αϑβϑυγιδηβ." Ηεζοκίδη ργΓΟΌΔΟΙΥ σονεγοά 
1 ἰῇ νῈ ἸΙΔΘΟΏΤΥ ἔτομπη 115 βοίιγοα ἴο ἴδ6 
Ῥοϊηῖΐ ψνἤογς 1ἴ τοδοῃθα ἴῃ6 ποῖ ψν4}} οὗ 
7 επιβδίθπι. 

δ. ΗΦε δωδ εὸ δὲ «υα] ἐδαΐ «υαςΨ ὀγοζεη. 
Τῆς Ὀγόδοθαεθ ἴῃ ἴπ6ὸ νν4}} οὐ επι5α]ε πὶ, οὗ 
ὙΠΙΟἢ ϑϑδῇ 4190 βρελί (χχὶϊ. 9), πηυβὲ ποῖ 
ὉὈς Αἰτὶδυϊοά ἴο [πε εἴεςϊ5 οἵ ἴπ6 οἱά ΠοΟΘΈΠΠΥ 
οὗἨ ἁ ὡ[οΔ5ἢὴ (εἰ. χχν. 232); ἔογ ὕὕχζιδῃῃ δηά 
Ἰοῖδαπι μδά, θεγοπὰ ἃ ἀοιυδῖ, τοραϊγεὰ [86 
ἀδύλᾶρο ἄοης δἵ {δῖ {πηὸ (οἢ. χχνὶ. 9; ΧΧΥΙ!. 
4). ὙΠΟΥ πιιϑὲ ἤᾶν θδθη οδιϑεα ΕἸΠΕ ΕΥ̓͂ 
πορῖοςῖ δηὰ σαγο] 655η655 πὶ {π6 τεῖρῃ οὗ ΑἢδΖ, 
οὐ ΌΥ [Π6 5ρὶ6 ῥσοόςθθθ οὗ Ὡδίιγαὶ ἄθοδῪ 
ἩΖοκΚίΔἢ 5 γραῖγ αΓ ἀοηθ ἴῃ Παβίοθ, (ἢ6 
τυδίοτιδ] υϑϑα οίηρ [μδί οὗ ἴῃ6 ποΙσῃθουγιην 
ἢοιι565, νυ πὶ οἢ νοῦ ρυ]οὰ ἀον ἴοσγ (ἢδ- 
Ῥυγροϑε ([5. χχὶ!. το). 

αμά γαϊπεά ἐ ὦ 10 ἐδε ἰοαυογ:.ἢ ΓὮΘ 56Πη56 
«Γ᾽ τΠ15 εἴἶδυᾳρ 15 ἀουδίξι!; δῖ ηο Ὀεῖίεῦ 
τοηπάοσγιης ἤδη παῖ οὗ ἴῆς ἰοχῖ ἢδ5 Ὀδθη 
Ῥιοροβδθοά. Ηφζοκίδῇῃ ΠΊΔΥ ΥΘΓῪ ΡγοῦΔὈΪΥ ἢάνς 
τΠπουρῆς [ἴ ρπιάθηϊ ἴο γαῖϑ6 [ἢ 6 νν}} ἴο ἃ ἰδνοὶ 
νἢ τῆς ἴοννοῦβ, ννῃιςῆ, τη (ἢ ἑοτιβρα οἰ ος 
οἵ ἴμ6 {{π|6, υ50}8}}}7 ονεπτορρεά [Π6 νν8}}5 
Τοηϑιἀθγαῦὶγ. (ὅ5ε6 “Αποίοηὶ Μορδγοβίοβ, 
γοῸ}]. 1. Ρρ. 386, 4ος; νοὶ. ἰϊ. ΡΡ. γό, 77.) 
Τονογβ ἢδά Ὀδεη 0} ἴῃ ἴῃς νν4}} ΒΥ {22 δὴ 
(ςἢ. χχΥὶ. 9). 

Μ2}1|ο ἐπ ἐδὲ εἰ 90.7Ρ. Ῥαυϊ4.} Ἐδίδει--- 
“ἍΜΠ1ο, ἴῃς οἰ οὗ αν. Ψνμδῖονον ΜΙΠ]οὸ 
ὙΥΔ5 ΟΥΡΊΠΔΙΥ (5366 ποῖς οἡ 1: Κ. ἰχ. 1ς), ἵἴ 
δοοτ5 ἴο ἤᾶνε Ὀδθη δῖ 1ῃ]|5 ΠΠῚ6 [6 ΠΑΠῚΘ ἴῸΓ 
ἴδε οἱά “γ οὗ αν "---ον, ἴῃ οἴδοσ ννογάβ, 

ἴογ {πὸ ρΡατ οὗ Ϊεγιϑαίθπὶ ννῆϊο ἢ ΔΥ ἀμδ 
πουῖῃ οὗ [πὸ τοπλρίο. 

ἀαγί, (τλᾶγρ. “πὐογαϊ ΟΥ̓Ά «ὐεαροης.}] ὙΠ6 
νογὰ υϑο4, σῥοίαορ, σληποΐῖ ΡΟΒϑΌΪΥ πιθδῃ 
“ς φγγογά5." [{ ἰ5 ἔγοπι σράδαεῤ, " ἴο 56πηἀ,᾿" δηά 
ΤΏΘΔΠΒ " ἀΑτίβ᾽ ΟΥ̓ “Π1]55116 νυ ΘΔρΡΟΠ5.᾽ 

Θ. 15 1δὲ σἰγεοὶ οὔ 1δὲ σαΐς ὁ} {δὲ εἰν. ΟΥ 
“Ἶη [πὸ 54ιιᾶγὸ δ ἴῃ μαῖς οἵ ἴῃς οὔ. ὙὍὙδα 
δαῖς ἰηϊτοπάθα 15 ργοῦδοὶν παῖ οἵ ΕἸΡἢ γαὶπὶ 
(ςἢ. χχν. 232}--ἰἢὴε στοδῖ πομεγη μαῖθ, ορρος 
δῖος (Πη6 “(ὑδὰπὶρ οὗ ἴῇῆς Αϑβϑυτδης "--ΤΕρΡΓΟ- 
βοηϊοιὶ ὈΥ ἴπ6 τηοάθγῃ ᾿ϑδπιδβοι8 μδῖο. 

7. Τρε »ιμ μά δαὶ ἐς «υἱὸ δὲ.) ὙΤῊΘ 
τυ τυάθ ννᾶς ῬΥΟΡΔΟΌΙΪΥ ἴῃ σἰψῃῖ. Ὅὕδο “νδ]- 
Ἰεγ58" δδοιιῖ ἴμ6 ἵν νύθγα “ (0}}} οὗ σπαγιοῖϑ "-- 
[86 “Βογβογλθη νΟΓῸ “δεῖ ἴῃ ΔΥΥΑΥ δἵ ἴΠ6 
μναῖς" ([5. χχὶ!. 7). Τῆς τηοι πᾶς δηά 5ἰερθ- 
ἴοννοῖβ ννο Ὁ γραγρὰ (ἰδ. χχίχ. 3). Α δποβῖ 
παῖ ϑοοιηθά ἱπηυπιογαῦϊς (Ὠγεαϊοηεά ἴῃς ΟΕ 
ΟἿ ΘΥΟΎΥ 5ἰἀδ; δυϊξ ἐβρθςοῖδ!ν οὐ ἴῃς ποἢ, 
Ὑνἤογο δίοπο ἰξ ννᾶϑ ργδσί δ! 45ϑα 0 ]6. Α 
ἄθορ ἀσθροπάθηου πδὰ ϑεϊθε οἡ ἴῃς ᾿πἢδδ]-» 
ἰληῖβ, ννῆο γοραγάθα ὄϑοᾶρο 85 ᾿προβϑίθὶς (ἰδ. 
ΧΧΙΪ, ς, 13). 

ἐδεγε ἐξ ριογε αὐἱδ 'Δῷ ἐδαπ «υἱ δἊνη. 
Ηεζοκίδῃ δάορῖ5 ἴπ6 ἰάδα, ἀπά δἰπιοδὶ [86 
ννογάβ, οὗ ΕἸΙ5μα (2 Κ. νὶ. 16), ἤθη ὃ6- 
Ἰοασιιογοὰ ὈΥ ἂἃπ ποῦ. Ηδ ϑβιιδϑιτιῖεβ. ποννς 
δνοσ, Οοά Ηπλβοῖῇ ἔοσγ ἴῃς δηροῖὶὶς μοβὶ οἵ ἴῃς 
Ῥτορῆεῖ, 

8. πηι ἐς ἐδὸ Σονά συν Οοά, 45. ΤῊΘ 
ἔα ἢ, νος τἢ656 ννογάβ ὄἼχρῦοβα ννοι]ά, οὴθ 
ταϊβῆῖ μᾶνὸ Τῃουκπῖ, ποῖ ἤᾶνο ννανοσοά, Βιῖ 
--αἰδϑ ! ἴογ διιπίδη ἹΠΗ͂ΓΠΊΠΥ !}---ννὸ Ἰοάγῃ, ὈοΙἢ 
ἔγοιῃ Κίηρβ (2 Κ. χυθῇ! 14), δηά ΠῸΠπι [86 
᾿πϑογρι]οη5 οὐ ϑοηηδοδογ ( Αποϊοηΐ Μοη- 
ΔΥΟ 65᾽ νοὶ]. 1. Ρ. 435}, τῃπαῖ νυ δίη ἃ {π1|16 
δ 16 115 ἡοδὶς σοπβάσηςε ἀϊοα ἀνναυ, δηὰ 
νγ)Ὧ8 5υσοοράσα ΟΥ̓ ἀσπραιὶῦ δηά ϑιιθυπ) 55ίοη. 
{πΚκῸ Ἀδδοθοδπι (ςἢ. χΙ!. 9), κε ]οδϑὴ (2 Κ. 
χὶὶ. 18}, Ηολοκιδῇ νὰ σοπίθηϊ ἴο ριιγοῆδθ6 
ἢ]5 βαΐεῖγυ. Ὅῆς παιταῖϊνε οἵ Κιηρ5 ἴ6]]5 τι|5 δἵ 
ννῃαῖ ὑσγῖςς (2 Κ. χυῖ. τς, 16). ΗφζΖοκίδῃ 
βΒίΠΡΡΟα τῆς ἴθιαρὶο δηά οπηριοα ἢ]5 γθασαγ68 
ἴο οδῖαϊη ναί ργονοὶ ἃ τὩῸΓῸ ἴοΙΠΡΟΓΑΓΥ͂ 
τε] εξ. 
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“2 Κίη, 1:8. 

τ Ἡοῦδ. 479- 

ΠεΕΙρ υ5, ἀπά ἴο ἤσῃε οὐγ ὈΔΈΪεβ. 
Απά τῆς ρεορὶε ἴγεβδιεά τῇεπΊβοῖναβ 
ρου ἴπε ννογά8 οὔ Ηεζεκίδῃ Κίηρ οὗ 
Τυάαῇ. 

9 ἴ “ΑΠεῦ τῇῖ18 ἀϊά δεηηδςοῃεγθ 
Κίηρ οὐ Αϑϑγγίᾳ β6πη4 ἢ18 βεῦνδηϊβ ἴο 
7ετυθραίεπι, (θυ ἢ ἀληιεοὶ ἰαἸά εἰοσέ 
δραϊηδῖ [ΓΟ ἰβἢ, ἀπά 411 ἢ18 ἵροννετ 
νυ Πἰπλ.) ὑπῖο ΗεζΖεκίδῃ Κίηρ οὗ 
]υάλῆ, ἀπά υὑπῖο ἃ}1] [υάἀδῇ τῇδζ τυόγέ 
αἵ [εγυβαϊεηι, βαγίηρ, 

Ιο Τῆι 84:18 δεηπδομογ Κίηρ 
οὗ Αβϑογγία, ΝΥ ἤεγεοῃ ἀο γε τγιϑβῖ, τῃδῖ 

ῖὸο ᾽ ἤ Η ι: σε Η ) 

τὴϑ δον Δὐϑϊάς "πη τῆς 5ἰεσε ἴῃ [εγυϑβαίεπι 
Ι: οῖὴ ποῖ Ηεζεκίδῃ ρεγβιδάς 

νοῦ ἴο ρίνε ΟΥ̓ΘΓ γόουγβαῖναβ ἴο ἀϊς ὈΥ͂ 
ἔλπιϊπα ἂπά ὉΥ τῃϊγοϑῖ, βαγίησ, ΤΉΘ' 
ΙῸΟΚῸ οὐυγ (ὐοά 5841] ἀεϊϊνεῦ ὦ5. ουῖζ 
οἔ τῇε Παι)ὰ οὗἉ τῆς Κίηρ οὗ Αϑϑυγίδὴὺ 

12 Ηλῖῃ ποῖ τῆε 5Ξ4π|ιι Ἠ εΖεκιδῇ 
τἈκεη ἃννᾶὺ [5 Πίρῃ ρίδοεβ δηά ἢ Ϊ8 
Αἰταγβ, πὶ ςοπιηδηάεά [μά4ἢ δηπά 
]εγυβαίεηι, βαγίηρ, Υε 5}4}} ννουβῃ!ρ 
“Βείογτε οπὲς αἰἴδ, δηὰ θυγῃ ᾿ησεηβα 
ροη τὸ 

12 Κηον γε ποῖ ψῇῃαῖ 1 λπά "γΥ͂ 
ἔλϊμετβ ἤᾶνε ἄοπε υὑπἴο 4}1 ἴδε ρεορὶε 
οἵ οὐδεν ἴλπα5 ἡ νγεῦε τἢς ροάβ οὗ τῇ8 
πδίίοηβ οὗ τῆοβα ἰδη 449 δὴν ννᾶγϑβ ἃ ]ς 
ἴο ἀο]νο πο ῖ]γΓ ἰδλπᾶς οὐδ οὗ πλῖπς 
Παηάὴ 

14 ὟΝ ἢο τὐας ἐδέγε ἀτλοηρ 4}1} τῆς 

9. “2,εγ μἢ Οπιίηρ, 85 ννὸ}]}] Κποννη, 
{Πῃε δοοοιιηΐ οἵ Ηοζοκίδῆ᾽ 5. βϑιιθηλιϑϑίοη σοη- 
1λῖηδὶ ἴῃ 2 Κ. χυῆ. 14-16, [16 ΠΟΥ πονν 
Ῥιουθεάβ ἴο ἴπὸ στοαῖ δνοηΐ οὗ τῃμαῖ Κιημ 8 
Γεῖση --ἴῃ 6 ϑδοσοπε ὀχρϑάήϊτιοη οὗ ϑοπηδοπογιῦ, 
ἢ]5 ἱπηρίοιιβ τ γοαῖϑ. δηὰ ἢἰ5 πλιγοιίοι5. ἀ}5- 
σοπλῆίιγο. ὙΤΠ15 πιαῖῖοῦ ννᾶ5 ἴοο ἱπιρογΐδηϊ 
ἴο Ὀ6 οἴηϊ6ἀ αἰϊομοῖμοτ, Α5, μοννθνοῦ, 
μδά Ὀδεη παγγαϊοὰ ἴῃ [}} ὉΥ ἴπ6 νυυιῖοῦ οὗ 
Κιηρδ, ΟἿὟΓ διῖηογ ἀο νοῦς ἃ ἢ κγοδῖ 
Ὀγον ΠΥ, σοτηργοϑδϑίηρ ἰπῖο {πὶ γίθθη νοσβο5 ἴῃ 6 
ΠΙΞΊΟΓΥ ΜΙ Οἢ Οσουρι65 ἰη Κίηρβ ἃ σμαρῖογ 
δηΐ ἃ ἤδ] (2 Κ'. χνῆ!, 17.137, ἀπ χὶχ). ὍΠ6 
ἔονν τους ἢο5. ἢ ]ςἢ Π6 δάἀ5 ἴο {πῸ πγγδίινος 
οἵ Κίηρϑ νν}}} 6 ποιϊςθα 45 ννὲ ργοςθοά. 

ῥὲ ῥῥπεοί ἰσίά εἰοχο ἀσαϊπαὶ ας. ἘΔ- 
ΠΟΙ, “ψδ8 ΠΣ 1,2 ἢ] 50." Ηδ »παῦ ἢᾶνα 
Ὀδοη οηραροά ἰη 115 δίοχε; δυῖ [ἢ ἔλεῖϊ ἰ5 ποῖ 
βἰδϊθε ποὺ ἱπῃρ θα, 

μπΐο αὐ Χυάαρ. Οὐοτλρατε 2 Κ. χυῇ!. 27, 
δηαὰ ἰπῖτα, νοῦβθ 18. 

10. 1.1 ἐδὲ σἰοφε (ΤΆΤ. τἰγοηρ δοὶ 
“αἰεω»,.1 ἘἈδῖμογ κἴη δίσδὶτηθ8ββ," 

ἐ" ογω-» 
“καραῖε 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙ,Ε5. ΧΧΧΙΙ. 

“προη ἴπε (ἤγοηθ οὗ ᾿Αβϑντίδ." 

[ν. 9--Ἰο. 

σοάς οὗ ἴΠο86 πδίίοηβ ἴπλξ τὴν ἔλτ ἢ εΓβ 
υτίεγ!γ ἀςδιίγογεά, τῆδῖ ςοι!]ά ἀεϊϊνες 
ἢ18 Ρεορὶς ουὖξἕ οὗ πιπε Παπά, τἢδῖ 
γουγ (ὐοά 8μουϊά θὲ δϑϊε ἴο ἀεϊϊνογ 
γουι οὐκ οὗ πχὶπα Παηά 

Ις Νον τπεγείοτε ἰεῖ ποῖ εζε- 
Κιαῇ ἀεςεῖνα γοι., ποῦ ρεῖβυδάς γου 
οπ [8 πιᾶηηοθ, ποιῖμογ γαῖ δεῖϊενε 
ἢϊπι: ὉΓ πὸ ροά οὗ ΔΠΥ παῖίοῃ οἵγ 
Κίησάοπι νγᾶβ δοΐς ἴο ἀεἰϊνεγ ἢ 15 ρεορὶβ 
οικ οὗ πιλῖπε ἢδηά, δπὰ ουἵ οἵ τῆς 
Πδλπα οὗ ΠΥ ἔδίῃετγβ : μον. πιυςἢ [658 
5Π4}} γουγ (σοά ἀεϊϊνεγ γου οὐ οὗ 
πλης Παπά ἡ ᾿ 

16 Απά ἢ! βεγνδηῖβ βϑρᾶκε γεῖ χιογέ 
Δρδίηβε τῇς ΓΚ (ὐοά, ἀπά δρδιηϑῖ 
ἢ!]5 ϑεύνδηῖ Ἠεζεκίιδῇῆ. 

17 Ηε νντοῖε αἷϑο ἰεϊζεγβ ἴο ζῶ] οἡ 
τς ΓΚ (ὐοά οἔ Ιβγδεὶ, ἀπά ἴο βρεαῖκ 
ἀραϊηϑῖ ἢϊπι, βϑαγίηρ, Α5. τῃ6 -ροάϑβ οὗ 
τῆς πδίομβ οὗ οέλεγ ἰδλπὰβ ἤανε ηοῖ 
ἀεἰνετεά τῆἢεῖὶγ ρεορίὶες ουἱἕδ οὐ πιΐης 
Πδηά, 80 5}4}} ποῖ ἴῃς (σοά οὗ ΗεζΖε- 
ΚιΔὴ ἀείνεγ ἢἷ8 ρεορὶς οιἱκνιοοῦ πίῃς 
ἢδπα, 

18 Τεπ {ΠΕΥ οπεά νντἢ 4 ἰουά 
γοίςε 'ἴπ ἴῃς [Θννβ᾽ βρεεοῦ υπίο τῃς 
ΡθορΪε οὗ [Γεγυβαίεηι τηδὲ τύεγε οα τῆ6 
νν}}, το αβτισῃς τπεπὶ, ἀπά ἴο τγοιιθ] 8 
ἴδηι; τῆδῖ τῆν πυρῆς τάκα ἴῃς ςἰγ. 

Ι9 Απὰ δ βρακεὲ ρδίπβε τῇς 
Οὐοά οὗ 7ετγυβαϊεηι, 45 ἀραίηβιὲ τῆς ροάβ 

]εγ. χίχ. 9.) εγυβαίοπὶ ννᾶ5 ποῖ δεβίερος δ 
115 πιο, Ὀυϊ Πἴ ννα5 ἀἰξίγοςοοα δπα Ξἰγαιϊοποὰ 
Ὁ ϑιρρ ΙΊε5, Ὀδοᾶιιθο τἴὴ6 ΑΞΘΥΤΙΔΠ5. 'γοῖὸ 
τηλϑίογβ οὗ ἴῃ 6 ὀρθῇ σοι πΌΥ. 

13. Μνὴ ψαίδῥεν ἢ 1.5. “ΤᾺΥ Ῥγοάθοθϑβθοσα 
[{|5 [6 υ511] 

Ῥγδοῖςς οὗ Αϑϑυγίδῃ πιοηάγοῦβ ἴο (4}} 4]} 
ΤΠΟΙΓ Ργθδοθββοῦϑ ΤΠΟΙγ “' Δησοπίογα." ϑοηπᾶ-, 
σμογὉ στ δ γ Ὀοϊοηρσοά ἴο ἃ ἀγηδϑῦ τπαΐ δά 
ΟἿΪ διγηϊδῆοὰ οὔθ Κιηρ Ὀείογο Ἀιπιϑοϊξ, 
(΄ Αποίθης Μίομπαγολίοβ, νοὶ]. 11. Ρ. 408.) 

186. Ηἰς “εγυαηι “ραΐζε γεῖ γ»ιογο] 8662 Κὶ, 
ΧΥΠΪ, 195-35. 

17. Ηε «ὐγοίε αἰφο ἰεεγ. ἢ 4)γ “4 Ἰεϊίοτν," 
85 ἴῃ 2 Κ. χίχ. ᾽4. ὙΠὸδ ρίυγ;! ἔοστη οὗ τὴ6 
ννογὰ ϑοοη9 ἴο ὃ ιϑϑοὰὲ Ξςοπιλοίίπιος οὗ ἃ ᾿ς 
βίηρὶε ἀοσυπλοηῖ. 

18. Τδεπ δὲν ἐγίθά.} ἘἈδῖθοΓ “4160 {ΒΕΥ̓ 
οτοὰ," ὍὝΠοὸ δ᾽] υίοη 195 ἴο {πὸ ἕδοεϊ πατγαῖοά 
Ἰπ Σ Κὶ χνιϊ. 28-35, ΠΙΠΉ Τσοιγτοιὶ δεϑογ 
ϑεηηδοδογιὺ νυτοῖς ἢ 5 ἰεΐτοσ. 



ν. 20---2). 

οἴ τῆε ρεορῖίε οὔ τε δαγίῃ, τυλίεἦ τυεγέ 
τῆς ννογκ οὗ τῆς μαπάϑ οἵ πιδη. 

20 Απά ἰἴογ τῆϊ5 σε ΗεζΖεκίδῃ 
τῆς Κίηρ, ἀπά τῆς ργορῆες βαϊδῃ ἴῃς 
δ0ὴ οὗ ΑπηΊοΖ, ργαγεά διά ογεα ἴο 
Ὠεάνεη. 

21 ΤΑπά τῆς ΙῸΚῸ 8επηῖ δη 
Δηρα], ννῃϊςἢ ουϊ ΟΥ̓ 411} τῆς παρ Υ 
τθη οὗ ναίουγ, δηά τῆς ἰεδάειβ δπὰ 
ςαρίδιη8 ἴῃ ἴῃς σδπρ οὗ τῆς Κίπρ οὗ 
Αϑϑγγία. ὅδὸ δε τεϊυγηςα υνῖτῃ βἤδηις 
οὗ ἔδςε ἴο ἢΐβ οὐνῃ ἰδηά. Απάνδεη ἢς 
ννὰ5 σοπια ἰηῖο [6 Πουβε οὗ 5 ροά, 
{Π6γ τῃδῖ σαπιε ἔοστῃ οὗ ἢ 5 ονζῃ δοννεἰ5 
ἴϑίενν εἴτι τῆεγα νυν ἢ τῆς σουνοτγά. 

22 ΤΠυ5 τῆς ΓΙῸΚΡ βανεὰ Ηεζε- 
Κίλη δηά τῆς μη δοϊδηῖβ οὐ [ἐγ βα] ε πὶ 
ἔγοηι τῆς Πδηά οὗἁὨ δεπηδοβοτγι (ἢ Κίη 
οἵ Αβϑγγία, απὰ ἔοι τῆς Παπά οὗ δὶ 
οὐδεγ,) ἀπὰ συἱάεά τῆεπὶ οἡ ἐνεγυ 5.46. 

23 Απά τπηληῦ Ὀτουρῆς ροἱβ απο 

ὅς Ἰζίη. το. 
34, ἄς. 

᾽ Ἡεοῦ. 

ο αὔτισδὲ ἐδενι, απά 1ο ἐγομδίε ἐδῶπ; ἐδαὲ 
δὲν ρ»ησδὲ Ἰαξο 1δὲ εἰγ ὝὌΠΙ5 4ςϑρηπιῖοπὶ οὗἉ 
ΤηοΙνο 15 δα ἀϊτποπδὶ ἴο ἴπ6 παγγαῖίνο ἴῃ ΚΙηρϑ, 
Ὀυΐϊ Παππποηΐζεβ νν6}} ἢ τ. ἘἈΔΌ-σ θα ΚΘ ἢ 
δηὰ ἢ1]5 σοπηρδηίοη5. 'ῬΟΓῈ δοσοπηραηϊθά ὃγ ἃ 
δίγοης ὑοαγ οὗ ἴγσοορβ (2 Κ. χνιῆ. 17). [ἢ 
ἃ ἴωυπλ! Δα Δγίβεη ἀποπρ ἴῃἢ6 [ὁνν8 80 
ΤΩΔηΠΟα [πὸ νν}15, ἃ ραΐθ πλισῃῖ ρογμαρ5 Πᾶνα 
Ὀδοη ορεποά, δηά ἴθ Αϑϑγγίαηβ ἤδλνε ὕθθῃ 
τοσοῖνοα ἰηῖο ἴΠ6 ἴοννῃ. 

40. Ἡεχεξίαρ 1δὲ ἀϊησ ἀπά ίδὲ ῥγοῤδεὶ 
Μιαίαδ. .. ῥγαγεά ἨἩδοκΙΑ ἢ 5 ῬΥΔΥΟΓ 15 
εἰνθη ἰὴ 2 Κ. χίχ 1ξηῖφ; δυῖ πο ἀϊπιίηςξ 
τιοητοη ἰ5 ἴογα τηδάο οὗ [ἢ 6 ργαγοῦ οὗ [5414}}. 
ἌΝ ἤρδσγ, πονύδνογ, {πα Η Ζοκιδῃ δοκοα ἢἰπὶ 
ἴο ῬγΑΥ (ἰδ. νεῦβο 4)... 

41. ΤΡε Ζογα τεπὶ απ ἀπρεὶ͵ «ὐδίο εἰ τῇ αἱ 
2δὲ »ιἱσῥίγ »κποη 9.7 υαίομγ, 4. Ετοπι ΝΙῚηρ5 
ἵν6 Ἰόδῖτὶ ἴη6 πιθοῦ ἀδοϊγογοά (2 Κ. χίὶχ. 
35}, ἤόγὸ ννὸ ἢᾶνὸ ἴῃς δά άἀϊοηπαδὶ ἱπίογπλδίοπ, 
{πδῖ ἴῃ [055 ννὰ5 ὀρθοῖ! νυ ἀπιοηρς {πὸ ΟΠ ΕΓΒ 
Δη4 [Πε ἴγΌΟΡ5 οἵ 5: }Ρ σίου 40 }{γ. 

ἐδὲγ δα! εαρριο ἤογι δ οΓ᾽ δὲς οαυπ δοευείς.} 
1... ἨΪϊΐῸ 50η5, Αὐἀγασηπηοϊθος πὰ ϑῃδγΟΖΟσ 
(2 Κ. χίχ. 37). 

42. γονη ἐῤε ῥαπά 9" αἰΐ οὐδεγ. (Αομιρᾶγα 
1 Κ. ΧΥΠ. 7, 8. 

από σι άεα ἐῤεοπ ον ευένγν “4.7 ΤΠδ οχ- 
ῬΓοδδίοη “Οἢ ΘνΟΓΥ, δἰ ἀοε5 ποῖ 8:11 ἴῃς 
νοτὺ “εἰ ογ “ γιάἀοά," δηά ἰξ 15 τπογοίογε 
διϑροςϊοα ἴπδῖ ἴῃς οχίϑίίηρ ἴοχῖ ἰ8 ἃ σογτγιρί 
οπ6. Α νετῪ 53]1ξ8ϊ δ Γογαίίοη (566 δά άϊεοηαὶ 
ποῖὸ δ ἴῃ. ὁπὰ οὗ ἴδ σπαρῖογ) νν}}} είνο ἴῃς 
ὨΠΏΪΥ 54 5[2ΟἸΟΓΥ 56η56--“ Διά κάνὸ ἴβοηὶ 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΧΙΙ. 367 
πε ΠΟΚΡ ἴο [εγιιβα!επι, ἀπά ᾿ργοβεηῖβ ᾧ Ηεν 
ἴο Ηεζεκίδῃ Κίηρ οὗ [υάλῃ : 50 τῇλζ άῤηξε. 
ἢε ννᾶ5 πιαρηϊβεά ἴῃ τῆς εἰρῇῆς οὗ ]]} 
πδῖίοοϑ ἔγοῃῃ τπεποείοσῃ. 

24 4 “Ἶ}η τβοβε ἀδγβ ΗΠ εζεκίδῃ νναβ 5.3 Κίπρ 
βίο κ ἴο τῆς ἀεαῖῃ, δηά ργαγβά ιἱἴο 1εαἱ..38. -. 
τε ΙῸΚΡῸ : δηά ἢς βρᾶκε υπῖο Πἰπὶ, 
ἃηά ἣς ἴρανε Ὠἰπι ἃ 5]ρῃ. ΠΣ 

ὡς Βυς Ηεζεκίδῃ τεηάογεά ποῖ γείναζέσ 
ἀραὶῃ δοοογάϊπσ τὸ τῃε δεπεῆι ἀἰοηε  α 
Πῖο Ἀΐπι; ἔογ ἢ18 πεαγῖ ννᾶβ πε ἀρ: 
τῃογείογε τπεγα ννᾶβ ννγατῃ ἀροη Π]ΠῚ, 
Δηα τπροη [υἀδῃ ἀπά Γεγυβαὶ ςπι. 

26 Νοιντῃϑίαπάϊησ ΗἩεζεκίδῃ 
Πα πΊ ] ςα Πἰπ156 1 ἔογ [της ῥργίάε οὐ ιἷβ ὑμῖν; ἐὰ 
Πεαγί, δοίᾳ Ἦς δπά τῆς ᾿πη δ αηῖβ οὗ 
Τ7ετυβα θη, 80 τμδὲ τῆς ννγαῖῃ οὐ τῆς 
ΓῸΚῸ σᾶπιὲ ποῖ προ τπθπὶ ἴῃ τῆς 
ἀλγϑβ οὗ Ηεζεκίδῃ. 

27) ἴ Απά Ηεοζεκίδῃ ἢδὰ εχοςεά- 
ἵηρ; πιιςἢ τσ 65 ἀπά ἤοπουγ: δηά ἢς 

Τοσῖ γουπὰ δϑοιΐϊ ὍΤἢ5 ὀχργοϑϑίοη 15 σοπῇ- 
Τοη ἰῃ Οἤγοη!ςοΪ65. 

24. 1κπ ἐδοιε ἀἠαγ. Ἡεκεξίαρ «υας «Ἰ΄Ἰ.εἢ ΤῊΘ 
ὙΥΓΙΟΓ ποῦν Γοϊδίθϑ, ἢ [η6 σας ὈΓγΟΝΠΥ͂ 
γνΠΙο ἢ Πᾶ5 σμαγδοζοσγιϑοα 15 παγγαῖίνε οἵ 56η- 
ὨΔΟΠοΓΙθ᾿ 5 ϑοοοηά ἱηνδϑίοη, ἴπ6 |{|π6ὸ55 δηὰ 
ΤΑϊτδου]ουβ ΓΟΟΟΥΟΣῪ οὗ ΗεοζΖεκιδῆ, 15. [8]}, 
δηὰ ἢ]5 γτοροηίδησο, νυ ἢ ἔοσγπὶ ἴΠ 6 ϑιιδ)οςῖ 
οὗ 2 Κίηρβ χχ Τῇ οροηϊηρ Ρῆγαϑο 5 ἰάθης- 
Ἐς4] νὰ τΠ δῖ ννυπογον πῆ [6 δυῖποσ οὗ Κιηρβ 
ἱπιγοάυςεβ ἢϊ5 παυταῖϊνθ. ὙΠῸ Γοδὶ ἰ5 ΡΥΘΔΕΥ͂ 
ΔΟδτονίαῖθα, 

δέ τραΐζε μπῖο ῥί», 457 Ἐδίμοι---“ Ης 
(εβονὰ}}) Ῥγοπιίβεά ἢΐπι, ἃπὰ ρασε ἢΐπὶ ἃ 
βρη." Τῆθ “5: 5ὴ" 5 ποῖ ἴπ πργδοι οι 
ουγο, θυῖΐ ἴ[Π6 ροιηρ δάςῖκ οἵ [6 σῆδάονν οἡ 
1πΠ6 ἀϊα] οὗ ΑΠΖ. (ὅ866 νϑῦβϑ 11.) 

256. ΗἸς δεαγὶ «υας ἐδεά μ. Ο(οιηραγα 
οἢ. χχνὶ. 16. ΗοζΖοκίαῃ 5 ρῥγθ νὰ διοννῃ 
ἴῃ ἢῖ5. ὈΠΏΘΟΘΘΘΑΓΙΪΥ ΘΧΒΙ της 5. [ΓΘάσυσοβ 
ἴο ἴῃ αιιθαϑϑδάουϑ ἔγοπι Βαδγίοη, (566 2 Καὶ, 
Χχ. 11.) 

ἐδεέγε «υαὲ «υγαίό᾽ «ον δδι»1.}) (ΟΟΟΠΊΡΑΓδ 
«2 Καὶ Χχ. 17, 18. 

8 

26. Ηεχελίαρ ῥὀεν»ιδίρ δι»μοὶ 1} ὙΠοΓδ 
566Π|5 ἴο δ 8δη δ᾽ υδίοη Πόσα ἴο βοπιοί πίη 
ποῖ τοϊαϊοά ἴῃ Κίηρβ--- Ῥογῃδρ5 ἴο ἴῃ6 5ε] 
Ὠυπη] Δ οη οὗ ΗΠ οζοκίδη, ννβεγθοῦ [ογεπιιδῆ 
ΒΡΟΔΚΒ ἃ5 [Ὁ] Οννηῦ ΟἹ ἃ οσογίδίη ῬγΟΡ ΠΟΥ͂ 
υττογεά ὉῪ Μ|ςδῆ (ἐγ. χχυϊ. 19). ΤῊς ῥγὸ- 
ῬΠΟΟΥ͂ οὗ Μιοδὴ (ἰἰἱκ 12} ἰ5 ΕΥ̓͂ βϑοπιὸ γεξογγοά 
ἴο ἴΠπ6 δδυ!ογ ρασί οὗ {πὸ τείρῃ οὗ Ηοζοκίδῃ,; 
Ὀυΐ {ΠΟΓῸ 15 ποϊπίηρς ἴο 5ῃονν [δῖ 1 νν85 ποῖ 
ἀεἰνεγοά δδουΐ [15 {{π|6. 

47. Ἡρχεζίαῦ δαά ἐχερεάϊηρ νπμο γἱοδθ. 
Οοιήραζα 2 Κ. χχ. 13. 
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πιδάς ἢ] Π156] [ΓΘ ΆϑιιΓ168 ἔργ ϑι]νογ, δηά 
[ογ ροῖα, ἀπά ἔογ ργοςίουβ βίοῃεβ, δπά 
ἔογ βρίςεβ, δηὰ ἔογ 53}116]45, δπά ίογ ]]} 

ΤΉΗΦῦ. ἐπ᾿ τηΔΠ ΠΕ ΟΥ̓ ̓  ρελϑδηῖ [εννε]β ; 
“" ἀεείγε. 28 ϑιογθῆοιιβθβ ἷ5ο ἔογ ἴῃς ἱπούθδϑο 

οὗ οοτης δηὰ ννὶπε, δπά οἱ] ; δηὰ 5121]5 
ἴον 411 πλδηηεῦ οὗ θεδβῖβ, ἀπά ἼἿοΐεβ ἔογ 
βοςΚϑ5. 

29 Μογεονεῦ ἢς ρτγονίἀβδά ἢϊπὶ 
οἰτίεβ, δῃηά ροββεββϑίοῃβ οὗ βοςκβ δηά 
Πεαγάβ ἴῃ αρυπάδηςε: ἴογ (ὐοά δά 
ρίνδη ἢίτη βυδδίδηςε νεγῪ πιυςἢ. 

20 ΤῊϊβ 84ηῈ6 ΗεζΖεκίαῃ 4150 
βῖορρεά (ἢ6 ὑρρεὲῦ νγαϊδιοουγβε οὗ 
(ἰἴδποη, ἀπά Ὀγουρῆς ἰτ ϑιγδίρῃς ἀονγη 
ἴο τῆς ννεϑῖ 5146 οἵ τῆς ον οὗ Πανίά. 
Απά Ηδεζεκίδη ργοβρεγεὰ ἴῃ 41} ἢ 5 
ψνογΚβ. 

,ι1 4 Ηονδεῖς ἱπ ἐῆε ὀ4μειπσες ὁ 

»ίεα!απ! ἡεαυε. ἘἈΔΊΠοΥ “Ῥχϑοίοιπβ γ98- 
8018, 45 ἰπ οἢ. Χχ. 25. (8ὲε ποῖε δά ἰος.) 

28. “1π4 εο'ε4 ὃν ἤοεζ:.1 Ὑτδηβίδῖο ---  δπὰ 
ὁΔ'1]6 70᾽ ἴ.:0 δ18118.᾽ 

80. διοῤῥεά ἐδ ἐῥέγ «υαἱογεομγες οΚ᾽ Οἱ δοη. 
Ἀδίμοῦ -- 6 ὈΡΡΟΓ δοισοθ᾽ ΟΥ̓ “55:6 οὗ 
(ἢ6 νναΐογβ οὗ Οἰμοη." ὙΠ[Ι5 ννὰβ ργοῦδΟὶΥ 
ἃ 5ρηίηρ ἰῇ ἴῃ ποὶρῃδουγῃοοά οὗ ἴῃς [)4- 
τλϑοι5 μαῖθ, νης Ηοζοκίδῃ “ οἰορρεά" δἱ 
(δ τἰπιὸ οὗ Ξοπηασμο θ᾽ 5 ἢγϑῖ ἰηναϑίοη. (866 
δῦονο, γϑῦβο 3.) ΕΒ ἢογ δὲ [ΠῸ βϑδτὴθ {ΠΠ|6, ΟΥ̓ 
αἰϊογιναγάβ, ἣθ σοπάιςῖοα ἴΠ6 ννδῖουγ οὗ 1818 
ΒρΓπσ Όγ δη ππάεογργουπα σἤδπηοὶ δίοπρ ἴπῸ 
ννοϑὶ δἰάδ οἵ [6 “ον οὗ αν "---ἰ δ. ἄοννη 
ἴη6 Τ τοραοη νδ]]ον ---ἴο ἃ ροοΐ, οὐ᾽ ΓΟβεΟΙΓ, 
νυ οἢ Π6 56 6πὶ5 ἴο δυο πιδάθ δεΐννθθῃ ἴΠ6 
ννοϑῖ νν4]}} οὗ τῃ6 οἷν οἵ [λαϊνὰ δηά τῆς δαϑῖ 
ν4}} οὗ 16 οἷά [εθυ δῖε οἴγ. (5. ΧΧΙΙ, τι.) 

ὀγομσι ἐ εἰγαι δι ἀοαυη ἰο 1ὁε «ὐεεὶ οἷά. 
ἘἈδΐπογ “ γουρδῖ ἰὶ οἴσαιρς ππᾶογβτουπὰ 
οἱ ἴδ νγοϑί 5ι6.} 

31. Ηοκυδεῖ!!. ΤΉρΘΓε ννᾶ5 οης Ἔχοθρίοῃ ἴο 
[Π6 ρόπογδὶ “ῬΓΟΒΡΟΓΙῪ" οὗ Ηρφδεκίδῃ. [}η 
[86 πιαῖϊογ οὗ [ἢ δπλθαϑϑυ ἔγοπι ΒαὈγίοη---ποῖ 
ἈΠ Ποτῖο πιρητιοπρά, δὰ τοραγάθα ἃ5 Κποννῃ 
ἔγοπι Κίηρϑ, ἀηά δϑϑιπιθα ἃ5 Κποννη Ὀοῖῃ ΘΓ 
δηΐ ἰπ νϑῖβο 25-- Οοὰ ἰεΗ͂ πὶ, ἴο {[ΓΥ̓ Πἴπι, πὰ 
Ἦδ συϊθνουσὶγ {6}, δηὰ Ὀτοιρηξ προη ἢ ΠΊ5 6] 
ἃ Ξοηΐθηςθ, νος οαϑῖ ἃ ἄδγκ βἤδαθ οὐ σ ἢϊ5 
οΟἴμογννιθϑα ΡΓΌΘΡΟΓΟΙ5 γεῖρῃ. (ὅδε 2 Κ. χχ.' 
17, 18.) 

ἐδε ῥγίπος ῳΓ Βαδγίομ) ἴτπ βρεακίῃηρ οὗ 
ἔογεισῃ σοιιγῖβ ΟΥ̓ βονογηπιθηΐϑ, οὗἉ νυ! ἢ ΠΟΥ͂ 
ἢανο ποῖ δὴ ἱπιϊπιαῖθ Κπον]οάρο, ἴπ βδογοὰ 
ἉΥΟΥΞ ΟΟΟΔΘΙΟΠΔΪΥ 56 ἴπθ θ]ιΓαὶ, 45 ἃ 
νδσιδ ἔοττηῃ, ποι ἱπῖοπάϊηρ ἴο ἱρΡῚῪ ἰπδῖ 
ἴδε σοι ΠΕΓΥ πλεητοηεα ννὰ5 ὑηάοῦ ἴῃ6 ξονογη- 

1. (ΗἩΚΟΝΙΟΙΒ5. ΧΧΧΙΠ. [ν. 28---33. 

τς ᾿ληιδαθβδαάοτβ οὔ τῆς ργποαβ οὔ Ηδεν. ἐν 
Η δρΞν εν 

Βαῦγίοηα, ννῇο δβϑεηϊς υὑπῖο ἢϊπῚ ἴο ,. Κη. 20 
ἐηφυΐγε οὗ τῆς ννοηάεγ τπδϊ νγᾶβ ἡοπε 3. 
ἴῃ τῆς ἰληά, (ὐοά Ἰεξξ ἢϊπι, ἴο {γΓΥ ἈΪπὶ, ᾿ 
παῖ πε πηρῃς Κηον 411 δαί τάς ἴῃ 
ἢϊ5 Ὠεδγί. 

42 4 Νὸον {δε γεβῖ οἵ τῆς δοεοῖβ οὗ 
Ἠετεκίδῃ, ἀπά ἢ ΐ8 ᾿οοάπε58, δεῇο]ά, ἢ Ηςδ. 
ΠΟΥ ἀγὲ νυγτῖεη ἱπ [6 νἱβίοῃ οὗ πρεεσε. 
ἰςαῖδῃ τῆς ρῥγορπμεῖ, τῆς βοη οὗ Απιοζ, 
αηπά π΄ τὴς θοΟΚ οὗ τῆς Κίηρβ οὗ ᾿υἀ δὴ 
Δηά [Ξγδεὶ. 

22 Απά Ηδεζεκίδῃ 5ερὶ στ ἢ]8 
[ῖθεγβ, Δηἀ4 {πὰγ Ὀυτίεα Ὠΐπη ἴῃ τῆς 
᾿ς Πιείεβε οὗ τῆς βερυ]οῆγεβ οὗ ἴῃς βοηβ ' Ος, 
οὗ ανιά : δηά 4}}] [πάλῃ δπά τἢε 
᾿πΠΔὈιτδηῖ8 οὐ εγυβαίεπὶ ἀϊὰ Πὶπὶ 
ΒοπουΓ ἂἵ ἢϊ5 ἀεαῖῃ. Απά Μάδῃδββεῆ 
5 80η γεϊρῃπεὰ ἴπ ἢ]5 βῖελά. 

τηοηΐ οὗ πιοῦὲ ἴπδη οὔθ πδῆ. (δε6 ἅδουδ, 
ΥΟΥΒΘ 4; ΔΠηΠ σοπηραῦο [6Γ. ΧΙνΊ. 25, 1. 11, 28, 
δηά ρόγῆδρβα  (ῆσ. χχχ. 6.)}ὺ [π πὸ ργοϑοηῖ 
(56, ἴ Ἄρρϑδάγβ, δοϊῃ ἔγοπι [5814 (χχχῖχ, 1), 
δηὰ ἔγοπὶ Κίηρβ (2 Κ. χχ. 12}, ἴπαῖ Βαδυίοῃ 
ν 45 στυ]οά ΟΥ̓ ἃ 5ηρὶς ῥγΐησθ ΟΥ̓ Κιηρ, ΥἱΖ. 
Μεγοάδοῃ-Βαϊδάδη. 

ἐδε «υοπάεγ {δαὶ φ«υαι ἄοπε ἐπ δε ἰαπά.) 1.4. 
{ῆς βοϊπρ ὑδοκ οὗ [6 δῃαάον οἡ ἴδε ἀϊα] οὗ 
ΑΠδΖ. (856εε 2 Κι χχ. αἰ, δηὰ ποῖς δά ἰος.) 

ἐῤῥαέ δὲ ριέσδι ἄποαευ αἱ ἐραΐ «υαι ἐπ δὲξ 
ῥεαγι. Οὐοἴμραγο Πευΐ. Υ}}. 2. 

82. Ηἰν οροοάπμε:..}] ἘἈΔΙΠΟΥΓ “Βὲ5 σοοὰᾶ 
ἀοθάα," 45 ἴπ6 νογὰ [15 ἰγαηϑίαϊοά ἴῃ ΝΕἢ. 
ΧΙ. 14. : 

ἐδ αἱείοη οΥΓἹ ΠαϊαὉ.} ΤῊΪ5 ννᾶ5 ἴῃς [116 
κίνθη ΌΥ [ϑδίαῃ ἴο ἢ]15 ργορἤΘΟΥ ([5. Ἰ. 1). 

ἀπά ἐπ ἐόε δοοὐά.} ὙΒεγε ἰ5 πὸ “ ἀπά " ἴῃ 
τῆς οτρίηδ); ἂδηά 15 ἰπθουτίοη ἀδϑίγογϑ ἴῃ Ὁ 
56ῆ86. ΤῊΘ πηρδηϊηρ 15, (Πλὶ ἴπ6 δεῖβ ννόσα 
τοσογαάδα ἴῃ ἴῃς Ρσόορἤεοῦ οὗ [5αἱδῇ, Ὡς ἢ 
ἔοσττηοὰ ἃ ρατΐ οὗ ἴῃς σοπιρι!]αἴϊοη Κηοινῃ 45 
“ῃ6 Βοοκ οὔ ἴῃς Κίηρβ οὗ [πάλῃ δηὰ [ϑ5γαοὶ.» 
(866 "Τπἰσοἀυςθοη, ὃ 5.) 

ἐδὲγ δωγιοά δὶ» ἐπὶ δε ἐδίογοα! (τλᾶτα. δε 
441) 97 δε “ερμεδγει Οὗ ἐδ “οης οΥΓἹ αυϊά. 
Μοϑῖ πιοάδδγῃ σοπιπηλθηίδῖογβ γοηάογ---οη 1δ δ 
“πζεπὲ 9 ἴῃς δορυ οῆγοβ:" δῖ δοπῖς {π|η}ς 
[Πλῖ δὴ ὄὀχοβνδίοη ἀδονὸ δ]Ϊ ἴῃ 6 οἴποτ ἱοπιὺβ, 
--ἰη τ[ὴ6 δᾶπὶὸ τοροβίζοσυ, δυῖ δῖ ἃ πίρδετ 
Ἰ6ν6}---ἰς ἱποηάθά, [Ιἢ οἰ οαθς, γὸ πᾶνὸ 
ἴῃ ἴπΠ6 πον ρῆγαθθε δὴ ἰηαἰοδίίοη τἴηδῖ τὴϑ 
οσδϊδοοιῃν οὗ [αν ὰ ννᾶ5 ποὺν ἔ|ὶ:---δηά, ἴῃ 
δοςοσγάδηςθ νὰ τΠ15, γὸ πη ταὶ [ἢ ἰαῖον 
ῬΓποο5 δᾶνα δερυ ςῆγες ηαὐϊς ἀϊδιηςϊ ἴτοτα 
ἴηε οἷὰ Ὀυτγίλ!-ρίδοθ. (8ες οἷν. χχχϑδὶ, 20; 
2 Κι, χχὶ. 18, 26; χχιὶὶ. 20.) 



γ. 1----7. 

ΑὈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἢ νεῦϑα 22. 

Ἐογῖἢ 6 ἀννυκννασγὰ Ὄχργοϑϑίοῃ, 3.3 ὈΝΠ5»), 
“δηὰ συϊάεα {πεὲπὶ ΟἹ ἜνΕΓΥ 5ἰάς," 18 ἰ5 ὑσο- 
Ροβεὰ ἴο τεδά΄ 3) 30} ὉΠ ΠΡ"), “πὰ ξᾶγνθ 

Γ(ΗΑΡΤΈΕΚΒ ΧΧΧΙΠΙ. 

1 “ζαμασευλ᾽ς τοϊοξεα γεῖσε. 4. 272 «οἰοίδ τῷ 
Τρία», απο τοοιία πο δὲ ααἱνιογτ εα, αὶ 
“ἶς ἢν εαγγίεα ἱμπίο δαὀγίορη. 12 ζὕῥοε δὲς 
27γαγε ἰο Οοά ἦξ ἐς γείεασεα, απα ῥιωίεί 
ὅσω Ἰάσίαγ)7. ΄ι8 “ΖΡ σε. 20 “Ἶ ἀνέρι, 
ἄνιορ τωζδείείδ ἀπ 21 Ανιοῦ γεῖρη 
ὠποδεάίν ἐς τἰαΐὴε ὧν ἀὲς σεγυαπς. 25 726 
27 6767 5 δες σἰαίη, )οσίαλ σμεεεαάοίἀ ἀΐπι. 

ΑΝΆΑΘΘΕΗ “τυας ὑχεῖνε γεᾶγβ 
οἷά νγῆεη ἢς Ὀερᾶη ἴο τείρῃ, 

Δηὰ ἢε τγεϊρηθα ΒΑ͂Υ δηά ἔνε γολγβ ἴῃ 
]ετγτυβαίεπι: 

4 Βιυῖ αἰά ἐλαί τυλτεὴ τᾶς ενὶϊ ἴῃ 
(δε 5ίσῃς οὗ τῆς ΓΚ, Κα ἀπῖο τῆς 
ὦ Δθοπληδτίοπβ8 οὗ τῆς Πεδίμεη, ννῇοπι 
τῆς ΓΚ Πα οαϑὲ οὐδ δείοτε τῆς 
σὨΠάγεη οὗ 1βγδεὶ. 

2 4 Εὸγ ἴῃε δι ἀραίη τῆς Πίρὴ 
ΡΙαςεβ ψνηϊςἢ ΗεΖεκίδῃ ἢ 15 ἔδῖθογ μδά 
“ὑτόκθὴ ἄοννῃ, δηά ἢε τεαγεά ἃρ 
Αἰτατβ ἔογ Βλδίϊτη, πὰ πιδάε ργονεϑ, 

2 Ἰξὶι.. 21. 
ἄς. 

4 ἴ)γευ. 1:8. 

Υ Ηοεὺ. ἀφ 
ψγεζητησαῖ 
ανοΐ ὀκεϊ. 

4. Κὶς. 1:8. 
. 

Οσηαρ. ΧΧΧΙΠΙ. ὌὝΠΙΒ σπαρίογ 15 ραγδὶ]οὶ 
ἢ 2 Κιηρ5 χχὶ., ἴπ6 ογάου οὗ ννῃιϊςῆ, δηά τἢ6 
ννογβ οὗ ψ ΙΓ ἢ ἢ τη Ρίδοοβ, ἰξ οἰ ον 
[ο]]ονν5. [ἰ ἀΠἔἜ0ὲτγϑ σΒΙΘΗ͂Υ ἔγοπι Κιπρβ ἰη οπλῖ- 
τίη (1) ἴῃ 6 παιηθ5 οὔ πε ἴννο Ὁ πϑοη- ΜοΙΠΕΓΆ, 
(2) ἴδε ϑμεάαϊηρ οὗ Ἱηποσεηῖ Ὀἰοοά ὈΥ Μπδᾶ5- 
βοῇ, (1) 16 ννογά5. οἵ νναγπὶπρ δήἀάγοβϑοά ἴὸ 
Ὠἰπί, απὰ (4}ὺ ἴδ οἰγουπιδίδησος οὗ ἴπ6 Ὀιγὶαὶ 
οὗ Απιοη---ηά, πηοτὸ ΠροσίδητΥ, ἴῃ δά ἀϊηΐ 
(τ) (Π6 δοςοιιηΐ οὗ Μδπδββθἢ 5 σδρονΥ, (2) οὗ 

᾿ἢ15 τερεπίδηςθ δηὰ τοϑϊογαϊϊοη ἴο ἢϊ5 Κη - 
ἄοπι, (3) οὗἁ 5 δι} πη 55, (4) οὗὅἁὨ ἢΪ5 δροϊ πίοη 
οἵ ἰάἀο]αῖτγ, δηὰ (ς) οὗ Π6 ἀπιρ]ς γοοοτάϑ [παῖ 
οχιϑῖοι οὗ ἢἰ5 γεῖΐσῃ. ὍΤῇο σθηΐγαὶ ρατῖ οὗ τς 
σΠαρίογ, ἔγοιῃ ὑθῦθθ 11 ἴο ὑϑῦβθ 19, ἰ5 {Πι5 
αἰπηοϑῖ ΘητΊ ΓΟΙΥ ἢδνν πδίζογ, νυν ἢ ]6 (ἢ 6 Θλυ Ποῦ 
δηκὶ τῆς ἰδίαν ρογίίοηϑ σοσγεβροπα οἰ ϑοὶν νυ ἢ 
ΚΙη75, Δηα ἅγο, οἡ ἴπ6 νυ ΒοΪθ, 1655 Δ ΡΪ6. 

3. “41|αγ: ὃν Βααίϊ»ι. ΤὮδ σογγοβροπάϊης 
Ῥάϑϑασο οὗ ΝΙηρβ (2 Κ. χχὶ. 2) ἢδ5 “ δ᾽ ἴδγϑ ἴῸΓ 
Βλδὶ. Το ἀϊῆογοηςο ἰ5 υπηἰπιρογίδηϊζ, ἕο ἴ[Π6 
“ ΒΑΔ] πὶ " ἃγὸ οἰἴπον αἰ ἤεγοηςϊ 14ο]5, οσ ἀϊβογοηῖ 
ἃϑροςῖβ, οἵ ἴη6 οπὸ νοΐ, Β42]. 

γπαάε σγου. Ιῃ Κίηρβ νὰ ἤπά “ πιδάα 
ἃ στονο." ὙὉδὸ δυΐδπου οἵ (ἢ γοπίοΐος ἔουπά 
δοσοιιπῖβ οὗἁἉ βευθγαὶ “' ζσουθϑβ " 1ῃ ἢ5 δυϊπουῦ 65 
(566 νεῦϑα 19): ἴπ6 τυτγῖοῦ οὗ Κίπρβ νυ]ϑῆδά ἴο 
ΟΔ]] διϊεπιίοη ἴο οπς ρασιςυϊδγ “ ὅτονὸ "---ἰλδὲ 

γοι, 11. 

11. ΟΠΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΧΙΙ. ΧΧΧΙΠΙΙ. 369 

“«Απά “σιϊἀδα (δηλ ΟἹ ΘΟΙΥ 5166." 

[Ποπὶ τοσῖ ΟἹ ΘΥΟΙΥ͂ 8146." (ομήραγο οἷ. χγ. 
15. ΔΘ ὈΠῸ ΠῚ Π)»). Απά 566 [90 χίν 
6, Δῃά χχ, 30. 

Δηἀ ννογβῃ!ρρεά 41] τῆς Ποϑβῖ οὗ ἤεάνβη, 
Δηά βεγνεα τῇεπι. 

4 ΑἸ5ο ἢς δυι αἰζαῦβ ἴῃ τε ἤουβδ 
οὗ τῆς ΙοκΡ, νΒεγεοῦ τῆς [ΚΡ Παά 
5814. “]π Τεγυβαίεπὶ 56.241] ΠΊΥ πᾶπια 4 Ῥευ. τ: 
θὲ ἔοσ ἐνεγ. : Κίη. 8. 

ς Απά ἢς δυὶς αἱταγβ ἔογ 411 τῆε ον 
Ποβῖ οὗ ἤδάνοη ἴῃ τῇθ ἴνγο σοιγῖβ οἵ 7" 16: 
της Βουβε οὔ τῆς ΙΧΟΒ. 

6 Απά με οδυβεα ἢῖ5 σπι]άγεη ἴο 
ρΡᾶ55 τῃγουρῃ τῆε ἢτα ἰπ τῆς νδ]]εν οὗ 
ἴῃε βοη οὗ ΗϊἸπηοπὶ : αἷϑδο ἢε οὔβεγνεά 
τἰπ168, πὰ υβδεὰ Θπομδητηεηῖβ, δηά 
ιι5364 νυν τοῃογαῆς, ἀπά ἀεαὶϊς ἢ ἃ 
ἔτ ΠΑ Γ 5ρ γι, ἀπ νυν ννΖαγάβ : ἢς 
νντοιρῆς πλυςσῇ αν] ἰπ (16 5'ρῆς οὗ 
τῆς [ΟΚΏ, ἴο ργόνοΐα ἢϊη} ἴο Δηρετ. 

7 Απὰ ἢἣς εἴ ἃ φςαγναα πάρα, ἴῃς 
14ο] ψνϊςἢ ἢς δὰ πιδ6ε, ἱπ ἴῃς ἤοιι86 
οἔ (οά, οἵ νος (ὐοά Πιδά αἰά ἴο 
Ὠανίὰ δηά ἴο δϑοϊοπιοπ [8 5οοη. ἴῃ 

νυν Ὠϊςἢ ννᾶ5 ἱπίγυ θα ἱπῖο ἴῃς ἴϑρ] 6. ((οπ,- 
Ῥᾶγὰ 2 Κ. χχί. 7) χχὶϑ, 4, 6.) ᾿ 

4. 15 εγωσαίονι ἐδαἰ] την παρῖς δε 70 ευεγὶ 
866 ἅδονο, ςἢ. Υἱϊ. 16. 

Θ. Ηε »ιαάδ δὲς ερίἰάγοι 1ο ραά5: ἐῤγοισθ ἐξ 
γε Ηδοτε, 45 ἴῃ ἢϊ5 δοςοιιηῖ οὗ Αβδζ (2 Κ. 
ΧΥΙ. 2}, ἴῃ δυΐδογ οὗ Κίηρϑ πιακοβ τηθηΐοη οὗ 
οὔθ 50ῃ οἡΪγυ (ἰδ. χχὶ. 6), ννῇς (Π6 νυτίῖοῦ οὗ 
ΟΠ γοηίοϊοθ βρθᾶκβ οὗἨ “'5οηϑ᾽ 1ἴη ἴῃ ρ]ιΓαὶ. 
Ῥοβϑίθὶν ἴπ6 ρίυγαὶ ἔοστη ἴῃ (τοη οΐθθ. ΤΠΔΥ 
θὲ ἰπ δοῖῃ ςᾶ565 “σνᾶρυθ" (566 ποῖβ οἡ ςἢ. 
ΧΧΧΙΪ, 31); ΟΥἹ 1ἴη6 νυγίϊον οὗ ΚΙηρδ ΠΙΔΥῪ ἤδνδ 
ἔοιιπά οπθ 5οῇ ΟΠ πηοηϊοπϑά ἰη ἴπ 6 γϑοογάϑ 
Β6 Τοπϑιιϊοά, ννἢ 116 [6 διΐῆοῦ οὗἩ (σῆγοπιςο 68 
ΤΊΑΥ ἤᾶνὸ ἔοιιπά βονογαὶ. ὙΠῸ ἰαΐου υυτιῖοῦ 
᾿λδὰ δϑρϑοίδ!γ σορίοιιβ πιδῖογα]5 ἕογ ([Π6 το ρῃ 
οἵ Μαπαβϑεῆ. (866 δεΐονν, νθῦϑοβϑ 18 δπά 19.) 

7. Ηε "εἰ α εαγουεά ἡασε, ἐδε ἰάζοἱ «υδίεδ δὲ 
ῥαά »ιαάΦ.}ὺ ὙΠῸ ραγα}]οὶ ρᾷβϑϑασε οἵ Κίηρϑβ 
δῆονν5 αἴ ἴῃ σαγνίπς ἤΟΓῈ βρόκθη οὗ ννᾶ5 δῇ 
αεδέγαθ οὐ “ στουθ," {ἰκὸ τῆδῖ ννῃιςἢ ΑΒΔ εεῖ 
ὮΡ ἰῃ ϑαπιδγία. (2 Κ'. χχὶ. 3, 7.) [{ τγεοοῖνϑβ 
μος ἴπ6 βοπηονῃδί ὑηυ50.4] Ὠάτης οὗ “ε»ιεὶ, 
ὙΠ ἢ 8οπὴ6 Τεραγὰ 848 ἃ ῬγΟΡΟΥ ὨδηΊΕ, δηὰ 
σοιήρασγε ΜῈ ἴΠ6 Οτθεὶς Σεμέλη. ((οηραγο 
ἘΖεῖς. νυ]. 3, 5.) 

42 Β 
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εἰ ἐς 135. ΖΤΉ 15 ἤουβε, δῃὰ ἴῃ [εγυβαίεπι, ἢ ϊςἢ 

Ἀ 2 ὅ8ῃηι. 7. 
Χο. 

{ Ἡεδ. 
«υἀίολ 
νότο 216 
ἀέμξ':. 

[μἄνεὲ σἤόβεη Ὀείογε δ} τῆς ττῖρο5 οὗ 
ἴβγαδεὶ, νν}}} 1 ρὰζ ΠΥ ΠΑπΠ16 ἔογ ἐνεγ: 

8 ἘΝΕεΙΤΒεγ 1 1 δὴν πιοῦε τε- 
τῖονα ἴδε ίοοϊ οὗ [β5γδοὶ ἔγοῃῃ οιῖ οἵ 
τῆς ἰΔπά4 ννῆϊοἢ 1 πᾶνε δρροϊηῖεά ογ 
νου (ΔΊ ΠΕ β ; 50 ἴῇαϊ τῇ νΜ|}} τακε 
ἣεβά τὸ ἀο 81] τῆαϊ 1 ἢανε οοπιιηδηάεά 
(δηλ, δοσογάϊηρ ἴο ἴῇῆ6 ψῇοὶς ἰανν 
δηά τῆς 5ἴαϊυῖοες. δηὰ τῆαε ογαϊ δι ς65 
Ὀγ τε Βαπά οἔ Μοβεβ. 

9 8ὃο Μδμδββεὴ πιαάς πάλῃ δηά 
[ἢ6 ἱῃῃδριϊδηῖβ οὐ [εγυβαίεπὶ ἴο εὐ, 
αηπά ἴο ἀο ννοῦβε πα τῆς Πεαδίδεῃ, 
ννῆοπὶ {πὲ ΠΟΚΡ Πα ἀεδβιτογεὰ Ῥεΐοτα 
τὴς σμΠ]ἀἄτεη οἵ [ϑγδεὶ. 

Ιο Αμά τε [ΚΡ βρᾶακε ἴο Μα- 
ΠΑϑϑθῆ, ἀπά ἴο ἢϊ5. ρεῦρίε : δυῖ {Παγ 
ψν οι ]ὰ ποῖ πάγει. 

11 4 νμετγοείοτς τῆς ΓΚ Ὀτουρῃς 
Ὀροη πεπὶ [ἢ σαρίαϊη5 οὗ τῆς Ποβῖ 
Τοῦ τῆς Κιίῃρ οὗ Αβϑυγία, ψψῃις ἢ τοοκΚ 

᾿ϑαυτκιτωτ υτοαναμει ἐνῶ, ξασξααν 

10. Τόε 1ογά «ῥαξε 1ο Μαπαςσε. ἙΟΥ͂ ἃ [0]] 
δοσουπηῖ οὗ ἴἢ6 νναγηϊηρδ δι ἀγεβοοα ἴο Μδηδο- 
δε Υ [η6 ῥγορῃοῖβ οὗ ἴμε {ἰπ|6, 5866  Κ. χχίὶ. 
105-158. 

11. φρενεζογε 1δὲ Ζογα ὀγομσδί μῤοη ἐῤεγι 
ἐδὲ εαρίαἰης ο 1 ῥοοὶ οὗ ἐῤὲ Ζίησ οΥ ““-γγία. 
ΤΠἼε Αβϑογτγίδη πιοηιπηθηΐϑ σοηίδ!η πο γεςογὰ οὗ 
{Π15 ἐχρθάμίοη; διιῖ [Π6τὸ σδη Ὀὲ ΠῚ Ὸ ἀοιδῖ 
(Πδῖ 1ἴ (6]}] τἸηῖο π6 γοῖρῃ οὐ Εἰβαγῃδάάοῃ, ννῆο 
διισσοοαάθα ἢὶ5 {δῖ ΠΥ ΘοππδΟ ΟΡ, ΒΟ. 681, 
Δ τοὶρποαὰ δἵ ἰοασῖ {πἰγίθθη γοᾶγβ. Ἐϑαγ- 
μαι άοη πιοπίϊοης Νίαηαϑϑοῦ δπτοηρ 15 {Ὑ]- 
Ὀυϊαγοβ ; πὰ με ννᾶ5 ἴπὸ οἠἷν Κίηρ οὗ Αϑϑυσίᾷ 
ἰνῆο, ἔγοπιὶ {ἰπ|ὸ ἴο τίπηθ, μοὶά ἢϊ5. σουτ δέ 
Βαῤγίοη. (ξὲ6 “Αποϊθηῖ ΔοΠαγο ῖο5,᾽ νοὶ]. 1]. 
Ρ. 476.) 

«υίεῦ ἰοοῦ Μαπασερ ἀριοης ἰδὲ 1ῤογημ. 
Μδυγοσ 45 μῈ}} οχρίαιποὰ τὸ ἀἰβισ 
ΕΠΞΕ ἤστὸ υδεὰ ΟΥ̓ οὐδθόγνίης τη τῇ Η6- 
γον Ψψογὰ υνῃϊοἢ 5. ταηβίαῖο “ 1Πογηβ "ἢ 

ΤΙ Δ5 ὈΓΟΡΟΥΙΥ δη ἰγοὴ της, 51:0 ἢ} 85 ννᾷ5 ριιΐ 
τπγου ἢ [6 Ἰανν5 οὗ ἃ βῆ, ν ἢ ἃ βἴτημ ρᾳ ϑοά 
ΚὨγοι ἢ 1ἴ ἀπ ἐαϑῖθηρα ἴο {πὸ ϑῆογε, ἴῃ ογάθγ 
(ηδῖ τὰς [8}} πὐχπῖ Ὀὸ Κορὶ αἰϊνὸ σαρῖινα ἰὴ [ἢ 6 
νναῖογ, ([οὐ χ]. 2.) Α δἰ πλ αγ ᾿ποιγιιπηθηῖ, 
ἢς δάάϑβ, ννὰβ ιιδο ὃν ἴῃ6 δηείθηΐβ ἔοσ ἰἀπληξ 
ΤΠΟΙ͂Γ ΡΓΙΒΟΠΟΥΘ, ἃ5 ϑρρόδγα ἔγοπλ Απ|. ἰν. 2. 
ἼΠπὸ Αϑϑυγίδη τηοπιϊηθηῖ5 δπονν τπαῖ τ 5 
τηοάς οὗ ἰγραϊίηρ σαρίϊνοβ ννὰβ ργαςιϑοὰ ὈῪ 
1 πὶ ἰ568 ποῖὸ οἢ 2 Κ. χῖχ. 28); δηκ {ἢ15 15, 
τπονυοίοτο, οὐ! ΠΕ ἃ πιοϑδῖ ϑβαϊϑίδοϊουυ ἐχ- 
Ῥίαηα οη οὗ ἴῃ ργυβοηΐϊ ράϑαρθ Τγδηβίδζο --- 
-- ἢ ἴοοκ Δίαπαθθοῃ οαρίλνο ψὶτὰ 
τὶ με 5." 

1. (ΗΚΟΝΊΙΟΙΕ5. ΧΧΧΠΗΠΙ. [ν. 8----ἰς. 

Μδηδϑβθὴ ἈἀπΊοηρ, τῆς τἤογηβ, δηά 
δουπά Πῖπιλ νν ἢ ᾿ξεϊζεγβ, ἀπά σαγγιεά 
δῖπὶ το Βαδγυίοη. 

12 Απά ψνῆἤδῃ ἢδ νγᾶβ ἱπ αϑῇιςτίοη, 
ἢ δεβουρῆς τῇς ΓΟΚΡ ἢϊ5 (σοά, δηά 
ἈυπΊ δ] οἀ Πἰπιβο]  σγεδῖὶγ Ὀεΐογε τῆς 
Οοά οἔ Πϊς ἔλιΠοτϑβ, 

12 Απά ρτγαγεά υηῖο ἢϊπὶ: δπά ἢς 
ννγὰ8 ἰητγεδλῖεαά οὗ ἢίΐηι, ἀπά Ὠεαγά ἢ 8 
5ῈΡΡ]ΙσΔτίοη, «πὰ Ὀγουρῆς Ἀϊπὶ ἀρδὶῃ 
ἴο [ογυβδϊεπι ἰπῖο ἢἰ5 Κἰησάοπι. ἼἬεη 
Μδιιδβθεὴ Κπενν τῆδλι τῆς [Ὁ ἢς 
«ὐας (σοά. 

14 Νον αἴϊοσγ τῇϊ5. ἢς δυις ἃ νν4]]} 
νους τῆς οἰ οὗ ἰλανιὰ, οἡ τμὲ 
ννεϑῖ 54ς οὗ Οἱμοη, ἱπ τὰς γδί]εγ, 
ἔνεπ ἴο ἴδε επιίογίηρ ἰπ δὲ ἴπε βῆ 
δαῖε, δηά ςοπιραββεὰ ἁδροὺς ᾿Ορμβεὶ, ! 
Δηα γαϊβθὰ ἴἴ ὉΡ ἃ νεγῪ ργααῖ μεῖρῆϊ, 
ἀπά ριιῖ οαρίδιηβ οὗ ννᾶγ ἰῇ 4}} τδὲε 
[εποδά οἰτίε5 οὗ [ἀλῆ. 

Ι5 Απά Βε ἴοοκ ννᾶὺ τῆς βἴγδηρε 

ἐπα δομπά ῥὲγη «υἱδό ΄ογ:. Τῆς Ηροῦτγενν 
ννογά ἰγδηϑίαιθα “ [ϑιῖογβ᾿ ΤΠΔῪ πιθδῃ ΕἸΓΠΟΓ 
“ ἔρΕ[60Γ5 " ΟΥ “ πιδηδο 65 : Ὀοϊὴ οὗ νυν δὶς ἢ ννετα 
ΨΕΙΥ͂ ΘΟΙΠΠΊΟΠΙΥ ρἰδοοά Ὁγ {6 Αϑϑυγίδηθ5 οἡ 
σδρίϊνοϑ οὗ ἰπιρογίδηςθ. (8εε " Αποίεπὶ δΜῖο- 
ΠΑΓΟ 65, νοἱ]. 1. Ρ. 87; [μἀγαγὰ, ὁ ΝΙΠονθῆ; 
νοὶ]. 11. Ρ. 376.) 

14, Δεν δὶς δὲ δι ἃ «υαἱ ΜΝ ΥΔΔΥ 
δαῖμον ἔγοπι [Π15 παῖ, [δῖε ἰῃ ἢ5 τεῖβη, Μδπδϑ- 
56ῃ σονοϊ θὰ ἔγτοπὶ {πὸ Αϑϑουγίδης, δηα πηδάς 
ῬτΟΡαγαίίοηθ ἴο γϑϑιϑ ἴθ πὶ ’ {ΠΕΥ 5δουϊά 
δἴϊδοκ ἢϊπι. ΑἼϑντία Ὀερδὴ ἴο ἀθοϊπα ἴῃ 
Ροννεγ δδοιυῖ Β.Ο, 6.4.7, ἀπά ἔγοτη [παῖ {1π|6 Ποῦ 
οὐ γπμ Ργονίησθα νοι] ΠαζΓΑΙΥ Ὀορίη ἴο 
[1}1] οἵ. Μαπάβθοῦ σοὶ κποαὰ 61 ΒΟ. 642. 

«υἱέῥομὶ ἐδε εἰν ὁ Π)αυίά, οη δε πυευί σάφ οὗ 
Οἰἴδοη, τη ἐῤε ααίήεγν.1 Ἀδῖμεγ κε Ὀ0ΠῚ 889 
ὍΠΙΘΣ Ψ484]] οὗ ἴπε οἱγ οἵ [αν οὰ τ} 9 ψοδὲ 
οὗ Θίδου-τ -[9-υ8}10γ. Τῆς ν.4}} 1η- 
[ὸπαεα ϑθ6πὶ5 ἴο ἤδνε ὕδθοη ἴπαϊ τον αγὰς ἴῃς 
πο -οδϑοῖ, νι ἢ σγδη ἔγοπι (ἢ 6 ΥἹοΠΥ οὗὨ τὴθϑ 
πιοάογηῃ 1)απιαβοιι5 ρμαΐθ δογοβθα ἴπ6 νδ οὐ οἵ 
Οιδοη, ἴο ἴ[Π6 ““Π5}} γαΐθ᾿ δ {πὸ πο - αϑῖ 
ΓΟΥΠΟΓ οὗ {πὸ “ΟΥ̓ οὗὨ ἰ)ανιὰ." ΤΠς “τδρ- 
1415, ννῃηο ἴοοῖκ Νίηβϑοῦ ὈΓΙΘΟΏΘΓ (ΤΟΥ͂Θ, 11) 
δὰ ΡΥΟΌΔΌΪ ἀοδίγογοἀ ΟΥ »τ δῦ ἀατηαροά 
[Π15 ρατί οἵ ἴῃς οσιβοδίοηϑ. 

απαά εορηρα“εἦ αὐομέ Ορῥὲ Ορμεῖ, τῃς 
ΒΟ. ΠΟΛ ρασγῖ οὗ τῇς τοπιρὶο 8}}1, δὰ θθθη 
ἔοττβοὰ ὈΥῚ [οἴπαπι (οἰ. χχυῖ. 2); δῖ ἴῃς 
νν4}} Πδά, 1 ννου]ὰ 5εεπὶ, ἴδε ἱπῖο ἀθοδΥ. 

156. Ηε ἰοοξ ἀφυαν ἐδὲ εἰγαηρε σοά..}ὺ Τῆς 
“ ΒδΔΑΪ τὴ ̓" οὗἉ γογβ6 3. 

ος, 
εὐιαίσεᾶ, 



ν. 16-.2..}] [1 ΗΚΟΝΙΟΙΕΒ. ΧΧΧΠΙΙ. 277 
δοάς, δηὰ τε ἴ4ο] ουἵ οὗ τε ἤουβε ἢε ννγὰ8 ἢυπδὶεά : δεμοὶά, ΤΕΥ ἀνέ 
οὗ τηε ΙΟΚΡ, δηά 411} τῆς αἰζαγβ τῆλε υυγτίεη δπιοηρ τῆς ϑβϑαγίπρβ οἵ τῆς κῶν 
ἢς Παά ὈμΠτ ἴῃ τῆς πιουηῖ οὗ {πε 
ἤουβε οὗἩ τῆς ΙΟΚῸ. ἂδηά ἴῃ 7ετγιι- 
841επὶ, Δηἃ οδϑῖ ζἤδα οὐκ οὗ τῆς οἰτγ. 

Ι6 Απά δε τεραϊγεὰ τῆς αἰτᾶγ οὗ 
τῆς ΓΙΟΚΡ, δηά ϑδογίβοεά {βεύθοῃ 
Ρεᾶςε οἤεγίπρβ δηὰ τῆδηκ οἴετίηρϑ, 
Δπὰ ἐπ αξ ον ον ἢ 7υάκἢ τὸ 8εῦνε Νὰ 
ΓκΡ Οὐά οἔ ἴϑΞγδεὶ. 

17 Νενεγθεῖεθβ τς ρεορὶς ἀϊά 
ΒΔ Γῆς 511} 'π τῆς ΒΙρῇ ρίδοθβ, γε 
υπἴο τῆς ΓΠΟΚῸ τῃεῖγ ΟΟοά οὔἱν. 

18 4 Νον τῆς τεβῖ οὗ τῆε δοῖβ οὗ 
ΜΜαπαββεῆ, ἀπά εἶ ῥσαγεγ ιἱπῖο ἢ 
Οοά, ἀπά τῆε ψοτγάς οὗ τῇς ὅδεῖβ ἴδαῖ 
8ρᾶΚε ἴο ἢίπὶ ἴῃ ἴπε πᾶπια οὗ τῇς 
ΓΟΚῸ Οὐοὰ οἔ ᾿βγαεῖΐ, δεῃο]ά, τῆν ἀγέ 
τυγιἐπ ἴῃ τῆς ὈοΟΚ οὗ τῇς Κίηρβ οὗ 
ἰςγδεὶ. 

19 Ηἰ8 ργάυεὺ αἷβο, ἀπά ἀσῖυ σοά 
ννὰ5 Ἰητγολῖοαά οὗ ἢΐπὶ, δηὰ 41] ἢ]5 5118, 
Δπὰ 8 τΓεβϑρᾶ88, ἂπὰά τῇ ρίδεαϑ 
ννπεγείη ἢς δι ΠΙΡῊ ρΐλοθβ, δά 86ῖ 
ὉΡ γύονεβ δηὰ ργάνθη ἱπηᾶρθβ, Ὀεΐογςε 

566 Γ8. 
20 4δ8ο Μαηδϑϑεὴ 58]ερὲ σχῇ ἢ 8 

ἔλῖμεγβ, δηὰ τῆς δυτίοά ἢϊηι ἴῃ ἢ 8 
οὐ ποιβε: δηά Απῆοη ἢΐἷ8 80ῃ 
Τεϊρσηφά ἴῃ ἢἰ8 5ἴεδά, 

21 ἢ ΓΑπιοη τα: ἴννο δηά τυνεηῖν ἼῈ τῆβὲ 
γεᾶῖβ οἷά ψῆεη ἢε Ῥερᾷπ ἴοὸ τεΐρῃ, Ὁ 
Δηά τγεϊρηῃεά τννο γεδγϑ 'ῃ [εγυβδ απ. 

22 Βυῖ πε ἀϊά ἐλαέ τυλτ!εἰ τυαᾶς ενὶὶ] 
ἴῃ τε 5ἰρῃξ οὗ τῆε Γ,ΟΚΌ, 45 ἀΪ4 Μα- 
ΠΑΘΘεἢ 8 ἔλιπεῦ: ἴογ Απιοη ϑ8δςῇ- 
ἢςεἀ ιιπῖο ἃ]] τῆε σαγνεά ἱπχᾶρεβ νυ ἢ ϊς ἢ 
Μάδηδβϑεὴ ἢ ἔδίμεσγ ῃδλά πηδάε, δηά 
βεγνοά τῃδηὶ ; : 

22) Απά Βυπιδὶε ποῖ Πἰπ,5ε}[ δε- 
ίοτε τῆε [ΟΚΌ, 245 Μδηδϑβεῆ ἢΪ5 ἔα μοῦ 
μιά δυμπιθὶοεα ἢ πηβοϊῖ,; δυὰς Απλοη 
Τιγεβραβϑεά πιογε δηἀ ποῖα. 

24 Απά ἢὶ5 βεγνδηῖβ Ἴοπϑριγεά 
ἀσαϊηβῖ ἢϊπ|,) Δηἀ 5ἷενν ἢ ΠῚ ἴῃ ἢΪ5. ΟΥ̓} 
Βσιβ6. 

ὡς 4Βυϊῖ τῆε ρεορὶε οὗ τῆε ἰαπά 
ϑ'ενν }} τῆσοπὶ τπᾶῖ Ππαά ςοηπϑριτοά 

αηά ἐδὲ ἰ4οἱ, 
ΨΕΓΞ6 7. 

απά αἰ δὲ αΠαγ..7 866 νεγϑα 4, δηἀ ςοπὶ- 
Ῥάγὸ 2 Κ, χχὶ. 4. 

εασί ἐξορε οὔδ 977 “δὲ εἰγ.7 ΤΟ ἔτεε [ἴ [τῸπὶ 
Ροϊυτοη. Τῆς πιδίογιαϊσ εγ ΡγΟΔΟΌΪΥ 
(γον ἱπῖο ἴδε Κιάγσγοη. (δεὲε οἢ. χχίῖχ' τό, 
Χχχ. 14.) 

16. Ηξ γεραϊγεάδ ἐδ αἰαν ὉΓ 1δε Ζογά. 
ΤΠΟ αἰϊαγ δαά Ὀθοη ἀσθεογαϊθά, ἀπά ρογῆδρϑ5 
ἀλιιδυθα, ἀυγίηρ ἴἢ6 πὸ οὗ Μδηάββοῇ 8 
ΔΡροβίδου. 

17. Νευεγεδείοις εδο ῥεορίς 4] ταογίβεο “{1}} 
ἐπ ἐδ ῥὶφ ῥίαςε5.) Μαμδβθθῇ, ἴῃ ἴΠ6 δαγι ον 
Ῥατί οὗἁ ἢί5 γεῖρῃ, δὰ γεβίογοα {Π6 ἢ βρῇ ρας θ 
ὙΟΓΞΏΡ, νΠΙ ἢ ἢ]5 μοῦ Η ζοκίδῃ νοητυγοά 
80 ὑο]Ϊν ἴο Ριϊΐ ἀοννη (ςἢ. χχχί. 1), ἀπά πονν, 
ΜΉΘ ἢδ ννᾶ8 δηχίοιιβ ἴο υπᾶάο ἢ]5 ννοσκ ἴῃ 
[15 τοϑρεςῖ, 5 ἰπ οἴδεγβ, ἑουπά δΙπλϑοὶ 
πλῦϊθ. ὙΠῸ ννογϑῃΐρ ννᾶ5 επάςσαγρα τὸ {πὸ 
Ρέορίο ὉΥ οἱά εὐυίοπι ἀπά ΟΥ̓ πιδηϊξοεσὶ σοη- 
νϑηΐίοηςο ; ἂπὰ [15 δι ιϑροηβίοη ἀἰτίηρ [Π6 τοὶ μη 
οἵ ΗοζΖεκίδῃ σδιυιϑοα ἴποπὶ ργοῦδΟΪΥ ἴο εἴης ἴο 
ἴϊ πιογα δΑμΟΥΪ τΠδΠ δνοῦ. 

18. Ηἰ: ῥγαγεγυ ἢ Τῆς “ Ῥγδαυογ οὗ Μαπδϑ- 
βεἢ "᾿ ργεϑεγνοὰ ἴο τ1ι5 ἰὴ δοπῖὶὲ Μ55, οὗ [Π6 
δορίυλειπηΐ, μ45 πο οἶδῖπι ἴο 6 οοηϑίἀεγεά ἴΠ6 
ξεπυίΐης υἱζεγαηςο οὗἩ ἴῃ [Θννϑἢ Κῆρ. [{ [5 
ἴδε τοιηροςίοη οὗ ἃ ΗεἸθηϊδῖῖς [Θνν, ννο]] 

ΤΗ6 “οαγνθὰ ἱἵπιαρὸ" οὗ δουδίηῖϊεά τὰ τῃῆς ϑερίιαριπῖ, νυ πσ 
δῖ ἃ ἴἰπ|ὸ ΡγοΟΌΔΟΪΥ ποῖ πλυςῇ Δπίογιοσ ἴο ἴῃ6 
ΕἈγίϑιίδη θγᾶ. 

1Ὅε “υογἡ 9 ἐδε “τεγ, ἐῤαὶ “ῥαζε ἐο δὶν»ι.} 
566 2 Κ,. ΧΧΙ. 11-15.Ψ 

ἐπ ἰδὲ δοοξ οΓΓ᾽ δὲ ἀἰπσ: 9 Πεγαο! ἢ Τῆς 
τοῦ οἵ (Πγοηϊοὶθ5. 508 }Π}}7 5ρεακα οὗ “1ῃ6 
Ὀοοκ οὗ {πὸ Κίπρϑβ οὗ πάλῃ} δπὰ [ϑγδοὶ" (οῦ 
“ϑγδοὶ δηὰ [υάἀλῃ᾽}. Ηδτα ἢ6 ἐδδιρπαῖθϑ 
(Π6 54πι|6 σοπιρὶ ἰδίϊοη ΟΥ̓ ἃ πιοῦο σοπηρεπάϊοιιϑ 
(π|6, νους (ἀρράγθητ]γ} ΔηΥ ϑρεςοῖδὶ γοάϑοῃ 
ἔογ (6 σὔδηρο. ((οιλρᾶγε οἢ. χχ. 3.4.) 

10. ΤΡ. αγὲ αὐγ πὶ α»ιοησ ἰδὲ “αγίπσε οὗ 
δε “«τογς (τλᾶγῃ. Ἠοτα ἢ Μοβῖ πιοάογηβ 
δάορί ἴῃς {γαπϑίφιίίοη σίνοη ἴῃ ἴῃς ππαγρίη οὗ 
ἴη6 Αἰ μογζοα νογϑίοη, πιακίης Ηόοϑβδὶ (οΥ 
ΓΑΊΠοσγ, ΟΠοΖ81}) ἃ ΡῬΓΌΡΟΓ παπιθ. βΒιυῖ 5ε6 
« Ἰηϊτοάιιοτοη, ὃ 5, Ὠοΐο ὅἤ. 

20. Τδεν διιγίεα δένει ἐπὶ δὶς οαυπ δοισε.} 806 
4 Κι χχὶ. 18, νης ἰ5. Π]ΠΟΣΥ; δηα ςοιηραγα 
ποῖος οη οἷ. Χχχίϊ. 12. 

22. “4»ιοη 44 ἐδαὶ «υδίερ «υα΄ς οἱ} Οοτη- 
Ραγα 2 Κ. χχὶ. 2ο-22. ἀπο ἔν το ϑδ  5μ θά 
4}} τπ6 ἸαοΙαίτ65 νος Μαπάββθὴ ἴῃ ἢ]5 ἰδῖου 
γεοᾶγβ ἢδά ρυΐ 5146. 

24, 258] Ηἰ: “εγυσηί, εορυρίγοά ἀσαϊποΐ 
ῥίνι, .. 866  Κ' χχὶ. 23, 24, ἢ νι ςἢ 
Ραβθαρὸ ἴποϑ6 ἴο νΟΓΘῈ5 ἃ ΥΟΣΥ ΠΟΑΓΥ͂ 
Ιάδπίιοδὶ. 

2 2 

ΤῊΘ. 
"εν λἐϊραΐ 
ἐγέξῥιε:ς. 



11. (ΗΚΟΝΙΓΙΒΕ5. ΧΧΧΙΙΪ. ΧΧΧΙΝ. 

ἀες!πεά πελεγ ἴὸ τῆς στίρῃε μδηά, 
ΠΟΥ ἴο τῆς ἰεξ. 

2 Εν ἴῃ τῆς εἰρῃτῃ γεᾶγ οὗ ἢ 5 
γεῖσῃ, ννῆῈ ἢς ννὰ8 γεῖ γουπσ, ἢς 
θερᾶη ἴο 8εεκ δἤεγ τε Οοά οὗ 
αν! ἢἰ5 ἔβῖμεῦ: δηά ἴῃ τῆς τε ἢ 

γεαγ δὲ Ῥερᾷη ὁϊο ρυγρε Ιυάδῃ πα Ὁ : Κία 
]ετυβαίεπι ἔγοπι τῆς Ὠἰρῃ ρίδοςβ, ἀπά Ὁ 
ἴπε ργονεβ8, ἀπά τῇς οαγνεά ἱπηλρεβ, 

372 [ν. 1-4. 

ἀραϊηβῖ Κίπρ Απιοη ; δπὰ τῆς ρεορὶς 
οἵ τῆς ἰαπά πιδάε οβίδῃ ἢ 8 8οη Κίηρ 
ἴῃ ἢϊ5 5ῖεδά. 

Γ(ΗΠΑΡΤῈΚ ΧΧΧΙΝ. 
1 )οεἴασλ'᾽ ροοα γεῖρηι. 4. 27 ἀδείγογείά ἰάοίαίν}.. 

27: ταξειὰ ογἀεν ,0γ ἦς γεβαῖν οὔ ἐλε ἱενιβέξ. 
14 μία λατύίμν γομα, ἃ δοοῖξ οὐ ἐἀξ ἐατυ, 
ρείαλ σοπάείλ το μίάσά [9 ἐμφιγο οὐ ἐλδ 
1ογά. 23 μέδαλ 2γοῤλεειείά ἐἠε ἐκίγείίον 
οΓ ϑεγωσαίονε, δι γεδέςε ἐλόγου πὶ ρείαλὶς . 
ἐρες. 20 δοείαλ, ἐαμοίηρ 10. 19 δ γεαι ἐμ α πὰ τε πηοίτθηῃ τᾶ 68. εἰ ὡξ᾿ 
σοέόγιρε ἀσεορ έν, γορεσιυσά δέ ἐουέεμαμί τοῖα 4 “Απὰ {πεν Ὀγακε ἀοννη τῆς δἰζαγς βέρον 

σοί. οἔ Βααϊϊπι 'π [8 ρύεβεηςε ; δηά τῆς 
ΟΛΙΑΗ στὰς εἰρῃς γεαῖβ οἷά ἢΐϊπηδρεβ, ἴῆλι τυέγέ οὐ Πίρῃ ἄδονε 

ψ θη ἢς Ὀερᾶη ἴο τεῖρῃ, δηά ἢς τἤεπὶ, ἢ ουὺϊ ἀοννη ; ἀπά τῆς στονεϑ8, 
Ἥπειάϊεαι Οη6 ἃπά πὰ τῆς ςαγνεά ἱππαροβ, ἂπά τῆς 

πλοϊζαεη ἱπηᾶρεβ, ἢ6 Ὀγάκα 'π ρίεςεβ, 
πὰ πιδάς ἀυδῖ σ΄ ἐδεηι, ἀπά βἴγοινεὰ 
1: ἀροη τῆθ ἴρτανεβ οὗ τῆεπι {πᾶς Πδὰ ' Ηεδ. 

: “πε ο΄ ἐάε 
βδογιῆοδά υπῖο τἢδη. γώ δλι: 

“4: ΚΊη, Ι Οτ, ως 
82. 1, ἃς. ; 

τεϊρηβά ἴῃ 
ΓΠΙΓ γεᾶΓϑ. 

2 Απὰ δε ἀϊά ἐλαὲ τυλϊε τυας τισὶ 
ἴῃ τῆς 5εἰρῃϊ οὗ τῆε ΓΟΚΡ, ἀπά νγαϊκεά 
ἱπ τῆς νγᾶγβ οὗ [αν ἃ ἢϊ5 ἐδῖῇεσ, ἀπά 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΝ. ΤΠ σμαρίοῦ δηά [δ 
πεχὶ δεῖ ἔοσῖῃ ἴῃς ἢἰδίογυ οἵ [οϑβίδῃ, δῃὰ ἃγὸ 
ΠΟΠΞΟ4ΌΘΏΓΥ Ράγα οὶ ννἢ 2 ΚΊηρϑ ΧΧΙΪ, δηά 
ΧΧΙΝ. 1-390, ΤῊΘ ἴννο Πιδίογδηϑ γεϊαῖοθ, ἔου [Π6 
πιοϑδὲ ραγί, ἴῃς ϑαπὶὸ δνθηΐῖβ, δηὦ Ῥγέϑεῦνε 
δοπογδΙγ ἴῃς 5σδῖηθ ογάογ; δυζ 56]θοῖ αἰβογοηΐ 
Ρογίίοπβ οὗἩ ἴῃε ἰδίου ἴο ἄννθ}}] Ἰροη δηά 
ὀχραπά. Τῆδ ντιῖογ οἵ Κίπ 5 ὀῃ]αγροθ ΠΡΟ 
1η6 πιοῖὰὶ δηά σοὶ σϊοι5 τοίογτηφίίοη ν ἢ] ἢ 
]οϑβίαῃ εἰἴεοιϊεά (5.6. 2 Κι. ΧΧΠ, 4-20, δηά 
24-17}, τοιισ πηρς ΠΡΚΒΕΠΥ οἡ ἴῃ σοραὶγ οὗ [6 
(οπιρὶθ (ΧΧΙ!. 3-7}, [6 σο]εὈγαΐϊίοη οἵ [Π6 ρ855- 
ΟΥ̓ΘΥ (ΧΧΠΙΪ. 215-21}, Δηά [τῆς οἰγοιυπιδίδηςοϑ οὗ 
{πΠ6ὸ νὰγ ἢ ῬΒΑΓΔΟΏ- Νοοδο (10. 29, 10). 
ΤῊΘ δυῖμογ οὗ (ἤγόηιςο]θ5. 15 ἰ055 [1] οἡ τὴ6 
βγϑῖ οὗ ἰθ56 ροϊπηῖβ (ςἢ. χχχῖν. 23-7}, ἢ Π6 ἢ6 
δάάς βονθγαὶ ἀεἴδι}5 γοϊδίνο το ἴῃ6 βεςοπά δπὰ 
ἔουτῖῃ, πὰ ὀχροιπάσ ἴῃς {πιγά, δοσογάϊηρν ἴο 
ἢδ ΠΔΏ ΠΟΙ, ΥΟΓῪ ΓῸΠΥ ἰπάἀθοά (ςἢ. χχχν. 1.-10). 
Βοίἢ νυ ογϑ γοϊδῖο, δ 6404] ἰδηρῖῃ, δηἀ ΠΟΔΙΥ͂ 
ἴῃ [6 54π|6 ννογάϑ, [π6 Πιάϊηρ οὗ ἴῃ ἴανν, [ῃ 6 
σοηπιϊδίίοη οὗ Ηιϊάδῃ, ΠΟΙ δῆβννογ, δαηὰ 16 
ΤοηθννΑ] οὔΠ6 σονγθηδηῖ. ((οπηραγα 2 Κ. χχίὶὶ!. 
8- 20, Δηἀ ΧΧΙΪ. 151 ΜΠ 2 ΟἾγΓ, χχχῖν. 14-12.)} 
ΤΟ ΟὨΪΥ ΔΡΡΓΟΔΟΝ ἴο ἃ ἀἰἰβογθράπου Ὀδεΐννθθη 
(Π6 ἴννο παγγαῖϊνος ἰ5 ἢ γοϑροςῖ ἴο τὴο {Ππ|6 
οἵ ἴα τοὶ ρίοιιβ γοϊοσγηδίοη, ννῃϊοἢ [6 νυγιῖο" 
οὗἩἨἁ ΟἸἨγσοπίοΐοβ αἸβΈ ΠΟΥ ρ]δοο5 Ὀοίογο τῃ6 σὸ- 
Ῥαὶγ οὗ ἴπε ἴεπιρίε (ςἢ. χχχίν. 8), ἢ δ τῃ 6 
δυῖμογ οὗ ΚΊπρδ σερν: ἴο Ρίδος 1ἴ δῇογ ἴΠ6 σγὸ- 
Ραὶσγ, ἴης βηπάϊηρ οὗἁ πε 1ὑἀνν, ἀπὰ [ῃ6 γοηθνναὶ 
οὗ ἴῆε σονεπαηῖ. Ὅῆδ δοβῖ Ἔχρίαπαίίοη ἤογῸ 
866πΠ|Ί5 ἴο ὕὈ6, {πα [6 δυΐποσ οἵ Νὶπρϑ ἢδ5 
ἀορατῖοὰ ΠπῸπὶ ἴπ6 σΠγοηοϊορίοαὶ ογάθσ, ἴο 
ὙΠ ἢ ἢΘ πᾶ Κο5 ΠΟ Ργοΐεοϑίοη οὗ δά μογίηξ. 

3. 1 1δὲ εἰσδὲρ γεαγ 9 δὶ. γείση, «υδέὲε δὲ 
αυα: γεΐ γομπσ.)} 1.6. ἤδη πὸ νὯ5 δεΐνεεοη 
πἤδεῃ δηὰ ϑἰχίθοη νϑδῦβ οἵ ἄρθ. (36ε νϑῦϑβε 1.) 

Τ]οβίδῃ μβαά θδεη Ὀσγοιυρῆξ τρ, ἰἰκὸ [Θγεπλιδὴ 
([6γ. 1. 16} ἁιηηϊὰ οϑἰδ σῃ θα ἰαοϊαῖτγ, δυϊ ἢς 
δά, πο ἀοιιδῖ, οοσλθ ἴη ςοηῖδςΐ νν] δοπιθ οὗ 
[6 ἔδνν ννῆο τεπιδιποὰ ἕδμι! ἴο [ἐπονδὴ 
δὶ [6 ροποιαὶ δροβίδου. Ὗνε σδπποῖ, ἢονν- 
ὀνοσ, αἰγιδυῖο 15 ΘΑΥΪΥ ΡΙΕΙΥ ἴο ἴῃς ἱπἤιιοηος 
οὗἁἨ ΔΗΥ͂ ραγίου αν ΡΕγθοῦ ΟΥ ΡΟΓΞΟΊΚ. 

ἐπ δε ἱπυοί γεαγ [οϑβίδὴ ννᾶβ, ρεσθαρϑ, 
πονν, αἴ ἴπΠ6 ἂμὸ οἵ ἴννοπῖυ, ἔογ ἴῃς ἢγϑῖ {|πὶ6 
ἴτοο ἴο αοῖ. δε ἢᾶνθ 0 ὀχδεῖ ἂξὲ 5εΐ ἄοινη 
αἵ ννῃϊοῖ ἃ [νυ ]5ῃ Κιηρ αἴζαιηθα ἢΠ]5 τηδ)] γι Υ 
Δηά Ὀόρᾶη ἴο ἀϊγθοῖ ααῖὶγβι Ῥοσγῆδρϑ ἴποτὸ 
ννᾺ5 Π0 ἰδραὶ ἰτϊῖ, δηὰ τη6 σῃλγαςῖοσ οὗ ἴῃ 6 
Τ]ΟΉΔΙΓΟἢ ἀοἰογπληδά, ἴο σοπηὸ οχίθηϊ, [ἢ 6 {πὶ 
οὗ 15 δάνοηϊ ἴο ροννοσ. Βεῖ η6 ἴῆγτοο οἂϑοβ οὔ 
Αϑ54, ]οαϑῆ, δηὰ [οϑίδῇ, τορξϑίῃοσ σῖνε 5οπὶδ 
δτοιιηὰ5. ἔοσ σοποϊιάϊηρ {Π4ῖ, ργαςτ Δ }}γ. τὸ- 
ΕδηςΙ65 ἰᾳϑίθα {1}} [ῃ6 τῃηοπάσορ! τοδοβοὰ ἴῃς 
ἂἃδε οἵ [ννθηΐγ. 

ῥὲ ὀέεσαπ ΙῸὸ βιεγσο ὕμάαΡ) Τῆς ςΔ]}} οὗ 
Τεγοπλδῇ 580 ΠΟΑΓΪΥ οοἰης 6: ὙΠ [6 οοπι- 
τιθησεοπηοηΐ οὗ [οϑ]δ}1 8 γείογπιδίίοῃ ( [6γ. 1. 2}, 
[Π4ἴ ννὲ οδῇ ϑοδσςεὶν γοσαγὰ ἴῃς ἴννο ἔδςϊβ 45 
τπποοηηθοῖϊθ. Α9 ἴπογο ἃγὸ αἰ ογοηϊ ννὯγ5 οὗ 
ΤοσκΚοηίηρ ἴἢ6 γοᾶγβ οὗ ἃ Κίηρ (ςοιηραγε : Κ. 
ΧΧΙΝ, 12 ΠῚ 6. 111. 28, ἀπά [6γ. 1.1.2 ἢ 
29), ἴπ6 “ΠΟΘ Π ἢ "ἢ γθΑγ οὗ [6Γ΄ 1. 2 »π4} δὲ 
ἰἀδητςδὶ ἢ [86 “ ΝΘ ἢ γοαγ οὗ [ἢ]5 νϑῦβο. 
Αἴ Δηγ ταῖς [Ἐγοπλδ ἢ 5 ἤγϑί ργορἤθςεῖθς ( [ετ. 
᾿. δηά 111.) Ἄρρεασ ἴο πᾶνε θθδῃ οοἰποϊάεπί 
ΜῈ [οϑίδῃ 5 ϑάγιογ εογῖβ ἴο πργοοῖ ἰάἀοϊαῖγυ, 
δηὰ πγιϑδὶ ἤᾶνα ΚΤΟΔΙΪΥ ϑἰγεηρίποηδα ἢὶ5 Πδληβ. 

4. ΤΡε '»ιασε: (ΤΛΆΤΕ. “ιπ-ίρηασο5) ἐδαὶ «ὑγδ 
οὐ ῥίσΦ᾽ αδουε ἐδένι 866 δῦονε, οἷ. χίῖν. ς. 

“ἰγεαυε ἰΐ ποθ ἐδὲ σγαυε:.) (Οοἴήραγα 
1 Κι, χΧΧΙϊ, 6. ὶ 



Δ οι, 
«ακπ!. 

τ πεν σ᾿ δ ϑπξδὴ 
εν 

“ον. 

Υ. 5--το.]} 

ς Απά δε δυγης τῆς δοηπεβ οὗ τῆς 
ΡΓεϑῖβ ὕροη τῆ εἰν δἰζαγβ, ἀπά οἰθδηβεά 
]υάδῃ ἀπά [εγυβαίεπι. 

6 Αμά -ο ἀϊά ἦε ἴῃ ἴπε ςοἰτε5. οὗ 
Μδηδϑβεῆ, δπὰ Ἐρῆηγαίηι, δῃά ϑδίπιθοῃ, 
ανεπ ὑπῖο Νδρῆῖδιι, ννιτῇ τπεὶγ ᾿τηδῖ- 
ἴοςΚ5 γτουπά δου. 

7 Απά ψβθη ἢς ᾿ιαά Ὀγοίκοη ἄοννη 
τῆς αἰϊαγβ ἀπά (εξ ρζονεβ, δηά ἢδά 

τε ρσιάνεη ἱπιαρεδ' ἴἰπίο 
ρονγάετ, δῃά σους ἀονγη 41} τῆς 140]5 
τῆγουρσπους 4}} τῆς ἰδληά οἵ ἰϑγδεὶ, ἢς 
τεϊτυγηδα τὸ [για θη. 

8  Νον ἴῃ τῆς εἰρῃίεεπτῃ γ6ᾶ 
οἵ ἢϊ5 γτεῖίρῃ, ννἤεη ἢ6 ἢδά ρυγρεὰ τῆς 
Ἰδλια, ἀπά τῆς ἤουβε, ἢς 5επῖ παρἤῆδῃ 

δ. Ηκ διγπί δε δοπες οὐδε βγη. ἀβοη ἐῤεὶν 
αἰϊαγ..1] ΤῊΪΐ5 Ἀρρθᾶγϑ, ΕΥ̓ ἴπ6Ὸ ργοβοηΐ ραϑϑαΐο, 
ἴο πᾶν θϑεη ἄοπα ἰη [υάδῇ δηὰ [δγυβαίοτη 
ΠΟ [655 ἴπδη ἰῇ [ϑγδοὶ. ((οιήραγα 2 Κ. χχίιὶ!. 
20.) ΤῊΘ ργιοσῖθ ννῆοθε Ὀοηθβ ννογα δυγηΐ 
δὰ Ὀδόη ΡγΟΌΔΟΪΙΥ ἤγθι ϑεἰζεά δηὰ ρυΐ ἴο 
ἀελίῃ. 

Θ. 1». δὲ εἰ οΚἹ απαμε, "7 ΤῊς 
ΡΟΝ οὗ Αϑουτία θεῖπρ πονν (Β.Ο. 629-624) 
δτοδῖΥ νυοαοΠοΩ͂, ἢ ηοΐ σοπηρίεἴεϊγ Ὀγόκθη, 
]οϑβίδῃ, [Ὁ 15 εν θη, δϑϑοτῖεα ἀπά πηδιηϊαϊποὰ 
ἃ οἰλίτη ἴο δι Ποῦ νοῦ ἴπ6 πος “ Ἰαπα οὗ 
ἴ9γας]." [Ι{ ν»ὰβ πο Ἰἰοηροῦγ---ἂθ ἴῃ ΗοζΖοκίδῆβ 
ἴπης -- τζυπλυ!ςὰοὺ5 στοννά {παῖ, ἴῃ ἃ πῖ οὗ 
εἐηἰδιιϑίασπι, ΠΑΘΊΠΥ ονεγσαη ἃ ροπίοη οὗ ἴῃς 
[ϑγδο!ς σουπίτγ, ἀεδίγογίηρ Ἰἀοἰαΐτουι5. ἐπὶ- 
ὈΙοπὶς (ςἢ. χχχὶ, 1), Ὀυϊ [Π6 πιοιάγοῦ, νῆοῸ 
τνοηῖ ἢ Ρόγβοη [σου [Π6 Ἰεηρὶῃ δπὰ Ὀγεδάτῃ 
οὗ ἴῃς Ἰαπά, δηά ρυγιῆοά ἴῃς ννῃοϊς σερίοη. 
νε πιιιϑῖ γεζαγά [οϑίδῃ 85 δἰπηῖπρ, ποῖ πιογεὶν 
αἴ ἃ τοὶ μίου5 γεξογτηδίίοι, δι δἵ ἃ γοδϊογαίοῃ 
οὗ ἴῃς Κιηράοιτῃ ἴο ἰΐ5 δηςίοηϊ ᾿ἰπι:ῖ5. 

«υἱδ ἐῤεὶγ »παμοεζ..ἢ Οὖτἷ “ἴῃ {πεῖν ἀθϑοϊαῖς 
ῬΙλοῦβ," 25 ἴπ6 βᾶτὴθ ψνογά ἰ5 ἰγαπϑοίαϊοαὰ ἰη 
ΡΞ, εἶχ. το. (ΤΠετα 5 δΔῃοῖπου τοδάϊηρ, δο- 
ςογάϊηρ ἴο νης τῆ6 56η86 νόου] ὃς --- Απά 
ἴῃ ἴῃε οἰζίεο5. οὗ Μαπδεθοῦ, δηὰ ΕΡὮγαδιπι, 
δηά ϑδἰπιθοη, ὄὐυθὴ ὑπίο Νρῃιδὶὶ, μἢς γουεδαῖ 
ἐῤεὶν ῥοι.ος τουηά δδοιυΐϊ." 866 δααϊιοηδὶ 
ῃποῖς Α αἵ τῆς ἐπὰ οὗ ἴῃ6 σπαρίεγ) Τε Γ(Ἰ165 
οὔ [5γδο] πη ἢ ϊ νν 6 }} 6 σδ] ]οὰ “ ἀφϑοϊδίθ ρ᾽δςθ5," 
Βείης 'ῃ Γυ]η5 Δη ΟΠ ΠΑ] ἸηΠαΡ Θά, 

8. ἢεη δὲ δαά ῥμγρεά ἐδ ἰαπά «πᾶ δὲ 
ῥο“..7ὺ ὍΤΕ ριυγρίην οὗ τῆς τοπρὶς δά Ὁγο- 
ἀρῖνΙ Ὀεοη 1Π6 ἤγϑι ννογκ ἴπαξ [οϑίδῃ ἴοὸκ ἱπ 
Παπὰ, (ὅ66 ποίβ οἢ 2 Κ. χχἱ. 4 ; δηά οοπὶ- 
βαᾶγε ςἢ. χχίχ. 31.) Εσοπὶ ρυγρίηρ ἢς Παά Ῥγο- 
ἀπξάρα ἴο τοραΐγϑ; δηὰ ἴποϑο δά θν ἀθπ 
δύρη σαττίοὰ οἡ ἔου ϑοπὶε σοῃϑιάθγαθ]α {τἰπὶῸ 
Ὀείογο [86 Ραγιςσυϊαγ οςοδϑίοη, ἤογὲ Ὀσγοιρῆϊ 

11: (ΓΗΚΟΝΙΟΠΕ5. ΧΧΧΙΝ. 

{πε 5οη οὗ ΑζΖα] δῆ, δηά Μαδβεοϊδῃ τῆς 
βονογηοῦ οὗ τῆς οἰἴγ, ἀπά Ϊοαμβ {πε 
50η οὔ [ολῆδζ ἴπε γεσογάεσγ, ἴο γερδὶγ 
με ἤουϑε οὔ τὴς ΓΟΚΡ ἢϊ5 (σοά. 

9 Αμά νββη τἴῇεγ σδῖμς το ΗΠΚιδῃ 
τῆς σῇ ρτγίοβῖ, {ΠῸῪ ἀεϊϊνετεὰ τἢς 
ΠΊΟΠΟΥ τῆς ννὰβ ὑτουρῆς ἱπῖο τῆς 
Βοιιε οὗ (ὐοά, ννῆϊοἢ τῇς [,ανῖταβ τῆδι 
Κεαρὸ τῆε ἀοοῖβ Πδά ραϊπεγεά οὗ {πὲ ᾿ 
μαι οὐ Μδῃδββεὴ δπὰ Ἐρῃγαίπι, δηὰ 
οὗ 8}} τῆς γεπλημαπῖ οὗ ἰβϑγδεὶ, δπὰ οὔ 
411 [α1Δἢ πὰ Βεη)ατηίη ; δηά {ΠοΥ 
τοταγηςά ἴο Γτγυβαίςηλ. 

Ιο Απά τῆεν ρυῖ 2“ ἰπ τῆς. Παπά 
οὗ τῆς ννογκλεη ἴπας Πδά τῆς ονεσ- 
σῆς οὗ τῆς δου οὗ {πε ΟΚΡ, δηά 

Ὀεΐοτε τ15, ἤθη σῃαρἤδη, Μαδϑοίδῃη, δηὰ [οδὴ, 
ὙΜΟΓΟ δοπί ΟΥ̓ ἴ1η6 Κὶπρ ἴο 566 ἴ86 ργορτοβϑ οἴ 
(6 γὙΟραῖγβ, ἀπά ἴο οδίδίῃ ΠΊΟΠΘΥ ἔγοπι ἴδ6 
Ὠἰνἢ ργίοϑί ἴο ραύὺ ἴπ6 ννουκπΊθη. 

ϑῥαρϑαπ) (Οα)οά “186 ϑδογιῦθ" ἴῃ 2 Κὶ, 
χχιὶ, 2. 

Μἴααοείαρ, ἐδε χούεγποῦ οὗ 1δε εἰν ΤῊ 
Μαδδϑοϊδῃ ϑθεπὶ5 ποῖ ἴο δὲ δἰβουνῃογο τηθῃ- 
Ἐἰοηρὰ ; ἔογ ἢ6 οδῃ παγάϊγ δὲ ἴπο σοὴ οὔ 85}4]- 
ἰυπι, νο Κορῖ οπα οὗ ἴδε ἴοπρ]ς ἀοοῦβ ( [ἐγ 
ΧΧΧΥ͂, 4). 

ψοαθ.. δὲ γεεογάεγ.) Αποίμον [οδὴ ννῶϑ 
ἐχρρογάογ᾽" ὑπάογ Ηεζοκίδῃ (2 Κ.. χνῆ!. 18); 
Ὀυῖ ποτ ἰ5 πὸ δνιάθηος ἴμδῖ {πε ἴνο ννεγα 
τεϊδλίθα. 

ἰο γεβαὶγ ἐῤὲ δοισε οΓ 1δὲ 1ογ 1.1 Νοῖ ἴο 
ςοπηπλεηςο ἴδ ΓΟΡαΙγ5, δῖ ἴο σΑΥΓΥ {Ππ6πὶ οη. 

9. Ηλίαρ ἐδὸ ῥίχ ὁ γί") 866 ποῖς οὔ 
1 Κι χΧΧΡ. 4. 

18 εν ἀεἰδυεγεά ἐῤε »οπεγ ϑ8αρἤῆδη δηά ἢ 5 
ςοπιρδηΐοπϑ ῃδά Ὀγοιρῆϊ ἃ τησϑϑανο ἔτοπὶ [οϑίδῃ 
ἴο {πὸ ΠΙσἢ ρυοϑῖ, γοαυϊ γα Πἰπν ἴο πλᾶῖκθ ΟΥ̓ΟΓ 
ἴο ἴῃσπι ἴῃ τλοποΥ νι ἢ Ππδά δόθη ςοἸ]οοῖϊοά 
ἴον ἴπ: γοραῖγβ (1 Κ'. χχιὶ 4). ΤῊ]5 ΗΙΚΙΔἢ 5 
ϑιιογάϊπαῖος πονν ἀϊά. ὍΤῊδ πιοποΥ πδά Ὀθθη 
ςοἸ]οοϊοὰ ποῖ πλογοὶν δῖ (ἢ το πρ]ὸ ([014.}, δὰ 
4͵5ο, δπηἃ4 ρουῃδρβ πηδίηϊγ, ΟΥ̓ σοἸ]Θοΐογβ, ννῆο 
᾿ιδὰ νἱϑιτοα 41} ραγίβ. Ὀοΐῇῃ οὗ [ιάδῃ δηὰ [9γδεὶ, 
ἱπ ογάογ ἴο οδίδιη σοπί ἘΠ] ΟΠ. 

αηπ ἐῤεγ τοιμιγηφά [0 ϑεγισαίο Ἐλδῖθογ, 
“ δηά μὰ τοζιγποὰ ἰο [Ὀγυδβαίοπ." ὍΠὸ σιδ- 
Ἶεςΐ οἵ ἴῃ ϑοπΐοηςς ἰ5 ἴῃς. 1, ονεϑ γῃο ςο]- 
ἰεςϊορα 16 ΠΊΟΠΟΥ. Ε 

10. “41π4] δεν ρεὶ 1 π δὲ ῥαπᾶ ο δὲ ςυογᾷ- 
"πέη, Θ᾽) 1.6. “τῇιον ((ΠῈ ῥγοβιἀθηΐβ οὗἔἉ [ῃς 
ννογίκ, δῃαρίιαη, Μδδϑειαι, ἀπά [οδῇ) ραὶάὰ 
ΟΥ̓ {Π6 ΠΊΟΠΟΥ ἴο ἴΠ6 ΟΥ̓ΟΓΘΘΟΥΒ ΟΥ̓ 5} ρΟΓ ἢ“ 
τοπάδηϊς οὗ ἴπ6 ννογκπιθῆ (ςοπΊραγὸ 2 τ. χχίϊ, 
9), Δπά {ΠΕ Ὺ (ἴδ ϑιιρογπἰοπάδηί5) ραν ᾿ἴ ἴο 
[πὲ ἀπ Ποοῦα πρὶ ογοα,; 
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! Οτ, 29 
γι, 1». 

{ΠῸΡ ρᾶνα ἰξ ἴο (δ νγογκπιθη τῇδ 
τουρῆς ἴῃ τῆς που οὗ τῆ ΓΙ͂ΟΚῸ, 
ἴο τερδὶγ δηά δπιεπά τῆς ἤομβε: 

11 Ἐνεη ἴο τῇς δγιίίβοειβ δπά 
δι] ἀετβ σάν ΤΠΕῪ 1, ἴο θὰ παννη 
δἴοπο, ἀπα τἰπιρεῦ ἔοσ σουρ]ηρ8, δπά 
"το ἔοογ τῆς ἤουβεβ8 νος ἢ τῆς ΚΙηρΒ 

οὗ υὐδῇ δά ἀεδίτογεά. 
12 Απά τῆς πιεη ἀϊά τῆε ννογκ 

ἔξ Πα}]γ : ἂπά τῃ6 ονεῖβεοῦβ οὐ ἴΠ πὶ 
«ὐεγε Ϊαμαῖμ δηὰ (ὑνδαΐϊδῃ, τῆς [.6- 
νἱῖεβ. οὗ τῆς. βοὴ8 οἵ Μεγαγὶ ; δηά 
2Ζεςμαγίαῆ δηὰ Μεβῃυ απ, οὗ τῆς 
5008 οὗ τὴε Κοβαιμίῖεβ, ἴο βεῖ 1) [οσγ- 
νναγά; Ὧπὰ οἵδε οΚ᾽ τῆς [,ενίτεβ, 1} 
παῖ σοιὰ 5Κ1}1} οὗ ἱπϑιγυπηθηῖβ οὗ 
ΤαϑοΚ. 

11 ΑἾἶθο 2.ὲν τοῦγὲ ονεῦ τῆς Ὀεδγεῦβ 
οὗ Ὀυγάξηβ, δηα τὐόγέ ονεγβθοῖβ οὗ αἱ] 
τῆδλτ ννγουσῆς {ΠῈ ννοῦκ ἴῃ ΔΠΥ πηλπηεγ 
οἵ βεγνίςε: δηά οὗ τῆς ],ενιῖας Ζδέγέ 
τυόγ ΞΟ Ός5, ἀπά οἷἕοεῖδ. δηά ρογίετϑβ. 

14  Απὰ νῆεη τΠεΥ Ὀτγουρῆς οὐ 
τῆς πποποΥ ἴπδῖ νγᾶ5 Ὀγουρῆς ἰηῖο τὴς 
ἢοιβα οὗ τῆς ] οκῦ, ΗΠΚιδῆ τῆς ρῥγίεδῖ 

11. Τὸ ,οον (τλγρ. γαθεγὺ 1δὲ ῥομσε: 
«υδίερ ἐδ ἀίησι οΓἹ ὑμάαῤ ῥαάδ ᾿΄4εεγογεά.} 
Το “Ποιυι565 "᾿Ἰπϊοπάρα ἂγὸ δἰἴποσ ἴἢ6 “ σἢδπι- 
Ὀοτς ᾿ ννῃϊοἢ ϑδιυγτοιηάοα ἴῃς τοιρ]ὸ οἡ ἴῆγος 
δίάοβ (1 Κ. νἱ. 5), οὐ οὐϊεδι ] ἀϊημ5 διδοποὰ 
ἴο {πε οουτῖ8. Το ““ Κίηρϑβ οἵ [πάδῇ ᾽ 1πἴθη- 
ἀοὰ ἅγὸ, πο ἀουδί, ΜΑᾶπαβθοῃ δπὰ Απηοη. 

138. Οὗ εἐδὲ 1 κυϊες ἐδεγε αὐεγο “εγὶδε..} 
Ημεσῖο 1ῃ 6 ἴεστη “" βογιῦς " μᾶ5 ΠΟΥ Ὀδοη 
υδϑοὰ ἴο ἀοδίβπαΐῖο ἃ οἶδβθβ. νὲ ἴᾶνς δοασγά 
ΠΟΠΞΙΔΗΓΥ οὗ ἃ 5ϊπ0]6 “ βοσιῦθ ἢ ΟΥ̓́“ Βοογοίδγν, 
ἃ εἴοδῖ οἶοοσ οὗ οἴδῖο, γἴοβθ ἀιι65. νυ ΓΘ 
ςοηπεοῖρα ν ἢ ἴῃς πλιιδῖεῦ οὗ ἴγοορβ απὰ ἴπ6 
τηδηδροηθηΐ οὗ ἴῃς ἤπδηςθβ. (866 2 5. υἱῖϊ. 
17, ΧΧ. 25; 2 Κ. χίϊ. το, χυιῆὶ, 18 : [5. ΧΧΧΊΙ, 
18; ΧχΧχνὶ. 22.) Απά ἰπ οπθ ῥΐδοθ, ἀυγης 
ἴπ6 ρἱογίοιις. ρογίοά οὐ δοϊοπιοηβ ὀχίθηβινθ 
ἘΠΊΡΙΓΟ, ννὸ δᾶνὸ ουπά ἴῃς οῆςο ἀϊϑομαγροὰ 
ἃ οηθ δηά ἴῃδ βᾶπὶθ {ἰπ|6 ὈΥ̓͂ ἴνγῸ ΡΟΓΒΟΠΚ5 
(τ Κ. ἵν. 3). Βιυιῖ πΒεῖὸ ννὲ ἤαϑε δυϊθ ΠΕ 
ςοπλα ἴο ἃ ποεῖν κἴδαίε οὗ τ ηρ8---ἂη ογάοσ οὗ 
ϑογίθεϑ, ἰογπληρ ἃ αἰκτίηοὶ ἀϊνϑίοη οὔ (ῃ6 
1, νοὶ] Ὀοάγ, μᾶ5 Ὀθθη ἱπϑίζυϊοά, τ Πᾶ5 
Ὀεοη ννε}]] οὐϑεγνθα ἴμαῖ, τοι ἢ ἴδ6 οἾᾶ55- 
ἴεττῃι 15 ἢγβί ἰοιιηᾶ ἴῃ {15 ραβϑᾶμο, [πὸ οἷΔ55 
ἴδε! ρῥγοῦδθὶυ οτρίπαῖϊθα ἴῃ τῆ6 τοίξῃ οὗ 
Ἡδεζεκιαῃ, θη παῖ τποπαγοῖ οἰηρίογ θὰ 
ΙΏΘη ἴο “ΠΟΡΥ ουξ᾽ [Π6 τπἱποο]]οοϊοά ρῥγονογὺβ 
οὗ δοϊοπίοη (Ργου. χχν. 1), ἃ εἰδϑ5 οἵ βογίθε5 
τηυϑὲ μανε Ὀδεη ἰηδιτυϊοά. [{ 5 ργοῦδο!υ ἴο 
ἴδ γίδε οἵ [725 οἰδδ5 {μδῖ ννὲ ἅγε ἱπάθοιθα ἴοσ 

11. ΠΗΚΟΝΙΟΙΕΒ. ΧΧΧΙΝ. ΓΞ 
“[ουηά ἃ Ῥοοκ οὔ τῆς αν οὗ τῆε ὁ" Κι 
ΓΟΚῸ χίσεη ἢ Ὁγ Μορεαβ. τ ΣΡ. ὁ 

Ις Απὰ ΗΙἸΚίδῃ απβννεγεά δηα βαϊα “ἐσ 
ἴο δηδρῆδη τῆς βοῦδε, 1 πᾶνε υυπὰ 
τῆς Ὀοοκ οὗ τῆς ἰἂανν ἴῃ τῆε ἤουϑε οἵ 
τε ΓοκΡ. Απὰ ΗΝΚίδῆ ἀε]ϊνεγεά 
[Πς ὈοΟΚ ἴο δῃαρῆδη. 

16 Απά διηαρῆδη Ἴσδγγιεά τῆε θοοῖκ 
ἴο τῆε Κίηρ, ἀπά ὑγουρῆς τπ6 Κίπηρ 
ννοτά ὍδοκΚ δσδίπ, βαγίῃησ, ΑἹ] τῆαῖ 
νγᾶ5 σοπηγηττεά ἴτο τῆγ βεγνδηῖβ, τῆν ὑῆΕΡ 
ἀο 1ἰ. ᾿ 9 

17 Απά τῇεν πᾶνε ᾿ραῖῃετεά τορε- εν, 
τοῦ τῇῆε πλΟΠΟΥ τπαῖ νγᾶ8 ἐουηα ἴῃ οσ, περίοα 
τη Ποιβεὲ οὗ τῆς [ΟΡ ἀπά ἢανε 
ἀε]νεγεά ττ Ἰηῖο τῆς πδηά οἔ τῆς ονεγ- 
86 0Γ8, ἀπά ἴο τῆς Παπά οἵ τῆε νοῖκ- 
τΘῃ. : 

18 ΤΠ εη ϑῃαρῆδη τῆς βςγῖδε τοὶ ά 
τῆς Κίηρ, βαγίηρ, ΗΠΚία τῆς ρτγίεϑς 
Πδῖἢ ρίνθη πὲ ἃ ὕοοκ. Απά ὅμα- 
Ρῃδη τεδὰ τ θείογε τῆς Κίηρ. ὐπεύς 

Ι9 Απὰ [ἴ σᾶπτε ἴο ρα85,. Ψῇεη τῇς 
Κίπρ Πλά πεαγά τῆς ννογάβ οἵ τῆς ἷανν, 
τπδῖ ἢς τεπῖ ἢ15 οἱοσῆ 68. 

106 ρῥγοϑογγαϊίοη οὗ 50 ἸΏΔΗΥ͂ ργορθες!ο5 ὃδ- 
Ἰοηριηρ ἴο Ηοζοκίδη᾽ 5 τἰτηθ, νυν ῆ1]6 τῆ νους 
οὗ δἰπιοςῖ ἃ} ὑγϑουίοιιβ ργορμοῖβ- --οὗῦ ΑΒ δ ἢ, 
Ιἀἀο, σηοπιαίδῃ, [ὁἢυ, ἴπ6 δοὴ οὗ ΗἩδπδηὶ, 
δηεὶ ῬγοῦδΪΥ τοδὴν οἴπεγϑ---ἤᾶνς ρογι5Π θα. 

οἴεεγ. απά βογίογ.] Τῆσβθο ννεγὲ οἷά ἀϊν1- 
δίοπβ οὗ ἴῃς 1 νοὶ Ὀοάγ. (δ8ε6 τ (ἢγ. 
ΧΧΠΙ. 4) 5.) 

14. ἤξῥεπ ἐῤδεν ὀγομσδὲ οἱ δὲ "ΟΉΦΥ. .. 
Ἡάζιαϑ ἐδὲ γί γομηά.} 11 15 ποῖ πιοδηῖ ἴμαϊ 
(86 ὈΟΟΚ ννᾶ5 ἔοιιπα ὄχδοῖὶῦ αἱ π|5 τπ|ὸ, υϊ 
[ῃαῖ ΗΙΠΚΙΔἢ αἵ τ 5 {ἰπὶὲ πιδάς κπονη ἴδ6 
Ππάϊπρ ἴο δῆδρῆαπ. Ττγαπβίδῖο --- ΗἸΠἸΚΙδΝ 
{η6 Ρποβί δά ἐουπά." Οη {δὲ παδῖίιγε οὗ ἴῃς 
ἀἰβοονυογΥ, 566 Ὡοΐς οἡ 2 Κ. χχίὶ. 8. 

16. Τεν ὅο 1.1] Ἀαΐμπον, “ΠΟΥ πδνὸ ἄοπ9 
τ 

17. ΤΡρον δαυεο χαϊῥεγεα Ἰοσείδεγ (τΉΆτε. 
ομγεά ομΐ, ΟΥ̓ »ιοί!οαὺ ἐδε πιοηςγ.}] Ὑτγδῆϑ- 
ἴ6--- ΠΟΥ πᾶν οπαρολθὰ οαΐ ἴΠ6 ΠΊΟΠΟΥ ἢ 

-᾿. δ. “ἸΩΥ ϑογνδηῖς (τηγϑοὶϊξ, Μαδϑεϊλῃ, δηὰ 
]οδ}} μᾶνὸ Ἔπιρίϊοὰ οὐ ἴῃς πηοηθΥ ἔγοτῃ ἴῃ 6 
σμοϑὶ ἴῃ νι ἢ Ιἴ νν85 Κορῖ, δἰκὶ ἤανε μαϊὰ ἰξ 
ΟΥΟΓ ἴο ἴπ διιρογιηϊοπάδηϊθ ἀπά ἴμε ννογῖκο 
πλθη.ἢ" 

18. δδαῤῥαν γραΐ 7 {{ῖΈΓΑ , “ τοδά ἐπ 
ἵ"--. 6. “ τοδὶ βοῖηθ οὗ 11." [|π Κιίηρβ ἴδ 6 
οχργοβϑίοη υϑοὰ ἰ5 βαρὶν “τοδά τ" (2 Κ'. 
ΧΧΙΙ. 10). 



ἡ. 20---30.} 

20 Απά τῇς Κίηρ ςοπιιηλπάεά ΗΠ]- 
Κιδῃ, ἀπά Αδικδηι τῆς 8οη οὗ δῃδρἤδη, 
Δη4 ἸΑΒΡΒάοι τῆς 8οηὴ οὗ Μιίοδὴ, ἀπά 

. ΘΠαρῆδη τῆς βςγθε, δπὰ Αϑβϑδίδῃη ἃ 
βεγνδηΐ οὗ τῆς Κιηρ᾽ 8, ΒΑ γ]ηρ, 

21 Οὐ, επαυΐγε οὗ τλεὲ ΓῸΚῸ ἴογ 
Πλδ, ἀπά ἔογ τπδπὶ τπαῖ τὲ ἰεῖς ἴῃ 
ἰϑγαθὶ δηὰ ἴῃ [υάδῃ, ςοποεγπίηρ της 
ψογάς οὗ τῆλε ὈοΟΚ τῆδῖ 15 ἑουηά : ἴογ 
στοαῖ 19 ἴῃε ψυγδίῃ οὗ τὴε [οκῸ (δῖ 
15 Ροιγεά οὐδ Προπ ι.8, Ὀεσδιιδα Οὐΐ 
λῖμοῖβ ἤανεὲ ποῖ Κερὸ τῆε νογά οὗ 
τε ΙΟᾺΡ, ἴο ἀο αἴεσ .δἱἱ] τῆδλι ἰ8 
ννπτίθη 1 τῆ15 ὈοοΚ. 

22 Απὰ ΗΚίδη, ἀπά ἐξ τῃαϊ τῇῆε 
Κίῃρ λαά αῤῥοϊ»ἰφά, ννεης τὸ ΗἩ υ]ἀΔῇ 
τὴς. ρῥτγορδεῖεβϑ, ἴῃς νης οὐ δηλ) πὶ 
τῇς 80η οὐ Τικναῖῃ, τῇς 8οὸὴηὴ οὗ 
ΓΗ λβγδῃ, Κεερεγ οὗ τῆς ἵνναγάγοδε ; 

. (πονν 858Π6 ἀνγεῖς ἴῃ [εγυβαίθηιν ἐπ τῆς 
ΠΟἸ]Ϊερ6:) δηὰ {πεν 8ρᾶκα το ἤεσ ἴο 
τὶ ἐὔεεῖ. 

22  Απά 8ε δπϑυγεγεά {ἢ επὶ, 
ΤΗι5 580 τῆς ΓΚ Οὐἀ οἔἔὨ ἴΞ5γδεὶ, 
ΤΕ} γε τῆε πιδῃ τῆλ βεηῖ γοι ἴο 
ΠγΕ, 

24 Γυ8 54 τῆς ΓΙ οκΡ, ΒεδοΪά, 
1 1 Ὀτπρ ἐνὶ] ἁροη τι 15 ρίδος, ἀπά 
ὩΡοη ἴῃς ᾿πΠαδιτδηῖβ τῃογεοῖ, ευεη 8]]} 
τη6 συγθεβ παῖ ἅἃγα υυγιτίεη ἴῃ τῆς 
Ὁοοκ νοῦ {πγ΄ μάνα τολά δείογε 
τῆς Κίηρ οὗ Τυάδλῃ : 

2ς Βεοδυβα {πε ὺ ἤᾶνα ἐογβάκεῃ πΊ6. 
Δηἀ πᾶνε Ὀυγηδά ἱποθηβε ὑπο οἴδεῦ 
δοάς, [ἢ [ΠΥ παρ ργόνοκα της τὸ 
Δηρογ γῇ 4}} τπεὲ ννοῦκβ οὐ τποὶγ 

11. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5, ΧΧΧΙΝ. 

Παπάβ; τῃεγείοτα τὴν νγδῖῃ 5}4}} ὃς 
Ρουγεά οὐαξ ὕροη τἢ]5 ρίδος, δπά 5}4]]} 
ποῖ ὃὈ6 ιεπςοἢεά, 

26 Αῃά 85 ίογ τῆς Κίηρ οἵ [υάδῃ, 
ὴ0 86πῖ γοὺὰ ἴο δῆφυϊγε οὗ τῇς 
ΓΟΙῸ, 8580 5}4]}] γε 540 υπῖο Πίπη, 
ἽΓΠω5 541 τῆς ΓΟᾺΡ (Τοά οὗ [Ι5γδεὶ 
εοηεγππρ τ ννογὰβ νυ μι ςἢ του ἢδϑῖ 
Ποαγά: 

27 Βεραυδε τηϊπα Πεαλγὶ νγᾶ8 τεπάοτγ, 
δηά τῇου ἀϊάδε ἤυπηδ]ε τῆγϑε!  Βεΐογε 
Οὐοά, ννῆεπ του Πελγάδβδε ἢ ννογάβ 
Δραϊηϑῖ (15 ρίαςε, ἀηὰ δραίηβῖ τῆς ἰη- 
Παριτδηῖδ τηεγεοΐ, ἀπά Ὠυπλδθὶςάβξε τῆγ- 
561} Ὀείογε πλς, ἀπά ἀϊάϑδε τεπά τῇγΥ 
οἰοῖῃε8, ἀπά νγεερ. δεΐογε πε ; 1 πᾶνε 
ὄνεη ἢεαγὰ Ζἦδε αἶβο, βατῇ τῆς [ΟΚ Ὁ. 

28 Βεμοϊά, 1 νν}}} ραῖμεγ {πες ἴο 
τγ ἐμ εῖβ, δηά τῆου 5.4] δ6 ραῃεγεά 
ἴο ΤΥ ρίᾶνε ἴῃ ρεᾶςςβ, πεῖτθεῦ 584]]} 
της αγα8 866 ἃ} τῆε εν] τπδὲ 1 νν}}} 
δγίηρ ὕροη (ἢ 8 ρ]άςε, ἀπά ἀροη τἢς 
ΠΝ ΑΒ ἠις οἔ τῆς δᾶτ86. ὅ0 {πεῪ 
δτουρῆς τῆς Κίηρ νγογὰ δραίῃ. 

29  “ἼΒβεη τε Κίηρ β8επὲ δηά 33 
σαῖμετοά᾽ τορεῖμοῦ 4}} τῆς αἰάεβ οἵ - 
[υάλἢ δπά }εγιιβαίεηι. ᾿ 

20 Απά τῆς Κίηρ ννεπῖ ἃρ ἱπἴο 
τε ἤουδε οὗ {πὲ ΓΙ ΟΚΡ, δηά 4}} τῆς 
γχδη οὗ ᾿υάδῃ, δηά τῆς ἱπῃαδιϊδηῖς οὐ 
]ετυβαίεπι, δηὰ τῆς ρῥγίθϑῖβ, ἀπά τῆς 
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Κίαω, 

ΓΙ, ενταβ. ἀπά 411] τε ρεορὶε, ἴγσγεδϊ μυλθν: ΩΣ 
Δηά 5Ππ18}}: δπά ἢς γεδά ἴῃ τῆ εῖγ ΘΑΓΒ Ἔυθη ἐσ 
ΑἷΪ τῆς νογάβ οὔ τῆς δοοκ οἵ τῆε 
ςονοηδηῖ δῖ νν8 ἰουπά ἴῃ ἴδ ἢοιυβ6 
οὔ το [,οΚ Ὁ. 

20. “26 4οη ἐῤε :οπ οὗ Μίεα}.}ὴ Οτ, δεςογά- 
ἵπξ ἴο Κιησϑ5, “ Αςδθογ, ἴλ6 βοῇ οὗ Μ|Ιομαϊδῃ " 
(2 Κ. χχιϊ. 12). ; 

1. ον ἐῤέόγι ἰδαΐ αγε ἰῇ πὶ Τγαοὶ ἀπά 
ἐπ ϑμάαῤ.)] ΤῊς ψογάβ οἵ Κιηρβ ἂζο, “ ἴοσ ἴῃς 
Ρεορὶε ἂπά ἔὼγ 41} [υάδἢ " (1 Κ. χχίϊ. 13). 
ἴῃ θοῖἢ τεσοσάβ ἴῃ ᾿Ἰηϊοηοη 15 ἴο δον {παῖ 
ἴπ6 Κίηρ τοραγάρά (ἢς Τεη Ττὶρε5 85 δοίης 
ὈΠΩΘΓ ἢ8 σᾶγα, ΠΟ 655 ἴλη ἴῃς Το. (866 
Ὠοῖΐδ οὔ υεῦβο 6.) 

22. δε “οπ οὗ Τιξυαῖδ, δε “οη οΓἹ Παιγα δ 
ἴη Κίηρϑ ἴῃ6ϑε ἵννο ΠΑ Π165 ἅγὸ χίνθη ἃ5 Τζέυσς 
δηά ἤαγρα»-. 

23. “4π4 “ἠὲ απρευεγεάδ ἐδοη. ἨἩυϊάδῃς 
ΤΟΡΙῪ ἰ5 οἰ ΠΕΓ ἰάθη ἔγοπι Κίηρβ, ΟΥ ΠῸΠ ἃ 
ΘΟΊΓΟΟ ἴο ννῆϊο ἢ ὈοΐΪὴ νυτιῖοτθ δὰ δοςοθββ. 
[1 ἀΠοτβ ἔγοτχ 6 ΓΕΡΙῚΥ ἴῃ Κίηρϑ (2 Κ. χχὶ!, 

15-20) ΟΠΪΥ ἴῃ ΟὨΘ ΟΥ̓ ἴννο ΡἤγαΞοβ, δηὰ ἴη ἴδ 6 
ϑρ6! ἰὴ; οὗ ΟὴΘ οὐ ἴνγο ννογάϑ. : 

24. Ἡῥίοῦ ἐδὲγ δαῦυε [ἜΘΕΙ ΤΠΘ ρῥ]υΓΑὶ ἰ8 
υι56α “ νά ξεν " ἴοσ ἴῃ δἰηρυίαῦ (566 γοΓ56 18), 
85 Νγ6Ὲ ι.56 ἴΠ6 ρᾶϑϑβῖνο ---ὐ υυνῃ ] ἢ ννᾶ5 γοδά," 

429-31. Τδεη ἐδε δἰπρ “επ|.} Οοτήραγο 2 Κ. 
ΧΧΙΙ. 15.3, ΠΟ Β ἀχτοο5 ἢ [ἢ 18 αἰπηοϑξῖ ἰοῖ- 
ἴογ ἴῸγ ἰεϊζϊεσ. ὍΘ ΟἿἹΥ ἀἰϊβεγεποθ οὐ ΔῃΥ 
ἱπιρογίδηςοθ ἰς ἴῃδῖ, 'ἴΠ νοῦϑο 10, [6 ᾿υτιῖοῦ Π849 
σΠδγδςίο ΓΙ 5Ὲ Δ Π} 5ιιδοιτυϊο “1 ον! 5 [ῸΓ 
ἴΠς6 “ργορμεῖβ" οὗ 2 Κ. χχίῖ, 2. Νὸ ἀοιδῖ 
[οϑβίδῃ ννᾶ5 δοςοπιραηϊθα ΟΥ̓ ῥγίοβίβ, ργορῃοῖβ, 
δηὰ [,ονϊῖοβ, θυῖΐ ἴ[π6 ᾿υτῖοῦ οὐ Κίηρβ ἱπουρῆϊ 
1 δηουρὴ ἴο τηθηϊοη ἴπ6 ἴννο ἔοττηοῦ, δηὰ 
τηογεοὰ τὴ6 [1,ον 65 ἴῃ (ἢ6 τη458 οὗ ἴῃ6 ρ6ο- 
ΡΙ6. ὙΠὸ ντίϊεσ οἵ Ἑῃγοηίοϊοβ, οα ἴπ 6 οἴθοῦ 
μδηά, {ΐηκβ ἴδ6 ῥχεδεηοα οὗ 1,εὐἱΐῖε5 ἴοο 
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τ Ἡεῦ. 
ριεκά. 

,)1 Ἀπά δε Κίηρ 5ϊοοά ἴπ ἢ!5 ρίαςα, 
δηά πιδάς ἃ Ἴσονεπαπῦ δείογε τῇς 
ΙῸΚΡ. ἴο νγαὶκ δίζεγ τὴῆε [ΟΚΡ, δπά 
ἴο Κεερ 5 σοπλπηαπαπιοηῖβ, ἀπαὰ ἢ]5 
651] ΠῚ 1165. ἀπἀ ἢ5 βἴδτιζεβ, νυ τῇ 41} 
ἢϊ5 Ὠελγῖ, ἀπά νυ 4}1 8. 8οὰ], ἴο 
Ρεγίοσγιη τῆς ψνογάβ οὗ (6 ςονεηδηΐ 
νη οἢ τὰ νυγτῖεη ἴῃ [ἢ 15 θοΟΚ. 

22 Απά ἢε οδυβεά 4]] τῆαϊ νγετε 
Τργδϑεηῖ ἰη Γεγυβαίεπὶ δηά .Βεπ)λπλίη 
το βϊἴδηά 10 1. Απά τῇς ἱπῃλθιτδηῖβ 

11. ΓΗ ΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΧΙΝ. [ν. 31--.-.33. 

οἔὗἔὨἉἁ Ϊεγυβαίεπι ἀϊά δοσογάϊπσ τὸ τῆε 
ςονεηδηΐῖ οὗ (ὐσοά, τῆς (Φοὰ οὗ τῇεῖὶγ 
{λῖεΓβ. 

23 Απαά Ϊοβίανν. τοὺκ νγαὺ 4}} τῆς 
ΔΟΟΠλΠδἴίοι5 οὐκ οὗ 4}} τῆε σουητγίαοβ 
τῃας ρῥεγίαϊπεά τὸ ἴῃ σΠΠ]άγεη οὗ [9γᾶεὶ, 
διά τηλάθ }1 {παὶ ννεγε ργέβοηῖ ἴῃ 
Ιβγδθὶ ἴο βεῖνε, συέηθ ἴο β6γνε ἴδε 
ΓΚ τπεῖγ (σοά. “ἐμά 411] 15 ἀαγϑ 
τΠ6γ ἀεραγῖςά ποῖ ᾿έγοηι (]]οννίην ἴδε ΤῊ ες 
ΙΠοκν, τῆς (Ποἀ οὔ εμεῖτ ἔλιμετβ. 

ἱπιρογίδηξς ἴο Ὀ6 οπκϊοά, δηά 45 ἴ6 ρῥγορδεῖβ 
σου θὲ Βυῖ ἔενν ἰῇ πυπΊΌεῦ, ρᾶ5565 {πο ηὶ 
ΟΥ̓́ΘΓ, 

81. 15 δίς ῥίιαεε Ἐαΐποσ, “Ὄρου δὲδ 
ῬΙΙΙΑΣ," ΠΟΥ 845 ἴῃ 2 Κ. χχῇ!. 3. : 

82. “μά ῥὲ εαισεά αἱ 1ῤο.6 ἐξα! «ὐογε 
9γεεηξ πὶ ϑεγιμαίοπ ἀπά Βεηλαρείμ 1ο “ἐαπά 
20 “4. 1ἴ [5 Θοάγοον ροβϑιθὶο τΠΑἴ ἴῃς ἰοχῖ σδη 
Ποῖος 6 βοιιηά. ““ ΒΟπ)ΑγΆη ᾿ ἰ5 παν σ ρῥὰζ ἴῃ 

νυ ροηζίαϑξ νυ ἢ “Ἢ [ἀγυβα]οση," ὈὰΕ αἰνναγϑ ἡ ἢ 
]υάδῃ (ςἢ. χὶ. 3, 23, χίν, 8, ΧΡ. 2, 9, ΧΥΙ]. 
14, 17, ΧΧΥ. ς, Χχχὶ. 1). Απά (δε νεγῦ οὗ 
ἴῃς βϑοπΐθηςς τοημῖγοϑ βοιῃθίῃιηρ ἴο ἔο]ονν ἱἢ 
ννῃΙς ἢ τΠ6 τοῖς ἀρες ποῖ πον ςοηΐδϊη, [ννο 
σοττοςῖ {Π6 τοδάϊπρ ἔγοπι ἴῃ 6 ραγα} 6] ραϑϑαρο 
οὗ Κίηρβ (2 Κ χχιν. 3), γγ6 5841} οὐϊδίη 85 
ἴΠ6 ἔτιις 56ῆ56 ---“ Απά ἢ6 οσδυβοά 4]}] ἴποβα 
ἴῃαῖ νγογα ῥγεϑοηΐ ἴῃ [εγυβαὶοπὶ ἴο βίδπά ἴο 
ἴλ9 οονοπδηῖ." (866 δά ἀ!οηδὶ ποῖς Βὶ δἵ 
{Π6 ἐπά οὗ (πε οδαρῖοτγ.) 

338. Ομὲ ο7 αἱ! ἐῥε εομπίγὶξς Τδαὶ ρεγίαἱποά 10 
δὲ ἐδ άγοη οΥ Πγαοί  ὝΤῊΪ5 5, ρεῦθᾶρϑ, ΟἹΪΥ 
ἃ τερεςκίοη οὗ ἴδ ἔδοϊβ δίγοδαυ σοςοοσγάθα [πῃ 
γΟΙ565 4-7ῦ7. ΟΥ̓́, ΡΟΒΘΙΟΪΥ [ἃ τῆλ δ᾽ άθ ἴο ἃ 
Ρυϊτπρ ἀονπ οὗ ἸΔοἸδίΓΥ ἰὴ [6 σοιιπίΓΥ ἀ15- 
τγὶς5. οὗ ἰϑγδοὶ, ἃ5 σοηιγδι ϑι ἢ ρι]5Π6 6 ἔτοτι 
[86 οἰἰ65 οὗ νεῦϑα 6. 

αἱ ἐδαΐ «υϑγὸ ῥγεθεη ἐπ Πγαε ἢ 1 Λοτγδιν, 
“4}} (παῖ ννόγὸ γομπά ἴῃ ἴ5γαοὶ," ἡ. 6. " 41} νῆο 
ἄννεῖξ ἰὴ τῃς απ οὗἉ [5γ86].᾿ 

αὐ δὶ: ἀαγε ἐῤεγ ἀεβαγίοά πο ΤῊϊΚ πιιϑοῖ 
δε υπάογοίοοά ταῖθοσ ἰπ τὸ Ἰεῖῖογ τΠὰη {πὸ 
βριγίῖ, ὙΠΈΓΕ ννᾶ5 ὯῸ ΤὌρεὴ ἱε"ἸΔΥΥ ἴῃ 186 
Το οὗ [οϑίδῆ, πο οὔεγιηρ οὗ ἢιιπιᾶη 5Ξδοτγα- 
ἤςο5 ἴο Μοϊοςϊ, πο ψόσβῃ!ρ οὗ ἴῃς μοβῖ οὗ 
ἤράνθη, 0 ξγονυθοννοῦβῆρ ΟΥ Β44]-"νογβῆὶρ, 
πο ΠΙρἢσΡίδοθ ννοσβῃὶρ ὄνθη; δυῖ (ἢ τείοσγ- 
Γλδίίοη νγᾶ5 ϑϑθπλϊηρ γΓαῖμοῦ ἴπδη ΓΟ], σι ρ6 1 
ἢς 4] γαῖ ποῦ [Πδη βοαυγοπίηρ δηὰ Τσοπιρ]εοῖο. “1 
αἸά ποῖ γεδοῖ [πὸ ἐἰθερὶ γ-δεαϊθά, νυν -ϑργοδὰ 
ςογγυρίίοη νυν ἢ ἰδιηϊορα τῖσἢ ἀπά Ροογ δἰϊκο ᾽" 
(δίαπΙογ). ΑΑ5 [θγοπηδὴ 58ν5, “ [υάἀδῃ ἀϊὰ 
ποῖ ἴυγη ἴο Οοὐ νὰ Ποῦ Βοος ποατῖ, Ὀὰῖ 
[ει πο αϊὶγ " ({Ππ. το). ὍΤδδ ουϊννᾶγά τεΐυγη ἴο 
[πε {σις γε] βίου ϑθοηθ οπουρῃ---ἰῖ πιρπξ, 
ἐδ του ρῆῖ, σἰδηά ἴῃ ᾿ἰδὶ οὐὁἨ Ἰπίθγηδὶ ρυγῖν 
δηά ροοάποβθβ. [ἴ 15 ἴῃ6 δϑρϑοῖδὶ τηϊβϑιοη οἵ 
Τ]Θγοπηδα, ᾿η ἴῃς ϑαγ θοῦ ρογίοη οὗ ἢ15 πλϊπὶ5- 
ἔγν, ἴο τοῦικο [ἢ 18 οἴτοτ, δπά ἴο νναῦη ἴῃ 6 
[Ἐν 5} ροορ]ε {Βαῖ, υη|655 ἴΠῸ Ὺ δά ἴο ἴῃς ουῖ- 
νναγὰ δηά ἐογπιαὶ τοίοσγιπδίίοῃ, ἃ γτοαὶ οἰδηρ 
οὗ Ἰἔβ πὰ πεαγῖ, ἴς νιγαίῃ οἵ Οοά νη}} βυγεὶγ 
σοπΊθ ὩΡΟη {6 πλ. (866 Ἐβρθοια!ἶγ, [6Γ. Υἱ]. 3, 
4; 21-24.) 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἢ νεϑῖβεβ 6 δηά 322. 

ΝΟΤῈ Α,οηὴ νοῦβο 6. “ὙΝΤ [Ποῖγ τδίζοςκε. 

ΤῊ {γαηϑίδίίοη οὗ ἴΠ6 Α. '΄. ἐο] ονν8 86 
Κογί, ΟΥ̓ ΠΛΆΓρΙπ4] τοδάϊηρ οὗ ἴπΠ6 Ηρῦτγον 
ΒΙΊΌΪΘ, ΡΟ ννὸ ἤδνθ ὈΠΙΩΣἽἼΠ. ἴπ οὔθ ννογά. 
16 τὴ᾽1ῖ5 6 ῥγείειτεά, ννὸ πλᾶῦ ἰγαπϑίαῖθ, οἰ ΠῈΣ 
“ἐν ἢ {Ποῖγ πιλίζος κα (ςοπρ. ΕΖΟΚ. χχνί. 9), 
οὐ “ἴη {Π6}Γ ἀσϑοϊδῖς ρίαςοϑβ " (σοπιρ: 5. εἶχ. 
τοὴ. ΤῊ οἴμοι τοδάϊηρ 15 ὉΠ ἽΠ2, ἡ Π]ο ἢ 
Οὐ 56η1}}8 ῥγοίδγϑ, δηἀ δχρ]δίῃβ ἴο πιδδῃ, “ ἢθ 
τηδάς ᾿π40]5]}ῸΠ ᾿η (ΠΟΙ͂Γ Ποιι565," σοτηραῦηρ 

15, χὶν, το, νδιοἢ Π6 ψνουϊὰ {γαποϊδῖο, “1 
ἢᾶνα ῥγουεή ἴπδε ἴῃ {πῸ ἔμγπαςο οὗ διῆϊςτοη.ἢ 
ΟΥΠοῖβ {ΠῚ ΠΚ ἽΠΣ πιὰν δὲ ἰγαπϑίαῖθαὰ “δ 6 
δυγηῖ;" Ὀυϊ [15 15 ΥΟΥΥ 4ιιϑ:]οηδΌ Ϊ6. 

ΝΟΤΕ Β, οὔ νεῦϑθε 32. “[π [ογυβαῖεπὶ ἀπά 
Βοη]απλη.᾿ 

ἸὉ523.} Πότε ἢδ5 Ῥγοῦδὺϊν ἴδκθη ἴδε ρίδος οἶ 
ἈΥ23, νοὶ ἰ5 Τουηὰ ἰῃ  Κ. χχιϊ. 3, δηὰ ἰδ 
Τοαιυίγοα δίτογ ἼΘΩΝν. 

εν. 



49 ἴζίη. 
δῷ. 8ὲς 22. 

ὃ Εχ. τλ. 6. 

Υ. 1---6.] 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΝ. 
1 ρειαλ ξερλοίάλ α »"ορί τοΐοσεν βασσσιεῦ, 20 

“ἴ, νουοξίηρ λαγασλο-ηοζλσ, ἐς σἰρέμ αἵ 
Δκσιάο. 25 Ζανιεμίαοης ,ον )οείαά. 

ΟΚΕΟΝΈΕᾺ “47οβίαῃ Κερῖ ἃ 
Ρᾶϑϑονεγ ιἱηῖο τῆς [ΙΟΚῸ ἴῃ 

7ετυβαίθηι : δηά πον ΚΙΠΠδά τῆς ρα55- 
οναγΓ οὐ ἴἢς ὀΐξουγίδεητῃ ἀπν οἵ τῃε 

. ἢγβῖ πιόπῖῃ. 
2 Απά δε 8εῖ τε ρῥυγίεβϑῖβ ἴῃ {πμεῖγ 

σἤαγραβ, Δπη4 εηςομιγαροά τΠ6πὶ ἴο τῇ 6 
δεῦν!ςε οἴ τῆς πουβε οὗ τε ΓΦ ΟΚΌ, 

4. Αμα 5αἰὰ υπῖο τῆε ],ονίτε5 τηδῖ 
τλυρῆς 41} Ιβγαεὶ, υνῃϊς ἢ ννεγα ΠΟΙῪ 
ἀητὸ τε ΓοκΡ, Ρυῖ τῆς Ποῖν δκ ἰὴ 
ἴδε πουβε ψΠῃςἢ ϑοϊοπιοη τῆς 8οη οὗ 
Πλανιὰ Κίῃρ οὐ ἴβγαεῖ ἀϊὰ θυ} ; 12 
“μα ποὺ ἐὲ ἃ ὑὕυτάεη τρὸηῃ γόμῦ 

ΠΑΡ, ΧΧΧΝ. 1. Οἡ δὲ οιγίοεπί (αν φῇ 
ἐδε γι »ιοηἡδ) Νοῖ δῖ 8η ἱτταρι δῦ {{π|6, 
ἰἰκεὸ Ηοζεκίδῃ (ςἢ. χχχ. 2), θυῖϊ οὐ ἴδθ ἀδγΥ 
Δρροιηῖοά ΌὉγ ἴῃς νν. (ἔχ. χιϊ. 6.) 

Δ. Ηε “οἱ {δὲ τίει: ἐπὶ ἐῤεῖγ ἐραγε:.} 1.6. 
δ6 ΓΟ- 5} 5η θα ἴδ σουγϑοβ, ἀπά ἤχοά {6 
πιὸ Πέη δάσο οουγος δῃοιϊά οπῖοσ οἡ 
(Π6 5εγνὶςς οἵ ἴῃς βαποΐιδγυ. ((ὐοπιραγε (ἢς 
δίπηαγ σοπάμυςϊ οὗ ΠεεκίΝν, ςἢ. χχχὶ. 2.) 

3. Τδε 1,ευΐϊε: ἐδαΐ ἰαμρ δὲ αἱ Τγαεὶ.] Οοπι- 
Ῥᾶτε οἷ. ΧΥΙΪ. 7-9. 

Ῥμὲ δε ῥοίγ αγὰ ἐπ ἰδὲ δος «υδίερ ϑοίογποι 
... ἀπ διά.) ΤΠ ἕλεῖ παῖ ἴῃ ἀγκ οὗ ἴῃς 
σονοηδηῖ Πδὰ ὕδεη γεπιονθά ἔγοιῃ ἴῃς ΗΟΪγὺ οὗ 
ἩοΪεβ μαὰ ποῖ θθδη ρῥγενίοιϑὶυ ἰδϊθά, δπὰ 
ΠΟΠΊΘ5 ΡΟ 115 ἃ5 ἃ 5: ΓρΓίσ6. [{ 15 ᾿π|ροϑ- 
δἰδίοὸ ἴο 5ΑΥ Ὑνμοῖποῦ ἴ Παὰ ὕδθθη οδϑῖ ου 
ΌΥ Απιοῃ, ἴο πιᾶκε τοοπὶ ἔογ ἴπὸ Ἰάἀο]αΐτοιιβ 
ΘΠ Ὁ] 6 ΠΊ5 νυ ἢ νυν] ἢ ἢθ 566 πὶ5 ἴο ἤᾶνὸ ἀοἤ]οὰ 
ἴδε τεπιρίε (2 ΚΝ. ΧΧΙ. 4-6), οΥ Βαά οηἱγ Ὀεεη 
[ΟΙΠΡΟΓΑΓΙΥ Γοπλονεὰ ὈῪ [οϑίδῦ ννῆϊ!θ ἢς 
οἤιοςϊοα ΠΟσΌΘΘΑΓΥ γεραγ5. “Γἢς ἰδοῦ βιρρο- 
Θ᾽ [ἸΟΠ 15, οὴ ἴδε ννῃοὶς, ἴπ6 πιοῦο ργοῦδοϊο, 
δίπος 1 Απιῶη δαά (γι οὐἱ ἴπΠ6 ἀγκ, 50 
ξτίενοι!5 ἃ 5σῖη νου] ργοῦδοὶν πᾶνο ὕεοη ἀϊ5- 
ἘΠΟΙΥ τεςογ θα. 

ἐξ “ραν ποὶ δὲ ὦ διιγάεηι μρο» γομγ' “ῥδομίδογ,. 
1 Ἰοδίδῃ παά ἴῃς ἂγκ γεπιονοά, τ 1, ον ῖο5 
ὍΕΤΟ ΠῸ ἀοιδί εἰρίογοὶ ἴο οδΙτΥῪ ἰἴ ου, 
ΤΠΟΥ Πδά πονν ἴο γερίαςθ ἵξ, “ΤΉ 18," [οϑίδῇ 
ΒΑΥΒ, “504}} ποῖ πεοηςοίοσ ἢ δε γουγ ἀϊιγ. 
Τῆε ἂγκ 5}|4}} σοπιδίη ιπηαἰσδῖυγθοὰ ἴῃ τῆς 
ΗΟΪγΥ οὗ Ηο]ϊο5. Υοι. 5}1|4}}] γοΐυγῃ ἴο γουΓ 
οἷά επηρὶοὐπιθηΐβ, {86 5εγνίςς οὗὁἨἩἨ Οοά «δηά 
ἴηθ ἱποίγιςίίοη οὗ ἴῃ 6 ρϑορὶθ." ΤὍΤδογε ἰ5, 

ΓΏΔΡ5, ἃ σοπβοίοιιβ ἱπλιδίίοη οὗ 1)αν 5 
Ἰηλιιποϊίοη ἴο ἴπὸ 1, ενεβ (1 ΟὮγ. χχιῖ!. 26). 

4. Ῥγεβαγε γομγηείυε!,. .. ἀερογάἐπς 10 ἐδὲ 

11. (ΗΚΟΝΙΓΟΙΕ5. ΧΧΧν. 377 

Βἤῃου ]ἀ6γβ : βεγνα πον τε ΓΟΚῸ γουτγ 
(ὐοά, 4πηἀ ἢἰ5 ρεορὶς [5γδεὶ, 

4 Απάὰ ργεραγε γομγιοίυες Ὁγ τῆς 
ἐὨοι568 οὗ γόουγ ἐλίμεγβ, δῆογ γουγ 
σουγδ68., δοσογαΐῃ 
᾿ανίὰ Κίηρ οἵ πε. πὰ δοοογά- δ 2» 8.25, 
ἵηρ ἴο 186 ἐντιζίπρ οὗἩἨ ϑοϊοπιοῃ ἢ 8 Ἅ οἱ. 8. χα. 
80η. 

ς Αμπά β8ἰαπα ἴῃ τῆς ΠΟΙ ῥίμες δο- 
ςογάίπρ ἴο τὴς ἀϊνίδίοπβ οὐ ἴτμε ἔλπιὶ- 1 κπεν, μία 
[658 οὗ τῆς ἔαῖβεγβ οὐ γουγ Ὀγεϊῆγεη μὰς 
ἴῃς ρεβορίε, ἀπά αὔέογ τῆς αἰνίϑίοπ οὗ τὐμόςς 
τῃς ἔδπιϊθβ οὗ τῆς [,ανὶτ68. ᾿ 

6 ὅο ΚΙ τῆ. ραβϑονεῖ, πὰ βδῃης τ 
γουτγϑεῖν 68, ΔΠα ρύεραγε γουγ δεεῖῆγεη, 
τπδῖ ἐπὲγ ΤῊΔΥ ἀο δοςσογαάϊηρ ἴὸ τῇς 
ννογὰ οὗ τῇ6 ΓῸΚΡῸ ὈΥ τμε Βαπὰ οὗ 
Μορεϑ. 

θὲ . Ὁ Σο. Σ 

ἴο ἴῃς νυττηρ οὗ ΗΝ 23, 

ΤΉῊΗΘς. ἐλ 
4»: οὐ ἐΔλ4 
“εοῤέ:. 

«υγ ΐηρ ὁ Παυϊ4.1 ΤΉῊς τεξεγεησς 15 ργοῦ δῦ 
ἴο 5οπὶθ ΠῚ] οΓ ἀδϑοτγιρίίοη οὗ τὴς “ σοιιγβοβ ἢ 
ἴπ4π (πὶ νϊοἢῦ νὰ αν ἴῃ 1 (Ἃἤγ. χχιῆδ. 
6-λ4 --σϑοηῖς [ἰἰτυγρίοδὶ ἀοοσυπιοηξ νι ἢ μδ5 
Ρεγιϑῃθά. 

σεζογάρη 1ο ἐδὲ «υγιτησ ΟΥ̓ ϑοίονγιο».] 8010- 
ΤῊΟΠ᾽ 5. ΟΥρίηδὶ ἀστδηροπιοηΐ οὗ ἴΠῃ6 σοιγβοϑ ἰ5 
5214 ἴῃ ἢ. Υἱ. τ4 ἴο ἢαγὸ Ὀδοη “ δοςογάϊης 
ἴο ἴῃ ογάοσ οὔ 1λανϊἀ ἢϊ5. ἔδίῃοσ.:" ὃὑυΐϊ οχ- 
Ῥεγίθηος οὗ ἴδ δἼοίιιαὶϊ σοηυϊγοπιεηῖβ οὗ τὴς 
[οπΡ]6 βογνῖςα ΠΛΔΥ πανὸ ἰοὰ πὶπὶ δἰἴτογνναγάβ 
ἴο πιᾶκο ςεγίδίη πιοα!ἢοδίίοηϑ. 

δ. 1π δὲ δοὶγν ρίας.) 1.ε. τὰ 6 ἴΏπεγ Ἴσουτῖ,’ 
ποῖ [με ἴδηλρὶα Ὀυμαϊηρ. 

σερογ προ 1ο 1δὲ ἀδυϊείοης, οἢ ἘΒογῖμποδιι, 
ΌΥ σδηςο]]τηρ ἴῃς σώ σοηλιποῖνο νυ] ἢ υπ|ἴ65 
[Π15 οἶδιιϑο νν ἢ ἴΠ6 ποχί, ργοάοθ5 ἴμ6 ἔοϊονν- 
ἴῃς οἶθαγ δηὰ 95εἰ ϑἰδςίουΥ 56 η586 ---" 4.0 ΥΟῸΤΡ 
Βαςίοημβ ἱπὰ [89 Βαποΐμ ΣΎ, [ΙὉΣ ΘΔ0ἢ 
αὐνίδίοπ οὗ Δ δήθ 9 1γ᾽85 ΒΟΌΒΘ, Οὗ ΥΟῸΣ 
ὈΣΤΘΙΒΣΘΙ, [809 ΒΟΩΒ Οὗ ἴ89 ΡΘΟΡΪΘθ, ἃ 
Ῥοσίΐοπ οὗ α ζδίβοσ᾽' ΒΒ δουῦδο οὗ [86 
Σονὶτ98"---ὶ. 6. “ ἀϊν!ἀθ γουγϑοῖνοθ 50 {Παῖ, 
ἴον ΟΥΟΓΥ ἀϊδιπιῖ απ ἀπιοηρ ἴῃ Ρεορὶθ 
ννῆο Τοπιὸ ἴο ἴῃ6 Ῥάβϑονου, ποῦ 5ἢ]] Ὀ6 ἃ 
Ῥογίίοῃ οὗ ἃ 1, ον ῖςδὶ ἔτ  γ ἴο πγἰη!κῖετγ." 

6. ΚΠ εδε βασονεγ, απά ταπε γομγσείυνε:. 
Απ δςῖ οὗ ριιγιποδίίοῃ δου φᾶς ἢ ϑδυσίῆςε--- 
ἀβέμρθοι δῇ δυϊυΐοη οὗ {6 μαηά5---5θοπὶβ ἴο 

Ἰηα!ςαϊοά. 

ἀπά ῥγέῤαγε γοιω ὀγείόγεπ, ἐδαΐ τεῦ νῶν 410 
αεεογάϊης 10 4δὲ «υογά οΓ᾽ ἐδε 1ογά.] 1.6. “" ἃ5 
ἵν τα ηἰδῖογ ἴο γουγ Ὀγεΐῆγεπ [Π6 ρεορῖο, Ὁγ 

Π Πρ δηὰ ἤαγίηρ {Πεῖγ οἤεγίηρβ δηὰ δαηῃάϊησς 
ἴῃς δ]οοά ἴο {πε ῥγιοβῖβ, ἱπείγιςϊ πὸ πὶ ἤονν 
ΠΟΥ ἅτ ἴο οδὲ [6 Ῥββονθσγ δοςερίδοϊγ." [Ιἰ 
ἰ5 ἱπλρ] δὰ τπδὲ ΤΥ ψουϊὰ Ὀ6 ἱμπογδηΐ οὗ 
ἴῃς τοι γοπηοηίβ οὗ ἴμ6 [υἅνν. 
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ΤῊΗΞΘδ. 
9ς2νεά. 

ΤΉΗςῦ. 
42». 

ΓΉἩΕεὃ. 
4.0Π»»εά. 

7 Αμά Ϊοβίαῃῃ ἴρανε ἴο τῆς ρεορίε, 
οὗ τῆς ἢοςκ, ᾿χπιδ8 δπά Κιάβ, 411 ἔογ 
τῆς ράβϑονε οὔεγιηρβ, ἴογ 4}} παῖ 
ννοΓα ργθϑεηῖ, ἴο τὴ6 πυσταθοΓ οὗ ΓΠΙΓῪ 
τῃουϑδηά, ἀπα τῆτες τπουβαηα δ ]]ος ΚΒ: 
[8656 τυέγέ οὗ τῆε ΚΙπρ᾽΄ 5 δι ιθβίδηςς. 

8 Αμπά 5. ργίποεβ ἴρανα Παρ ]Ὺ 
ἀπο τῆς Ρεορῖὶς, ἴο πε ρῥτγίεβῖβ, δηά 
ἴο τῆς ],ενῖτε5 : ΗΠ Κίδῃ ἀπά Ζεςῃα- 
ΓΔ ἢ δηὰ [εἢϊε], γυΐεγβ οὗ τὴς μουβε οὗ 
(ὐσοά, ρᾶνε υἱπῖο ἴῃς ρῥτγίεβῖβ ἔογ τῆς 
ΡΆβϑονεῦ οἰεγιηρβ ἴννο τῃουβαπά δηά 
δ|χ δυηάγοά ρηασίί εαἰτἰς. ἀπὰ τῆγες 
ἢυπάτεά οχεη. 

9 (ὑσῃμδηϊδῆ 4130, ἀπά διῃοἊπιδίδῃ 
δῃηὰά Νειῆδηςεῖ, ἢ185 δγεΐῆγεη, δηά 
ΕΗ ΔρΠδθιδῃ δὰ [εἰεὶ δπά Ϊοζαρδαά, 
οδιθῖ οὗ τῆς [ὑενιῖεβ, ἴρανε ἀπο τῆς 
[,ονῖτε8. Γ᾽ ράβϑδονεγ οὔδετίπρβ ἔνε 
τῃουδβδηα «πιαί εατ {ἰε. λὰ ἢνε Πυπαγοά 
ΟΧΘη. 

ΙΟ ὅο τῆς δβδνίοσε νγὰβ ργεραγεά, 
Δπὰ τἢς ρῥτίεβϑιβ δῖοοά ἰπ τπεὶγ ρῥίδςα, 

7. ὑυοειαῦ καυε ἰο ἐῤδὲ 9εορ,..7 Οοπραγε 
(ἢ σςοηάμεϊ οὗ ΗφΦΖεΕΚΙΔἢ, οἢ. Χχχ. 24. 

ἰα»ιὁ, απά ζἰά..8 Βοῖῃ ᾿απλῦβ δἀπὰ κἀς 
ΓΟ δα Π115510]6 ράϑο ἢ 4] οθγηρθ. (ἔχ. χί!. 

5, Δη4 ῃηοῖε δά ἰος) Βιιῖὲ ἴδ6 αὶ ννᾶς 
Ὀ5Δ}ΪῪ οἴθγθά, η]655 [Π6 ἔΑΠΆΪΥ ννᾶ5 ΝΕΓῪ 
Ροογ. 

σπά ἐῤγεές ἐδοισαπαά δωϊοςξ..ἢ ΤὮδδθ ὑνογῸ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο ὃ6 οἴεγοά ἃ5 ἴῆδπκ οβοσηρβ. 
ΤΏΘΥ ννου]ά ᾿πογθᾶβο δηᾶ ΥΑΣῪ ἴΠ 6 δου ῆς αὶ 
[ελϑῖβι (868 Ὑ6Γ56 13.) 

8. Ηἰ ργίπογ.] [..6. Ἀ15 φεοϊεεϊ οἰ εαὔ ργϊηςε5 
--͵ἀδὸ σμιοῖ πιθὴ οὗ ἴπε ργιοβίβ δηὰ 1,ον 6 5--- 
ΗΠΚίαη, {πὸ ἰῇ ργίοσι, Ζοομαγίδῃ, ργοῦΔὈΪῪ 
ἴη6 “ δοζροπα ῥγίοϑδι " (566 ποῖΐθ οὔ 2 Κ'. χΧχΥύῦ. 
18), [6816], Ῥόγῆαρα ἴπῸὸ μοδά οὗ ἴῃς ἤἢοιυι56 
οὗ Τἰπαπλαγ, δπά ἴμ6 “ ςοδοῖ οὗ {86 1,ονιῖ65 
τιρητοποα 1πΠ νΟΓθ6 9. 

8αυε «υἱ ιίησίν ὠπίο 1δε βεορἰε.}ὺ Α5. ]οϑβίδῃ 
ζυγηϊσῃηθα ἴπΠ6 ράϑομδὶ ἰδπὶὺϑ δηὰ γοδῖβ ἔογ ἴῃ 6 
ΘηΓγα ὨΠΊ ΘΓ οὗ ἴῃς ρεορὶθ (ἡ. ς. [6 ἰατγ) 
᾿ἰβθρθνς (586 νοσβὲ 7), ἴΠ6 “ ῬΓΙΏΓ 65" οΔΠ ΟΠΪΥ͂ 
ανα ξίνθη ἴποπὶ οδίςο ἔοσ ἴπδηκ οβογίηρβ. 

μπῖο ἐδε ῥγία... Ἐογ [86 ρΡοοῦ ἔτ 65 οὗἅὨ 
[ΠΕΙΓ οὐνη οσγάογ (Π6 Ἰεδάϊην ῥυοϑῖϑ ἔυγηϊϑμοά 
ὈοΙλ ραϑϑονογεσδίι]α, ἀπά οδί]ς ἔογ τπδηῖκ 
οἴἶδετίηρβ. ΤᾺΘ οἢϊεῦ 1 εν ε5. δοῖϊθα 5: ΠΊ ΔΓ] 
ἰονναγάς ἴ86 ροοῦγ 1 εν] ς 8] ἔληλ 65. (8566 
(8ὲ ποχί νϑῦβ6.) 

10. Τδε ῥγίϑη: «ἱοοά ἐπ ἐδεὶγ ρίας 866 
Ὠοΐὸ οἡ οἢ. ΧΧΧ, 16. 

1. ΓΗΒΟΝΙΟΠΕ5. ΧΧΧν. 

μι. 

[ν. 7η-14. 

Δηά τῆς 1, ενῖτε5 ἴῃ τῃεῖγ σουγβαβ, 46- 
ςογάϊηρ ἴο τῆς Κιηρ᾽ 5 σοῃῃπηδπάπιεηζ. 

11 Απά τ{πεγ ΚΙΠοὰ τὴε ρδβϑυνεγ, 
δηὰ τῆε ργίεβῖβ βργῃκίεά 106. δίοοά 
ἔτοπῃ τπεὶγ ἢαπάβ8, δηά τῆς [νενιζε5 
“βαγεά ἐλεπι. 

12 Απά τπεῪ τεπιονεά τῆς δυγηῖ 
οἴξεγίπρβ, ταὶ {ΠῈΥ πιρῆς ρίνε 8ς- 
οογάϊηρ ἴο τῆς ἀϊνϑοη5 οὗ τῆς ἔλῃῃ!- 
11ε5 οὗ τῆς ρεορῖὶς, ἴο οῇεγ ὑπο τῇδ 
ΓΟΚΡ, 45 21 ἐς νντιτεη ἴῃ τῆς ὈοΟΚ οὗ 
Μοβεβ. Απὰ 80 οϊά ἐὔδγ νσῖτ τῆς 
ΟΧθη. 

112 Απάὰ {πεν “τοδείεά τῆς Ρα58- ( Ἐπ. τε 
ονοῦ ἢ ἔτεα δοςσογάϊηρ ἴο τῆε οτγά!ϊ- 
πᾶπςα: δυῖ τῆς οἱλόγ ΠΟΙγῪ οὔεγίησε 
504 Π6Υ ἴῃ Ροῖξβ. ἀηἀ ἰπ οσαἰάτοιβ, δὰ 
ἴῃ ρᾶη85, 8πὰ ἰἀϊνίἀοἀ ἐἠόσι βρεεάν 1 Ηεδ. 

ἰεὰ σις, δπλοηρ; ἃ}] τε ρεορίε. 
14 Απὰ δἰτεγνγαγὰ τῆεν πηδλάε γε γ 

ἴογ τῇαπιβεῖνεβ, δηὰ ἔογ τῆς ρῥτγιεβῖϑβ : 
δεσδιιϑε [ἢ ρῥγιεβῖβ τῆς βοηβ οὔ Αάγοη 
υεγέ ὀμαίφαά ἴῃ οἰξοτηρ οὗ Ὀυγπῖ οβετ- 

11. Τρε ῥγίϑες τργίπείϑά ἐδε ὀίοοά.] Αοπι» 
ῬᾶΓΟ οἷ. χχχ, 16. 

ἐδε 7,ευἱον δαγεά ἐδονι.) ὅδε οἷ. χχίχ. 34, 
δηά ποῖδ δὰ ἰος. 

12. Τρ γεριουεά ἐδὲ ὀμγπὶ οὔεγὶπ..] ὙΠΟΥ 
βδοραγαῖοα οὔ πτῸπ᾿ [ἢ γοϑῖ οὗ [πὸ ραϑοῆδὶ ἰαπιὺσ 
ἴῃοβϑθ ραγίβ ψῃ ΠΟ ἢ σνεγα, ἴῃ ἔΠ15 ἃ5 'ἴπ Ἐν ΥΥ 
«8536 οὗ δὴ οἤογιηρ, ἴο ὃ6 Ὀυγηΐ οἡ ἴπο αἰζασ, 
ΥἱΖ., 1ῃς δῖ, (ἢ6 Κιάπογϑ, απ ἴῃ ὀχογοβοθησδ 
οὗ ἴπ6 ᾿ἵνοσ. ὕΠοθο ΠΟΥ μάν ἴο πὸ 
οἴεγοσβ, νῆο ἴοοκ τπόπὰ τῷ ἴο ἴπ6 δίϊαγ ἀπά. 
παπάδα ἴδοι ἴο {π6 οὔδείδίιηρ ῥγιεϑῖβ. 

ἐδα! ἐξέ "πισῥὲ σίυε αιζογάίπφ [ὁ ἐδὲ ἀ)ι}» 
“ίοηα ΟΥΓ ἐδε αρελοι οὗ ἐδο ῥεοῤίς, ο οΠ7 γ᾽ σεῖο 
ἐδε Ζογά. Ἐδίπον, “ἴο σὶνο ἴθ ἴο [89 
ῬΘΟΡΪ6 δοοογάϊης ἴο ἴπε ἀϊνιϑίοης οὐ ἴῃ ἕδτηϊ- 
[165,1πδὲ {ΠΟῪ πλμῃΐ οὔεν ἐλ 9 τὰ ἴο τῆς οτὰ." 

Ὧ: ἐξ ἐξ ευγί!.π. 866 1, 6δν. 11. ὁτιό. 

18. Τ2εν γοαιϊφαά. .. αεεογάδἑης 10 δὲ ογαῖϊ» 
παηςε.)}) 86εὲ ἔχ. χί!. ο; Ὠδαυῖ. χνὶ. 7. 

ἐδὲ οὐδέγ δον οὔεγίηρ: “οὐ ἐδεγ.1] Ὑπαῖ τῃς 
Β65}} οὗ ἴῆοβϑε οἤετηργβ ψνΠἰσῇ [Π6 ννουϑῃιρρογα 
ςοπδυπηεά ννᾶ5 ᾿|50.4}}}7 ὈοΙ]οά, ἰ5 ἱπιρ] θὰ ἰὴ 
[Π6 οοπιηδηά ἴπδΐ ἴΠ6 Ρᾶ50}}2] ἰδπὶὺ 5Ξποιιϊὰ 
ποῖ ὃς “ Ξοάάσοη" (ἔχ. ]. 5. ς.). [τ 15 αἷἰϑοὸ 
ΟἰθαΥΥ ἱπάϊοαϊοα ΟΥ ἴδε 5ἰδίοπιεηὶ οὗ ἴπ6 
“ὁ ῥγΙοϑ ̓Β συδίοπι" ἰῇ 1 8. ἰϊ. 1.3-:1ς. 

14. πη οὔεγὶης 977 ὀμγη! οὔεγίπφε ἀπά ἐδ 
ΤῊΙ5 5εεπὴ5 ἴο Ὀ6 Δλῃ ἰηϑίδηςε οὗ τὴς 

ἤἥρυτε ῥεπάιαάγ. Τῇ ἔδλτϊ ννᾶβ ἃ ραγτί οἴ 
ἴδε Ὀυγηΐῖ οἤεγίηζ. (8ες ποῖς οὔ νϑῦϑε 12.) 

4“ 6 εἢ 
29. μ.-. 



αἴ κ (ἤτοη. 

9. 1:7. ἃ “6. 
14. 

γ. 15--21.] 

ἵἱῃρ5 δἀπά τῆς δι ὑπ] πἰρῃξ ; τΠετείογε 
τπε [εν ῖεβ ργεραγεα ἔοσγ τι επΊβεὶν6β, 
ΔηΔ ἔογ τε ρῥγιθϑῖβ ἴῃς 50η5 οὗ Αδίοη. 

Ις Απᾶ τε βίηρεῖβ [6 8οῃβ5 οὗ 
Αϑβαρὴ τὐεγε ἴῃ τῆεῖγ ᾿ρίδςς, δεσογάϊηρ 
ἴο ἴῃς “ςοπιηπιαηάπηοης οὗ [λανιὰ, ἀπά 
Αβάρῃ, δηὰ Ηεη,δη, δπὰ Ϊεάυτμαι τῃ 6 
Κίηρ᾿ 8 8εεγ; δηά τῆς ροτγίεγβ) τυσι σα 
Δἴ Ἔν ΘΙῪ ρᾶῖα; ΤΠΕΥ πιρῆς ποῖ ἀδρατγῖ 
ἔτοπι τ 6!Γ δογνίςθ ; ογ τῆοῖγ Ὀγεῖγεη 
(ἢς [,εντῖε8 ργεραγεὰ ἔου ἢ πη]. 

11, ΓΗΚΟΝΙΓΙΒ5. ΧΧΧν. 

18 Απά {πεζὰ ννᾶβ πο ραββονεγ ᾿ἰκὸ 
ἴο ἴῃλῖ Κερῖ ἴῃ [βγδοὶ ἔτοπι τῆς ἀ.1γ8 
οὗ δαπιιοὶ τῆς ργορῆεῖ; πείτμεν ἀϊὰ 
411 τῆς Κιίηρβ οὔ ᾿βγαεὶ ζεὲρ ϑυςἢ ἃ 
ΡΆΘΘΟΝΕΓ δἃ85 Ϊοβίδῃ Κερῖ, δηά τὴς 
ΡΓεϑῖβ, δηὰ τῆς Ϊ,εν!ῖα8, ἀπά ἃ}} Τ᾿ υἀ δὴ 
Δηα ἴβγδεὶ τῆδλις ννεῦε ργεβθηῖ, δῃά τῆς 
ἸΠΒΔὈΙτΔηῖβ οὗ [ἐγιβα θη. 

19 ἴῃ τῆς εἰρῃιεεπῖῃ γεαγ οὗ τῇς 
τεῖρῃ οὐ 7οβίδῃ ννᾶϑ τἢ}8 ράββϑονεγ 
Κερῖ. 

319 

16 80 8}] τῆε βεγνίςε οὔ τῆε καρ. 20 ἢ ΓΑΠεγ 4}} τη ῖ8, ὑγβθη 7 οβίδῃ 15 Κία. 99 
ννὰ5 ργεραγεά τε βᾶπι6 ἀδγ, ἴο Κθαρ Πδά ργεραγεά τῇῆε ἴτεηρὶς, Νέεοθο ἐἬου. 
τῆς ρδββϑονοσ, ἀπά ἴο οἵου δυγηῖ οει-ὀ Κίπρ οὔ Εργρε οἄπιὲ ὑρ ἴο ἤσμι ᾿5"“ 
ἱπρβ ὕὑροη ἴπε αἷταγ οὗ τὴς ΓΟκΡς δρδιηδὲ (ΠΑ μα πιίβῃ ὉγῪ Ευρῆγαῖεβ : 
δοςογάϊηρ ἴο τῇς σοπιιηληάπηεης οὔ δηὰ οβίδι νγεπῖ οὖ ἀρδίηβε ἢΐπλ. 
Κιηρ [οβίδῃ. 21 Βυῖἢε β8επῖ δηγαβϑδάουϑ ἴο ᾿Ϊ πὶ, 

17 Δπά τῆς ςδ]άγεη οὐ ἰβγδεὶ τπαῖ ϑβϑαγίηρ, Ὑν μαῖ ἤανε 1 τὸ ἀο ννίτῃ τῆεε, 
Σ,, ννετα ἴργεβεης Κερὲ τῇς ράβϑονθγ δ ἴβου Κίῃηρ οὐ ΤΙυάλῃὴ 7) ἐομέ ποῖ 

δι τἰπι6. ἀηἀ (ἢ6 ἔδαβί οὗ μπἰεανεηδα 
. . . { 

Ἁραίηβς {π6ε τἢ 15 ἀδγ, δὰϊ ἀραίηδε ἴτῃε ἴ Ἐν, ἐΑο 
δγαδά βενθη ἀδλυϑβ. ἤουβδα ψ ῃογοννῖῃ 1 Πᾶνα νγδῦ: [ῸΓ "»ν τυαᾶν. 

16. 76ὲε “ἰπισεγ, ἐδε σοης οἡ 4:“αρΡῥ. Ἀλίδετγ, 
“ 90ῃ5 οὗ Αϑδρῃ.") ῬὍΤῇδε 5ἰπρίηρ [μον ῖο5, {ἰκῸ 
[ἢ οἴου ἀϊν!ϑοηβ οὗ ἴΠ6 Ὀοάγ, ννοσὲ αἰ ν!ἀοα 
ἰπῖο ““ σουγϑ05᾽ (τ Οἢγ. χχυ. 8-11), δᾶςῇῃ οὗ 
ὙὮΙΟΝ ἴοοκ [ἢ6 ἴοπιρίς βοῦς ἴῃ ἴυΓη, 
ΟΕ ΠΔΙΪΥ, ἴπ6 ογάθσ ννᾶ5 ἀοϊοιτηϊποαά ὉΥ ἰοῖ, 
δηά [πὸ ἢγϑὶ ἰοῖ [611 ἴο ἃ οουγϑε οὗ ἴῃς 80ῃ8 
οἵ Αϑαρῆ. (1 (ἶτγ. χχν. 8,9.}ὴὺ ῬγοθδΟὶυ [ἢ}5 
σοιγϑα γοϊδίηθα ἰἴ5 ργοϑι ἀθΠΟΥ οὐ ἴΠῸ ταϑῖ, 
δηὰ πονν σοπηηθησοά ἰῃ ἴπ6 τειρ]ς {Π6 Γα- 
βἰογεα σῃοσδὶ βεσνῖςα. 

σεεογάϊπρ 1ο ἐῤέε εον»ιγγεανα,γιθρ, Φ:!} Οοη- 
Ὡδοῖ [ἢ]5 οἶδιιϑθ νυν ἢ (Π6 ννογὰ “ ρίαςε." ὙΠΟ 
δῖοοά, ἃ5 αν ἃ δηὰ ἢ15 ἌἽδοϊγοπιλοῖογα πδά 
ἃττδηροὰ ἔοσ τποῖγ ϑἰδησϊηξ. 

εάιδωα ἐδὲ ἀϊη, “τεγ.ἢ 866 ποῖθ οὔ 
ἢ. χχίχ, 30. ϑογὴθ οὔ Ις5 ργοροβα ἴο γϑδά 
 ΘΘ ΕΓΒ [ῸΓ 5607." Ὀυῖΐ ἴῃ6 οὔδηρε 15 ἠοῖ 
ΠΕΟΟΕΒΘΔΓΥ, 

δὲ ογίογ: «υαἱε “αἱ φυε χαϊε.}1] 866 
1 (ἢγ. χχυϊ. 14-18. 

ἐδ »ρδὲ πο ἐρῥαγ ἢ ΤὨΪ5 εἰδυϑε σεῖο β 
ἴο ἴΠ6 δἰῆρειβ δηάὰ ρβογίεσβ δα} γ. Βοῖδ 
Το δηθὰ δ {ΠΟΙΓ ροβϑῖβ, ψν Β}]|Ὲ οἵδογ 1,ονῖ65 
δλοσιῃοοα ἔοσ ἴπὸπὶ δηὰ Ὀσγουσῃς ἴπὸπὶ ΤΠΟΙΓ 
δδγε5 οἵ {πὸ ἰδπκῦϑ. 

17. ΤδῪὲε εὐϊάνεη οΚΓ γα] “ 15γδε] ἢ 15 
υδοάὰ Βεόγὸ ΞΕΠΟΓΔΙΥ οὗ 186 ννῆοϊθ ρεορΐθ, 58 
ἢΠ γΟΥ86 3, δηὰ ἰη (ἢ6 ἢγδὶ οἶδιιϑο οὗ υϑῦϑο 18. 
ΤΟ οἰρἢΔ518 18 οἡ ἴπο ἰδῖζου ρᾶτὶ οὗ ἴπ6 
δεηΐξζηοε, Δηἃ Θἐϑρες δ! !} οὐ [ἢ ἰαϑῖ ἴννο ννογάβ 
-- βευθῆ ἀμγ58." Ὅδὸ ἰαϑὶ σγοαὶ βαβϑουθῦ ῃδάὰ 
Ὀεοη Κορῖ ἴοσ ἰουσίεοη ἀΔγ8. (566 ῦονς, ςἢ. 
ΧΧΧ, εἰν 

18. Τδογε ε“ὐὑα: πο ῥαπουεῦ ἠάε 1ο 1δαϊ. 
866 ποῖδ οῃ 2 Κ. χΧχῆ!. 22. 

ωμάαῦ απά ᾿γαεϊ  Ἡφετςε “ [9γδ6]" ἀδϑὶς- 
Πδῖίο5 {6 τοπιπδηΐ οὗ ἴς Ἴδη Ττῦο5, ἃ 
Ροπίοη οὗ ψ ςἢ, ᾿ξ 16 ον ἀθηΐϊ, δἰἰεπάθα [86 
ῬΑΞ5ΟΥ͂ΘΓ. 

20. “43ἔεν αἱ δ. ΤὨϊγίθοη γοαγβ δΡοσ, 
ἶη ΒΟ. όοϑΒ. ον [Πὶ5 ρεγίοα [ἐνν]ϑἢ ἢ155- 
[ΟΓΥ͂ 15 Δη δϑϑοϊιΐε Ὀίδηϊ, βίησε ννὸ σδῃ ρδῖπογ 
ποῖδιηρ σογίδίη ἔτοπιὶ [ογοπλίδῃ. [ἴ 15 ποῖ 
πα ργοῦδΌΪς (δὶ ἱπῖο {Π|5 σϑρᾶςθ 61} ἴῃ 6 στοδλῖ 
ἰηναϑίοη οὗ ἴπ6 ϑουίῃίδηβ, ννῆο ὀνθγγδη 4]]} 
ΜΝ εδίοσῃ αϑίὶα Ὀεΐνγεθη ἴῃ γϑᾶσγβα Β.0. 633 
Δηά ΒΟ. όο5, ἀπά ννῆο σΕΓΔΙΠΪΥ ολπὶθ ἱπίο 
(Π656 ρατῖβ. Ῥβαπηποίίςδιι, Κιπρ οὗ Εἰσυρῖ, 
τηοῖ {ποτὰ δὲ Αϑοδίοῃ, οἡ ἴῃ Ὄχῖγοπλὸ ἔγοηίιοῦ 
οἵ ΡΠ] σία ἰονναγὴς Εργρὶ (Ηοτγοά, 1. 105); 
δηά ἴῃ [ἢ νου οὗ ἴπε [ογάδη [ΠΟῪ ασουρίοά 
ῬΕΙΤΏΔΠΟΠΙΪΥ ἴῃΠ6 οἷά (Δηδδη 5} ΟΥ οὗ ΒΟΙἢ- 
ϑδῆδη. Οἰδογννῖβο, {Ποῖγ γαά ἰηῖο [ονύοῦ ΘΎγι8 
866Π15 ἴο ἤδγο Ὀδεη Παϑίγ, ἀπά, τποιι ἢ 11 τηυϑῖ 
ἢδνο ογεδῖθα ργεδῖ δίδγμ), ἴο πανὸ ἰε πὸ ρεῖ- 
τηδηθπί ἱπλργεϑϑίοη. ΑἸ]υβίοης ἴο 1 ρογμαρ8 
οςςσυγ ἴῃ [ἐγ νἱ. 1-ς δηά Ζορῆ. ᾿Ϊ. 6.ἁ ΟἾΠΘΓ 
εἴεςῖβ οὗἉ ἴῃ 84πι6 πιονθοπιοπὶ ἀγὰ ποίϊσοά ὉΥ͂ 
ἘΖε κι] (οἰ. χχχυὶ, δηὰ χχχίχ.) 

Νεεδο... εαηαθ μΊ ἰο ἤχόέ ἀφαὶποέ Οραν- 
ερε».6.) Ἀδῖποσ, “αἱ ἙΒΑγομοιη5}." ΝΟΟΠοἾβ 
οὐ͵οςϊ ννᾶ8 ἴο εῆγψαρε ἴΠ6 Αϑϑυγίδῃ (ογ γδῖῃθγ 
ἴῃ ΒαὈγ]οη 4η) ἴογοεβ, νι ἢ Πὸ ὀχροςοϊοά ἴο 
Βηά ἴῃ ἴπθ υἱεῖ ΠΠῪ οὗ (Πδγοδοπλίϑἢ.---αι [5 
πιο ἴδε “Ποῖ ΟΥ̓ οὗ Νογίδογη ϑγτσίδ. 

21. Τὲ δοιαε «υδεγεαυδ ] δαῦε αὐυαγῇ 
Ὠουδῖβ δᾶνὸ Ὀδοη οδϑὲ οἡ ἴἢ]53 τοπάογίηρ, 
Ὀυς ἰ᾿ ἰ5 ἀείεηάειὶ Ὁ). Μδυγεῦ δπὰ Κεὶϊ! ; δηὰ 
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(ὐοά ςοπιπιαπάει πὲ ἴο πιᾶία ἢδϑῖε : 
ἔούρεαγ {πες ἔτοπι γιά δἰ ἑης τυ (οὐ, 
ψγΠο ἐς ἢ πιο, τὶ ἢ ἀεβίγου τες 
ποῖ. 

22 Νενεγίῃεῖε85 [οϑίδῃ ψψου]ὰ ποῖ 
τυγη Π5 ίαςε ἔγοπι ἢϊπι, Ὀυῖ ἀἰδριυ 5: 
Βἰπι56 16, τῆλι ἢς πιρῆς ἄρῃς ψ τ 
ἢϊπι, αηά μοαγκοημεά ἠοῖ υηῖο ἴδε 
ννογάβ οὐ Νδομο ἔγοπι τῆς πιουῖὴ οὗ 
(ὐοά, ἀπά ςάπιεὲ ἴο ἤρδε ἴῃ τῃ6 ν]|6 Ὑ 
οἵ Μερ!αἀ4ο. 

23 Απὰ τῆς δτοἤοῖβ 5ποῖ δῖ Κίηρ 
]οβίδῃ ; δηὰ τῆς Κίπρ βαίά τὸ 18 βεῖ- 

ΠΟ δ ΠΥ πὸ Ὀοϊζογ οχραπαίίοῃ οὗ ἴῃ 6 εχ βίης 
ἴοχὶ ἢᾶ5 Ὀόθη ϑιιρρμοβίοα, [ ννὲ δοςερῖ ιἴ 
ν 6 πλιδὲ ϑιρροϑο Νοοῆο ἴο νίονν Βδυυ]οῦ 85 
(06 διισσοβϑουῦ δηὰ γοργοϑθηίδίϊνὸ οὗ Αϑϑυγιᾷ 
--ἴῃς ΒογοΘΑΓΥ ΘΠΘΙῚΥ οὗ Εἰγρί--ἀπὰ ἴο 
Τηθδη {παῖ 6 15 ΠΊΘΓΟΪΥ σοπίηηρ δη οἱά 
ΒοΘΈ ΠΥ νἢ} νυν δῖ ἢ Τοϑίδἢ Β45 ποϊμίηρ ἴο 
ἀο. Νὸο ἀοιΐδὲ ἴῃς Αβδυγίδῃ δηὰ Εμγρίίδῃ 
ΔΙτηΪ65 δά οἴδφηῃ ραϑϑθὰ υρ δηά ἀόννὴ ϑγγία 
Ὀγ τ 6 σοαϑί τοιυῖΐο, νΠπουΐ ἀρργοδοπίηρ [6τι- 
5416 Ὁ, ΟΓΥὄὀύθη ἴουςσδῖηρ [6 501} οὗ [15 8. 

Οοά εο»»"»»αμάξα »ὸ 0 »ιαξε ῥανίε: Ξογόεαργ 
ἐδεε γγοπ Οοά.}] ΤὮΘ56 γε γοππαγκδῦϊα ννογάς 
ἴῃ ἴπε6 πιοι ἢ οὗ ἃ δοαίδοη; διιζ [ΠΟΥ ἃγὸ 
ποῖ νυἱῖποιϊξ ἃ ράᾶγα]] 8} ἴῃ ἴ6 σοτηδὶπ5 οὗ 
δησϊοηῖ Εργρί τπδῖ αν σοπῖὸ ἄοννῃ ἴο 18. 
ΡΙΔΏΚΗΙ, ἴογ ἰπϑίδηςθ, Κίης οἵ Εἰργρῖ, δϑοιυῖ 
Β.Ο. 750, 5405 [Π Δ ᾿ῃΠ5ΟγρΌοη νυν] ἢ ἢᾶ5 Ὀθθη 
τυδηπίδίεα ὈΥ [86 ρον. δηοη (οοκ,--“" Ὠιάκῖ 
ἴδοι ποῖ Κηονν ἴδαῖὶ ἴπΠ6ὸ 1δινηθ βῃδάθ ννὰβ 
ΟΥ̓ΟΥ πὴ 1 δπᾶνὸ ποῖ δεϊοά νοις Ηἰ5 
Κπον]οάρε; Ηε οοϊημηδηάεά πὶ δςῖβ." (]. 
67-69.}ὺ [Ιἴ ννοιιϊϊὰ 5θὲπὶ, τπογείοσο, (πδῖ ἰὴ 6 
Ἐργυρίίδη Κιηρδ, ἰῃ ἃ σογίδιη δθῆβθ, δοκποινν- 
Ἰεάρνοα ἃ 5:Π5]6ὲ διργοπὶα Οοά, ἀπᾶὰ σοηϑιἀογοά 9 
ἘΠΕΙΓ δοίοῃβ ἴο δ6 ἰηϑρίγθοὰ ὈὉγ Ηΐπὶ.0 Τμυβ 
(Π6 οχρίαπδίίοηβ, ὑπαὶ Νϑοῆο γοξοσγοὰ ἴο ἃ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ [εἐγοπλιδ 5, νογοοῦ ἢ δά 
᾿ραγά (Αρος. Ε54. 1. 26), απὰ υδοὰ πε ννοτάὰ 
“ ΕἸ]Ο πὶ ἢ 85 ἴδ ΡΓΌΡΟΓ πάη οὔ ἴῃ. Οοὰ οὗ 
[86 [ἀννϑ; ογ ἴμδὲ ἢ δ᾽] υάἀδά ἴο Ξοπὶθ οτγδςὶα 
ΜΉΝ πὰς Παά τοοορίνθά ---Ῥουῆδρ85. οὴθ ἔγοπι 
Βγαπομιάς (566 Ἡετγοά. ἰϊ. 158)---ῦγὸ ὑππ6- 
᾿ΟϑϑασΥ. Ηδ ΠΊΘΓΕΙΥ οχργοβϑθὰ ἈΠ πϑ οὶ 85 
Εκγρίίδη Κίηρϑ ννεσα ἴῃ ἴῃς Πδὺϊϊ οὗ ἀοίηξ. 

22. ασμεά ῥδίνιεεί 80 Οσϑοηϊαβ; δηὰ 
ἴμε ννοτἃὰ 56 ΤΊΔΥ ΠΟΓΔΙΠΗΪΥ ἤᾶνα 1}18 πιοδῃ- 
ἴπρ. (ὅϑεε ὶ Κ'. χχιὶ. 14.) Βυΐῖ πιοεῖ τηοάφθγη 
ΟΠ ο5 ἅγὰ ἀἰβϑαι ιϑῆθὰ ἢ [ἢ15 σεῆθα ἰη ἢ 5 
Ρίαςοθ, δηά ργείεσ ἴο γεηάοῦ “δαυϊρροὰ πἰπι56} 
ΟΥ̓ Εἶβ6 ἴο δ]ΐογ ἴῃ γτοδάϊης. (866 δαάϊοηδὶ 
ποῖς δῖ ἴδε οηά οὗ ἴδε σδαρῖοσ.) 

ἐδε «υογάς ο Νίεοδο ἥγονι ἐδὲ "ποι 9.7 Οο΄.} 
Ῥογθαρβ [ἢ 15 πλθᾶῃ8 Π0 τῆογα (ἤδη “6 π|65- 
δλξε ὙΏΙΟΒ ΝΘΟδΟ γογξυυεά ἴο Βαᾶνε σεοεϊνεά 

4 

11. ΓΠΗΚΟΝΙΓΟΙΕ5. ΧΧΧν. [ν. 22---2 5. 

νΔηῖβ, Ηλνε τη6 ΑΥΨΑΥ ; ἔογ [1 δ1} 50Γε 
ἡ {}ἙἩῊ -ςὃ. ννοιπάοά. ἡδῤρλ ΒΝ 

24. Η! βεγνδηῖβ τῃεγείογε τοοκ ἢϊπὶ 
ουῖ οὗ τῆδλι οδμαγιοῖ, δηὰ ρὰῖ ἢϊπὶ ἴῃ 
τῆς βεςοπά ςἤαγιοῖ τῃδλῖ 6 μδά; δηά 
πεν Ὀγουρῇς πὶ τὸ [εγυβαίειη, ἀπά 
ἢς ἀϊεά, Δηὰ νγᾶ5 δυγιεά "Ἶη ὁη6 ο΄ τῆς ΟΣ (ἄε 

Βερυ ςἢγεβ οἵ ἢἰ5. μμεῖβ. Απαά 1Δ]] "ἐκέαγε:. 

7υάλῃ διὰ 7εγυβαϊεπὶ τππουγηεὰ ἕν {2 "5 
[οβιδῃ. 

ἃς  Απά Τ7ετγεπ δῇ ἰδπιεητεά ἔογ 
]οβίαῃ : δῃὰ 4}1 τἢε ϑιηρίῃρ πιεη δηά 
[ἢ βἰηρίησ, ννοπιθ ϑράκε οἵ Γοϑβίδῃ ἴῃ 

ΠῸπὶ Οοὐ ;" (οοτήραγο οἣ. χυῆϊ. 22} οΥ Ρ΄5- 
δ γ τῆς διῖθοῦ πᾶν πᾶν γοραγάθα Νεομο β 
ννογὰς ἃ5. δοΐυδ! Υ ῥγορδοῖϊς --- ἃ ννΑΓΉΙ ΠΣ 
ννΠπογοῖο [σε οὐρῆϊζ ἴο πᾶνε ἰἰδῖθηθά --- ϑοπῖ 
δἷπὶ ὈὉγΥ οὐ ἴο πιὸ ἢϊπὶ ραυϑς --ἰποι ἢ ποῖ 
βροόκοη ὈΥ ἀϊνῖπο ἱπϑριγαῖίοη, οὐ ἴῃ σοπϑο]υεποδ 
οὗἁ ΔΗΥ͂ ᾿διιρογπαζιιεαὶ γονοϊδϊίοη οὗ τῆς αἰνπθ 
ΜΠ το τῇς Επγρίαπ Κῆρ. ((Οοπιραγε ἴῃς 
ρτορἤθον " οὗ (δίδρηῃδϑ. [οἤῃ χὶ. 51.) 

ἐπ 16. αἰαἰΐον οΓΓ ἸΜεφιἀ40.)ὺ ὅ8εῈ ποῖθ οὐ 
4 Κ. χχι. 29. 

43. Τόε αγεῤεγς “δο ἢ ΤὍΠο]ρῆ ἴγοορϑ ο 
(6 Εμγρίίδηθ ννοσὸ σμιον ἀγοθογα. Βοάϊοϑ 
οὗ 5: ἢ ἴγοορϑ ἀγὸ ἔγο]ιυοηο τοργοϑοπίοα οἡ 
[πὸ τιοπιιπλεπῖβ. (ν Κίπϑοη, ᾿ Δηςσίοηϊ ργρ- 
[ἰΔῃ5,᾿ νο]. 1. ΡΌ. 291, 391, ἄς.) 

24. Ἴδε “ἐεοπά ἐραγίοί. ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἃ εἰαγίοϊ 
Τοϑογνυοα Ὀϑροο δ ἴον Πιρἢϊ, ΠΡ τοΣ ροτῆδρ8 
{Ππ8Π 84 νναι:ομαγοῖ, δηΐ ἀγάννῃ ὈΥ ἤδεῖογ 
Βογϑοϑ8. 

απά δὲ 4ϊε4.1 Νοῖ αδἵ [Θγιιβαΐθιη, θυὲ θεΐογΟ 
ἢ γεδομοὰ ἰξἃ, (866 2 Κ, χχίϊ). 30.) 

ἐπ ὁπό οὔ ίῤε «εριμεῤγες ΟἹ ῥὶ: Κα ῤεγ..1 ὅδε6 
μοῖς οἡ 2 Κ.]. 5. ς. 

αἰ] ϑωάαρ απά ϑεγισαίονι »πουγπεα γον Χο:ἐα}. 
ΤὨς ἕαϊο οὗ [οϑίδῃ ννὰ5 υπργεσθάθηϊοα. Νὸ 
Κιηρ οὗ [υἀδὴ παά, υρ ἴο [815 {Ππι6, [Δ] ]εη ἴῃ 

᾿αῖτῖ6. Νοης παά Ἰεΐς 15 ἰδληὰ δὲ ἴῃ προ γοῦΥ 
οὗ ἃ ἰογοῖβμτι σοπηιιθγοσ, φησ {Π6 οχίγα- 
ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ οἢαγδοῖεγ οὔ ἴπ τηοισγπίηρ, οὗ νι! ἢ 
νψῈ δᾶνε ἃ ἔμεν δοσουηΐ ἴῃ Ζεςδαγιδὰ (χὶδ. 
11-14). 

ΩΡ. ὑενγοριίαὐ ἰα»ιφηφα ζογ' 0.15.1] ϑοπὶθ 
βηπά [ἐγεπλδ 5 ἰδπιοηΐ ἴη [ἢ Θπῖῖγε Βοοκ οὗ 
Γ Ἀπ πιΔΙΟη5 ; ΟἴΒΕΓΚ 'π ἃ ρατῖ οὗἉ [ἴ ((ἢ. ἱν.). 
Βιυῖ πιοβῖ σΓς5 ἀγὸ οὗ ορὶπιοη ἴπδΐ ἴῃς ἰαπιοπὶ 
ἰ5 ἰοϑσῖ. [ἴ 15 ρογῇδρβ οροῖὶ ἴο ἀουδῖ ννῃοῖπογ 
ἃ ἔὈγπλΔ] νυτ 6 σοτηροϑιοη 15 ἤόγὸ ἱπτοηά ρα, 

αἰ 18. εἰπρσίησ γι... . σβαΐο 9 “οεἰαῦ τπ 
ἐῤεὶν ἰανιεπίαομ.) Ὦᾶν8 οὗ ᾿δ᾽ απ} Υ ννογὸ 
ςοπιπιοπιογδῖοα ΟΥ̓ ἰδπλοηϊαϊίοηϑ οἡ ΤΠ6ΘῚΓ 4Πη]- 
νΟΓΒΑΓΙ65. δηή [ἢ15 ἀπιοηρ ἴΠ6 πιθοῦ, ΤΟ 
ΤῊ] η51Γ6]5, παῖς δηὰ ἔκπιδὶθ, δδηρ ἀἰγρθθ οὔ 



ΤΉΕΕ: 26 Νον τῆς τεβὲ οὗ [ες δοῖβ οὔ Ῥοοκ οὗ τῆς Κίπρβ οὗ ἴβδεὶ δηά 
“σι, οβίδῃ, δηά ἢΐβ8 ἵροοάηεββ, δοςογάϊηρ [υάδῇ. 

᾿[Π656 οςςδϑίοῃϑβ, βοπια οὐἩ νυ ον ννοτε ἐμοῦ ἘΆΘΥ πιδὰς ἰμεπὶ ἂἃπ ογάϊπδπος," ἴβοϑβε ἐ. δ. 
ΜΟΤΩΥ οὗὨ ἱπϑοσίίοη ἴῃ ἴῃς “"Βοοκ οὗ Ὀῖγρεβ" ψνῆο Παὰ διϊπογιν ἴο ἀο 50, ποῖ ἴπε πηη- 
---ἃ ςοἸἸεςζίοη οὗὨ 5υςἢ Ῥοθπὶ8 νοῦ οησε 5ἴγεϊβ. 

εχίϑίεά Ῥυξ 8 ποὺν ἰοβῖ. 26. Ηἰ. ροοάπε..7 Ἐδίμεγ, “ Πῖ5 φοοά 
απᾶ πιαάε ἐδενι απ ογάπαηος ἘἈλίμογ, “δηὰ ἀοθὰ 8." (66 οἰ. χχχίϊ!. 32.) 

ΑὨὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ, οὐ νεῖβα 22.0. “ιοσι!5εα ὨΠΏ56] Γ᾽ 

Ἡοιϊδίμαπε οτὶρῖΆ}}} βυρρεβῖθά, ἀπὰ Βεῦ- ((οιῆρασε ἴδε ϑδερίυδριηϊ, πολεμεῖν αὐτὸν 
ἴπεδιι ἀρρζονεβ, ἴδε τεδάϊηρ οὔ ῬΊΠΓΠΠ ἴὼγΣ ἐκραταιὦ θη). Ρτοί. ὲ8 ςοπβίἠεγβ ἴμδῖ 
ΦΌΠΙΠ ἰἴη {Πἰ5 ρὶδεσε. Ὑῆΐβ ννου]ά ρῖνε [ἢ δε ῥγορεσ πιεδηίηρ οὗ ΨΏΠΠΠ ἰ5, “δὲ εαιρρεὰ 
τιρδηίηρ, “ δε ἴοοῖ οοιγάρα ἴο ἤρμῖ ψ Π ΠΙπὶ." ΙΠπ156]1.᾽ 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΧΧΥῚ. 2 [΄«ῃολῆδ2 τσ: ἵννεπῖυ ἀπά τῆγεα 
Ἣν γεαῖβ οἷά με με Ὀεραῃ ἴο γεῖσῃ, 

1 ϑέλοαλας «μζορεάϊη ἐς ἀεβοιεά ὃν Ῥδαγαοά, λῃ 4 ἢς τεῖρῃπεά τῆγεε τροπίῃβ ἴῃ [ἐγὰ- 
σα» εαγγίφα ἐσ ΕΡΥΖΙ. ὁ γελοίαξίνε γείρυε- 
ἐσ ἐδ ἐς εαγγίρα ὀομπα ὑεο βαὀγέορη. 88[επ]. 
“7)εδοίασλέη τμκοεεάδις σείσησά Δ, ἀπά ἐς 2 Απά τῆς Κίηρ οὔ Εργρι ἵ Ρυϊ ΤΤΕΝ ῃ 

ὀγομρήί ἐπίυ δαὀνίον, τι Ζείρἐίαλ τμριμά- ἨῚῚ ἀονγῃ ἂὲ [εγυβαίεπι, διά ἴζοη- αὐπ. 
ἐηρ γερο ἐπ, απαὶ ἀἐσσῥίεείά ἐΔε φγοῤῥε, ν 
αρια γεῤε ἐείλ ἀραΐϊμεί Διούμελαάηξιξαγ, 14 ἀεπιπαά τῆς ἰΔπά 'π δὴ πυπάγεα τΑ]εηῖϑ5 τς ΤΣ 
εοιμαίενι, “ογ τΔε της οΥ “τ ῥγίεσίς ἀπά οὗ 5 Ϊνοσ δηά ἃ τλἰεηῖ οὗ ροϊά. 
οῤίκ, τς τολοίδν ἀἰφείγογέεά. 22 71: 2γοεέα- 4 Δηά τῃἊ Κίηρ οὔ Ἐργρε τλάθ 
"πα 9» 97 ζ νη. τ βεῖν : : 

ΕἸΙαΚίπι ἢ15 δγοόῖθογ Κίηρ ονεγ [υἀδῇ 
5 ΕΕς, "ἫΕΝ στῆς ρεορῖὶε οὗ τῆς ἰαπά απά εγυβαϊεπι, αηὰ τυγηεά ἢ 5 ΠλΠῚς 

ν. 26---4.} 

τΠ οὶ ἰαπχεπιδϊίοηβ ἴο τηϊ8 ἀἄλγ, δπά 
τρδὰς τῃσπὶ Δλη ογάϊμδηςσε ἱπ [βγδεὶ : 
δηά, ΒΟ οΪά,, τΠῸΥ ἀγα νγτῖθη ἴῃ τῆς 
Ἰλπιοη ται ο8. 

11. ΠΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΧν. ΧΧΧΥΙ. 

ἴο ἐῤαὶ τυλίελ τᾶς ντιτῖεη ἰπ τε ἰανν 
οἔ τς ΠΟΚΡ, 

27 Απά δῖ8 ἀεεάβ, ἢγβι δηά ἰαβῖ, 
θεΠο]4, {πε {γέ ὑγγιτῖοη ἴῃ τῇδ 

ἴοοκ εμοαβαζ τῆς 8οη οὗ 
]οβίαῃ, ἀπά πιδάς ἢϊπὶ Κίηρ ἴῃ ἢὶ8 
Δι μετ᾿ βῖςδά ἴῃ Γεγυβαίεπλ. 

ΟΗΑΡ.ΧΧΧΨΝΙ. ΤῊ διῖθοΥ οπαά5 ἢϊ5 νου 
ν ἢ τΠ6 Ὀτίεἴοσε ροϑϑιῦὶο σκοῖίςἢ οὗ ἴπθ ἔουγ 
ΤΕ ἐπ5 ΨΥ ΠΙΟΒ (ΟἸ]οννεὰ οἡ {με γείμη οἵ [οϑίδῃη 
(ΛΕΓβ65 1-13}; δἴο ννῃςἢ, μ6 ρινεβ ἃ 51:1Π|- 
ΤΏΔΓΥ οὗ [Π6 τηογὰὶ σδιι5ὸ5 νυν] οἢ Ἰοὰ ἴο [86 
ἀεϑιγυςτίοη οὐ [Θγυβαϊοπὶ ἀπὰ ἴδ 6 σΔΡΈΝΙΥ 
(νεῦβεοθ 114-16); ἀοϑογίθεβ 5ΠΟΓΕΥ ἴἤοϑὸ ἴννο 
ὀνεηΐθ (ΥΈΓθε5. 17-21); δηά Ἃἢθη {{ΓΠ5 5υά- 
ἀξεηὶγ ἴο ἴῃς ρῥγοοσϊαπηδίίοη οὗ ΟΥτι5, πο γονν ἢ 
βοπιονν αἴ ΔΟΓΟΡΕΥ σοηποϊιάϊης. ΤΠΘ παγγαῖνα 
Γιη5. Ῥαγα ] οὶ Π 2 ΚΊΠΗΡ5 85 ΔΓ 85 Ὑ6Γ56 13, 
δοίης {805 ἔδτ ΠπΠΠ|6 πιογε (ἤδη δη δρϊΐοπιὸ οὗ 
[86 ΒΙΒΙΟΤΥ σοηίαϊπεα ἴῃ  Κ. χΧχὶϊ, 320-37; 
ΧΧΙΥ. 1-20; δηά χχύ. 1-Ὄ3. ΕΤοπὶ νοῦβ6 12 
ἴΠ6 ν ΠΟΥ σρδᾶβ8658 ἴο ἔο]ϊονν ἰῃ ἴῃς ἐοοϊδίορϑβ 
οἵ (ἢ Θαγ!εγ Πἰϑιογδη, οὐ Πρ νν ΒΟΥ (ἢ6 
ονεηῖ8 ἀσϑδογι θεά ἴῃ 2 Κ. χχυ. 8-10, ἀπά 50Ὁ- 

ἴο εποϊακὶπ. Αμά ΝέεοἊομο τοοκ 
76 μόοδῆῃδΖ ἢϊ5 Ὀγοῖμετῖ, ἀπά σαγγιθαὰ ἢϊπὶ 
το Εργρι. 

βυϊυ εν ἃ βκοίς ἴῃ ποῖ [6 ΤΏΟΓΔ] δηά 
αἀϊάαςτις οἰοπιεπῖ ρσγεροπάεγαίοϑ οὐοσ ἴῃς ἢ15- 
ἴογῖςδὶ. ὍΤῆθ σὨδρίογ ϑοάγοεὶν δά 5 δηγίπηρς 
ἴο ον Κπονϊθάροε οὗ πὸ ἰδῖοσ ἢιβίουυ οὗ 1π6 
[ον δὴ Κιηράοπι; δυΐ 1ἴἴ ννᾶβ τεηιυ δῖος ἴο 
σοτηρίοίϊα ἴῃς ἀδδίρη οὗ ἴἢ6ς νόσγκ, νος ἢ 
αἰτπηθὰ δὲ ἰσγδοίηρς ἴῃς ἔοσγίυηεβ οὗ ἴπ6 [Θνν δὴ 
Ῥεορ!)ς ἔτοτα [6 ἀφδίῃ οὗ δ4ιὶ} ἴο ἴδε γεΐυγη 
ὑπάογ Ζογυθθαδεὶ. 

1, “εῤοαδακ.] ϑεὲ ποῖεβ οὔ ἡ Κ. χχῇδ. 
325-34. 

8. Τὲ ἀϊπ ὁ. Ἐργρὲ }ι2 ῥίγει ἀοαυη αζ 
εγισαίον. “ΝΕςἢο," 2.4. “Ρυΐ δὴ επά ἴο 
Το Ποδἢδ2᾽5 σχοίη δἱ [οι βα θπι." [{ ἀοεβ ποὶ 
ἔο!ονν ἔγοπι ἴΠ18 ραβϑᾶρε ἴδ ΝὍοθο ΔΙ πΊ5ε] 
τνοηΐ {ΠΕΓςα, 

48ι 
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ς  Τ7εΠοϊακίπι τας τυνεητγ δηά ἣνς 
Θᾶγβ οἷά ννῆση ἢε θερδη ἴο γείρῃ, δηά 
ς γείρῃςἀ εἰενεη γϑαγβ 'η [ γιβδίεπι : 
δηὰ ἢε αἰὰ εὐσὲ τυῤί εἶ τὐας ἐνὶ] ἴῃ τῆς 
βρῇς οἵ τῆς ΓΟΚΡ ἢϊ5 (σοά, 

6 Αραδϊπϑὲ ᾿ϊπὶ οάτης ὺρ Νεδυ- 
σμδάπεζζαγ Κίηρ οὐ Βαδγίοη, δηὰ 
δουπά Πἰπι ἴῃ ᾿ἐεζζεγβ, ἴο σΑΓΓΥ πὶ 
το Βαδγίοη. 

δ πρὶν 7 ὁ Νεδυςβδάπεζζαγ 4150 σδγγι δά οὗ 
Ται. τος, [6 νεβεεὶβ οὗ τῆς βουβε οὗ τηε ΚΟΚῸ 

᾿ το Βαῦγίοη, ἀπά ρυῖ τῆεπὶ ἴῃ ἢΙ5 
τοπιρῖε δὲ Βαδγίοη. 

8 Νὸον τῇς τγεβῖ οὗ τῆς δοῖβ οἵ [6ε- 
Ποίακιηπι, δηὰ ἢ]5 ἀδοπιλὶπαῖίοπϑβ ννῃ !]ςἢ 
ἣς ἀϊά, ἀηά τῆς νυν] ἢ νν25 ἔουπά ἴῃ 

' Οἵ, 7ζκο- Ἀΐπη, δε ΠΟ] 4, τΠῈῪ σγέ ννττῖεη ἴῃ ἴῃς 
παι. 4. ΘΚ οὗ τῆε Κίπρβ οὔ ἴβγδθὲὶ δπά 
λό. οτ, (9. Τμάλῃ : ἀπά ᾿ [ἐῃοίαςϊπ ἢὶ8 5οῃ 
55... ΓΕαΙρηξά ἴῃ ἢΙ5 5ϊεδά, 

Ι Οτ, 
΄ 

ὃ. Κη. 

11. ΠΓΗΚΟΝΊΙΓΟΙΕ5. ΧΧΧΥΙ. ἶν. 5---1 2." 

9 ἴ “ [ἐποϊδομίη τὐας εἰρῆϊ γεδγϑβ “ἢ Κία, 

οἷά ψῆεη ἢὲ Ὀερᾶπ ἴο τγεῖρῃ, δαπὰὉὉὁὉ 
δε τεϊρῃθὰ τἤγες πιοηῖῆβ ἀπά ἴεῃ 
ἀλγ8 ἴῃ Ϊετγυβαίεη : ἀπά ἢε αἱά 
ἐμαὶ τυλιοῖ τᾶς εν] ἴὰ τῆς εἰρῆς οὗ 
τε [0 ΚὉ. 

Ιο Απά ἵἴνψμοη τῆς γεδγ ννᾶβ εχ- ἶ ἢ". 
Ρἰγεά, Κίηρ Νεδυςβαάπεζζαγ βεπῖ, "σέωγπ δ 
λπὰ δτουσῆς Ηἷπὶ το Βαργίοη, νι ἡ 
τε Ἰροοάϊγ νεββεὶβ οἔῇ τὴε ἤουβε οὔ: πτν 
τῆς ΙΟΚ. δπά πιδάς "Ζεάεκιλἢ 5 “τεῖσε. 
Ὀγοῖθοῦ Κίηρ ονεγ [υάλῃ δπὰ Πεγυ- ὃν. “75 
586 Π|. α Κια. 34. 

11 { 4Ζεάεκίιαῃ τῦας οπα δηά ἴετ. .-. ι- 
ννΕΠΙΥ γοδῖβ οἷά ννῆθη ἢθ Ὀεσαη τὸ τ Πετ τε. 
τεῖρῃ, δἀηά γεϊσῃεά δἰσνθ γεγο ἴὰ νιν τῳ 
7ετγυβαίεπι. νὰ; 

12 Απᾶά ἢε ἀϊὰά ἐ᾽καὲ τυλίει τυα: 
Εν} ἰῃ τῆς βρῆς οἔὔ τῆε [Κ᾽ ἢϊ5 
(σά, απά μυπιδ]εἀ ποῖ ὨἰπΊ5 6}  θείυτς 

5. εβοίαζι».} 8ὅ6εε ποῖεβ οὔ 2 Κ. χχῆϊ. 
244-517, Δηά χχΙγ. 1-6. 

η. Νεῤμερῥαάηέσεαγ απὸ εαγγίὶεα 977 δὲ τε:- 
“εἰς οὔ ἐῤὲ ῥοισο οὐ δὲ 1ογά Ιο Βαῤνίοπ.) ΤἈΙ5 
15 ποῖ γοϊαϊος ἴῃ ἴη6 σογγοβροπάϊηρς ρογϊίοη οὗ 
Κιηρβ; δεῖ ἴἴ 15 σοηδττηθα Ὀγ Ὠδῃ. ἱ. 2. 

ἐη ῥὶς Ἰοριρί.. (Οὐοπίραγο ἴΠ6 ΟΧΡΓΟΒΘΙΟΠ5 
ἴη Ὠδηίεὶ (1. 5. ς.)- της Βουδε οὗ δὲς σοά." 
Νοδιϊς μαάποχζαγ᾽α ᾿πϑογ ρι]ΙΟἢ5 βῆθνν Πιπὶ ἴο 
βάν Ὀθθη ἴπθ δϑροςσὶαὶ νοΐδγγ οἵ Μογοάδοῃ. 
(ογ Βε]- Μογοάδοῃ!) ἴῃς Βαῦθγ)οπίδη ΔΑΓ: 
δηὰ ἴἴ ἰ5 πὸ ἐουδῖ ἴο {πὸ τοπηρὶο οὗ [ἢ1|5 γοὰ 
αἱ Βαῦγίοη {Ππ4| ἴῃς δυῖμπογ οὗ (Ἰ γοηίο θβ πογα 
τοῖογβ. 1 15 Τοῦ ρὶ 6, ν ἢ ἴΠ6 Οτοοκβ οδ]] θὰ 
[86 ἴοπιρὶε οὗ Βεῖιιθ, νναϑ οὔθ οὗ ἴπε πιοϑῖ 
ταφσηιησοηῖ διά ϊηρ5 ἰῃ Βαῦγίοη. ΤΠ ἀς- 
δοτιρ[οπ5 Οὗ μίνοη Όγ Ηοτγοάοϊαϑ(1. 181-183) 
πὰ [ιοάογιιδ (11. 9, ὃ 4-8}) ἅγὲὰ νν6}}] Κποννῃ. 
115 τι ]η5 51}}} γοπηφίη ἴῃ ἴῃ ναϑῖ πποιιηά, σα] ]εὰ 
ΌγΥ 86 παῖϊνοβ βαδίί, ννἈιο ἢ 15 τῆς Ἰοοϑὶ δηά 
πηοϑὶ τ ροϑίηρ οὗ [Π6 “ΠοδΔρ5 " τῃαῖ τιᾶγκ ἴῃ6 
δῖε οὗ ἴπε δηςίθηϊ οἰἴγ. (( Αποϊεπὶ Μοπδγ- 
Ἑἤ 65, 11. 352-154.) 

8. Ηἰς αδορηἰαίίοης «υδίορ, δὲ 4141 ὅ866ὲ 
Ϊ6γ. υἱῖ. 9, 30, 31; ΧΙΧχ. 3-11; Χχν. 8; ὅζ. 
ΘΠοΙΑ Κὶπὶ ἀρροάῖθ ἴο δᾶνο τγοϑσϊογοα 4}} 1ῃ68 

το αἰγίθ5 νος ἢ [οϑίδἢ ἢἷ5. ἐδίμεγ ἢδα ϑδινερῖ 
ἈΝΝΑΥ͂. 

ἐῤαΐ τυδίερ «υας γομηδ ἱπ ῥί»». Μορπῖ [Θνν!8ῇ, 
δῃς θολὸ (γι βίη, σοπιπιεπίδίογα οχρίδιη [ἢ Ϊ5 
8ἃ5 τηρδηίηρς ἴπαὶῖ [οοϊακίτη δα πιαγκοὰ ἢ 5 
Ὀοάν νυ {Π6 πᾶπλθβ, ἤξυγεβ, ΟΥ̓ βυγαῦθοὶβ. οὗ 
(πὸ ἴμ]ς6 ρος Ψ ῃς ἢῈ Μψογϑῃρροά. Βιῖΐ 
ποτ 5 πὸ ονάθποθ οὗἁἩ δΔηΥ διιςῃ οὐσίοπὶ 
μανίπο οχίϑιθα δὲ (Π18 ρογοά. Ῥγοῦδοὶυ πο- 
(ιηρ ΤΏΟΓΟ ἰ5 πιοδηῖΐ ΟΥ̓ 6 ρῆγαθο, ἴμδη 
βδίπρὶν “ῃὸ δὺμ παῖ ννᾶ5 ἰδυπά ἴῃ ἢϊπι".-- 
ἴῃ οἴογ νον 5, “ [86 ον} ἀδοά8 [δαὶ δος αἰά," 

9. υεδοίαεῤὶη «υαϑῷ εἰσῥί γεαγ: οἢ ΤῊΙ5 
τηυξῖ Ὀ6 ςοττοοῖϊοα ἔτοπιὶ 2 Κ. χχῖν. 8, νἤοτο 
Ἰεποίδοἢ! πη 5 ἄρ δἴ ἢἰ5 δοςζβϑίοῃ 15. εἰνθη ἃ58 
“ὁ οΙρῃΐθοη." Α ΌΟΥ οὗ εἰμῃῖ νοι] ποῖ ἢανὸ 
Ὀδοη 54] 4 ἴο πανὸ “ ἄοησ ον] ἰη ἴδ δἱγδὲ οὗ 
(6 μοτὰ, δοσογάϊηρς ἴο 411} {παῖ ἢ5 [δῖ ποῦ δὰ 
ἄοπο᾽ (2 Κ. χχίν. 9). Βεϑίεβ, [ἐποϊδοδη 
Πδά βεύθσαὶ νυῖνοβ (10. νθῦβθ 15}, δῃηά (ἂρρᾶ- 
ΓΟΠΓΥ) αἵ Ἰοαϑῖ οπμὸ Ἑἢ}]ἃ ( [6Γ. χχῖ!. 28). ἤδη, 
(γος στηοηίῃ5 ἰδῖου, μῈ ννᾶ5 σδιτιεα οσδρίϊνε ἴο 
Βαδγίοη. 

ἐόγεο γ»πορῖδς ἀπά τη ὅαγ..ἢ] Ἡδτε ουὖγ 
ΔΌΪΠΟΓ 5 τῆογε οχαςξ ἴλη ἴῃς νυ τῖοῦ οὗ 
Κίηρβθ, ὴο 84γ5 ἰῃαϊ ες μοϊδοῃϊη σεϊρηῃεα 
“1ῃγθὸ πηοηῃ5." 

10. ἤεη ἐῤε γεαν «υα:ς ἐχρὶγοά.} 1,1ιότδ]ϊν, 
“αἵ ἴδε τεΐυγη οὗ (δ γεαγ᾽---ἰ. ς. “δ τὴς 
γΓοΐυγη οὗἩ ἴΠη6 βϑαάϑοῃ ἴογ τ ᾶγὺ ὀχρο δι οηβ.᾽ 
ΤἼο οχροάϊμίοη ἀρδίηϑδι [Θποϊδκὶπὶ ἴοοῖς Ρἰδὸδ 
Ῥγοῦδοϊν ἰδῖθ ἴη ἴπῈ δυϊυπιη οὗ οπὸ γεᾶγ, παῖ 
ἃρδιηδὲ [ἐβοίδοῃιπ, ΘΑΥΪΥ ἴῃ ἴπε βργίη οὗ 186 
Ὡοχῖ. ὃ 

ἀϊησ ΜΝεδκοραάμεσσαρ “επ| Οοπιρᾶτα 
2 ΚΝ. χχίν. το. ΠΟΙ Υ αἴϊεγνναγής Νόδι- 
οΠδάποζΖδυ 56 6ΠῚ5 ἴο Πᾶνὸ ἀγγινεὰ ἴῃ ρόγβοῃ. 

«υἱέῤ “δε φοράν ὑε.:ε..1] “ὙΉΕ γεβϑεὶβ οὗ 
Βοϊά." (2 Και χχιν. 13.) 

Ζεάελίαρ ῥὲς ὀγοίῥεγ. ϑιῖγςΥ. βρεακίηρ, 
Ζεάοκίαι ννὰ8 ὑπο] ἴο [Θδοϊδομίη, θείης ἴῃ6 
γουηγεϑῖ οὗ ἴπ6 ϑοῃ5 οἵ |οδίδῃ (τ ΟἾγ. 1. 
[ς:; 1 Κ. χχίν. 17, 18). 4.5, ἢονγόνογ, 6 
νν 5 ὨΘΑΓΪΥ οὗ [6 βλπὶὸ ἀζὸ ἢ [οΠοϊδο πη, 
6 ἰ58 ςαἸ]δαὰ Ποτὲ 815 “ Ὀγοΐμογ." (( πραγ 
Ορδη. χίν. 1...) 

11. Ζεάεξ!α 1 866 Ὡοΐθβ8. οἡ ἡ Κ. χχίῖν. 
117-520, ΧΧΥ. 1-7. 

12. Ηε... ῥδωρδίρα ποί δἰρισεὶ δείόγε “έγες- 



1. (ΓΗΚΟΝΙΟΙΕ5. ΧΧΧΥΙ. 

]ετεπιδῃ (πε ργορῆεῖ φῤεσῤίπρ ἴτοτα 
τῆς πιουτὴ οἔτπε [ΟΚὉ. 

12 Αμά πε 50 γε} ]]εἀ δραϊηϑβῖ 
Κίηρ ΝεδυςμδάπεζζΖαγ, ννῆο ἢδά πιδάς 
Ηἰπὶ ϑννοαγ ὉγΥ (σά : δυῖ δε 5 επεὰ 
ἢ15 πεοῖ, ἂδπὰ παγάεηεἀ ἢϊ8 ἢεαγῖ 
ἔγοπι τυγηίησ ἀπο τῆς ΠΟΚῸ (Οά οὗ 
[5γδεὶ. 

14 Γ᾽ Μοιϑθονεσ ἃ]] τῆς Ἄοἢίοῖ οἵ τῆς 
ΡΓεβῖβ, δπὰ τῆς ρεορὶεβ, τγαηβργεβϑοά 

οψ, 13--8.} 483 

ἱπρ; θεσδιβε μὲ ἢδά ᾿οπιραβϑίοπ οἡ 
ἢϊ5 ΡῬθορίε, ἀπά οπ ἢϊ5 ἀννε Πρ ρῥίδςα: 

16 Βυῖ {πεὺ πιοοκεά τῆε πι68- 
ΒΕηροῖβ οὐ (ὐοά, διά ἀεβρίβεά ἢ 8 
ννογάβ, δηά πιίδυβεά ἢΐβδ ρῥγορἢεῖβ, 
61} τῆς ψγαῖῃ οὗ τῆε ΓΙΌΚΡ δγοβε ᾿ 
ἀσλϊηϑῖ ἢΐ8 ρεορὶς, {1}} ἐηεγε τος πο 
ἐπεπιξο γ ΠΕΡ 

17 “ Τβεγείοσγε ἢς δτουσῆξ ἀροῃ κι κα 
τἢεπὶ τῆε Κίπρ οὗὁἩ τῆε ΟἸΒα ἀεεβ, ννῆο . υ ἃς 

47ει.ας..ᾳ. ΤΥ πιυςἢ δἴζογ 4}} τῆς δϑοπηηδιϊοῃϑ 
ἃ 35.15. οἔἱ τὴς Πεαίμεη; πὰ ροϊϊυϊεά τῆς 
ΤΗΕΟ ὧν ἤρυβα οὗ τῆς ΙΚῸ ΠΟ πὲ Πιδά 
Φ΄ Αὲς πεσε- Δ) ονν εἀ 1 Γεγι 54 6 Π|. 
εν ζέσε. 

ῖ Τῆαι ἰ5, ᾿ 

.4 Ἄτμοτθ 8εηΐ ἴοὸ τπεπὶ ἴΌΥ ἢ5 π1ι68- εονἐ- 
πναΐΐγα 

Ις "Απά τῆε ΓΚ Οοά οἔ {Πεὶγ 

8ἰανν {Πε}Γ γουπρ πιεη νυ ἢ τε βννογά 
ἴη τὴ6 ἤουδε οὗ τπἢεῖὶγ βαποίιαγυ, δπά 
Πδά πο ςοπιραβϑίοη τροῃ γοιηρ πιδῃ 
ΟΥ πιαίάεη, οἷά πιᾶη, οὔ ἢϊπὶ τῇδ 
βίοορεἀ ογ ἅρθ : ἢθ ρᾶνε ἐδεμι ἃ}} 
ἱπῖο ἢ!5 Ὠδπά. 

18 Απά Δἃ4}} τε νεϑβ88ὲ}5 οὔ τῆς ἤοιυβε εαγε μίίγ. ΒΟΠΏΡΌΓΞΣ. Γϑηρ υΡ ει πχ65. δηά 5Ξοηἀ- ξὲτ5, ἢ 
πο Ξγ τς 

»ἰα δ. 8:66 6Γ. χχὶ. 1-7, ΧΧΙΥ, 1.-1οὸ, ΧΧΥΪΪ. 
12-22, ΧΧΧΙΙ. 1-5,) ΧΧΧΙΝ.1-22, ΧΧΧΥ͂Ι. 2, ΧΧΧΥΙΙ. 
ς, 6,14-28. ΖοάοκΙ4 ἢ 8 ἀθα!πρθ ἘΠ [6Γ6- 
ταὶΔ ἢ ὌΧ! Πἰπὶ 8ἃ5 ἃ ννοακ, γαῖπου ἴΠΔΠη ἃ 
νυ ϊοκοά τη. Ηδ δὰ ἃ ἔποπα νυ ἔθο! πηρ ἴος- 
ννατάβ ἴπ6 ργορποῖ, 4 6] Ἰη Π]5 8: ρογηδίυγδὶ 
εἰῆς, δπὰ ἃ ἀεβίγε ἴο ϑδιο]ὰ ἢϊπὶ ἴτοιῃ ἴΠ6 
νἱοϊοποὸ οὗ {π6 ποῦ]θ5, νῆο βδουρῇῆϊ ἢὶ5 ᾿πἴ6. 
Βιυΐ δο Παὰ ποῖ βυβῆς!ὁηΐ ΞΘ ΡΤ οὗ σπαγαςῖογ 
--Ρογδδρ5 ποῖ ϑυβιςϊοηΐ πηηθ85 οἵ ἐδ! ---ἰο 
δάορι ἴῃς ᾿ουγϑα γῆ ἢ ἴῃ6 ργορδεῖ γοοοῖη- 
τιοηάοθά, ἴο ἱπιροϑο ἢϊ5 νν}}} ὡροη ἴπ6 ποῦ 65, 
ΟΥ ὀνθη ἴο ργοΐϊοςϊ [ἐγοπηδῃ ἔτοπὶ τἴπεπὶ ὈΟ] Αγ 
πὰ ορεηὶν. Ηδ ννδ58 ἃ πιδη οὗ δὶ ἢ πηθᾶϑυγεϑ, 
{ἰπ||ὰ, ἐπι ργθβϑιθὶθ, νδο]] δῖ ηρ. Ης 5ἴγονε ἴο 
Τοσοης 6 δὴ δοκπον]οαμοιηθηὶ οὗ ἐροιρα 
ἢ ἀἸδοδοάϊεποο ἴο ἢ15 Ἔσχργεβδρα ν}}}, Κιηά- 
᾿Ιπ655 τονναγάβ [Θγουη δῇ νὰ σοτηρ  αἰδᾶησδ 
(ονναγὰ5. "15 βογϑθσιζουβ, γοηονναὶ οὗ ἴη6 σονὸ- 
πδηΐ ἢ ἤδργδηΐϊ ἰγδηϑρτοβϑίοηϑ οὗ [15 μἰδίη 
του γοιηθηΐ5 ( [6Γ. χχχὶν. 8521), Βεῖζεσ ἀϊ5- 
Ροβϑά τΠ84η ἅδην οὗ ἴπε ἰδῖεῦ τῃοπᾶγοἢϑ ἐχοορῖ 
Ἰοβίϑῃ, ἢὸ πενοῖῃε εβ5. ὑγουρμηϊ 5 σΟΙΠΙΓΥ 
ἴο αὐδίγιοϊίοη. Ηδνίης ποῖποῦ ϑυβῆηςϊοηΐ 
νυ]ϑάοπη ἴο Ρογορίνο ννηδῖ ἴῃς σουγοε οὗ 
Ρο  τἰσαὶ αὔδὶγα ννὰ5 ΚΟ ἴο θὲ, ποῖ 5υδ[ι- 
οἰοηῖ ἢ ἴο δοοορῖ ἴμὲ δυϊῃογιίδίνο δη- 
ποιποριπθηῖθ πιαάθρ ἴο ἢϊπὶ οὗ ννῆαῖ (ἢς 
σΟιγθ6 νγν85 ἴο δὸ, 6 ππάογίοοκ δη ἱπηροϑϑὶῦ]θ 
ἴλ5κ, δηὰ γυϊποά Ὀοῖῃ Πἰπιϑο] δηά ἢ5 σοι ΠΕΓΥ. 

13. Ηε.. ... γεῤεί εα] ἀσαίπε ἀὶπσ Νεῤμεῤῥαά- 
πέχεαγ, «υδο ῥᾳά »ιαδό ῥι»ι σαυέαῦγ ὧγ Οοά.] 
Οοιηραᾶγο ἔγχεϊ. ΧΝΠ. 13, 18, 19. ϑΟΠΊ6 5ι10- 

τμαῖ {Π|5 οδἵῃ οἵ δ᾽ορίδηςς ννᾶβ ἴδκοη 
ὅν Ζοάεμίαη Ἰὴ Πὶβ ἔουτἢ γοαγ, νυ εη ἰΐ ἰ5 
ἀπουμῖ πὸ ννοπὶ ἴῃ Ρόγβϑοη ἴο Βαδγίοη ( [6γ.Ψ 
ΙΙ. ςο); διῖ Ιἴ 15 πιοδῖ ργοῦδῦϊθ δηὰ τηοβὶ 
ςοπροπαπίὶ ἢ Εχοῖκ, χυῖ. 12,13, ἴο γοραγά 
[Π6 οαἷῇ 85 ἰδάκοη ννῃοη ἢ ννα8 ἔγϑδί ᾿πϑίδ θὰ 
ἴῃ δὶς Κίηκάοπι. Οἡ Ζεάοκίδῃ᾽ 5 δίῃ 'π Ὀγεαῖ- 
ἴῃ 5 οαἵϊι, 5εὲ6 Εζεκ. χνῇὴ 18-20, ΧΧΙ. 25. 

14. Μογεουεγ (Οολραγο ἢ (ἢ 5 ρ85- 
ϑδᾶσε (ΥοΓβο8 114-17} ἴῃς ϑἰπηίασ, ὈιΓ τῆς 
Ἰοηρογ, }ιι5ιβοδίίοη οὗὁἨ (οὐ᾽β γοὐϊοσζίοη οὗ ἴῃ 6 
Τεη Τσιδ65, σοηίαϊποά ἰη 2 Κ'. χνὶϊ. 7-.23. 

ἐδὲ ῥγίοι ἀπά 1δὲ ῥεοῤίο.. .. ροϊ με ἐδδ 
ῥομδε 97 ἐδε 1ιογά.1] [τ ἀρρεαγβ ἔγοτπῃη Εἰ ζοκίοὶ 
{παῖ τονναγάς (Π6 εἷοϑο οὗ Ζεάοκιδῃ᾽ 5 γοίρη 
ἸἀοἸ]δΐγοιι5 γΐθ5 οὗ ϑενοσγαὶ ἀἰἔογοηῖ Κιπς νυ τὸ 
᾿ηἰγυάοα ἱπῖο ἴῃς βδογθοὰ ργεςϊηςίβ οὗ ἴῃ [6π|- 
ῬΙὸ. [ῖη ἴδ6 ουογ οουτγῖ, ἰοννᾶγάς (6 ποιῖῃ, 
Ἡφῦγονν ννοπηθη ννορί δηά ννα!]θά ἴογ Ταπὶ- 
ται (ΕἾ 26 Κ. ν1}}. 1.4}; [ἴΠ δα ἰοστάποδη σΠδαθοΓ8 
Ὀεπεδίῃ τῃ6 σουγὶ ᾿πσδηδα ννᾶ8 οἤογεὰ ὃν ἴῃ6 
οἰάογθ ἴο {πΠῸ ἔογπιβ οὗ Ἵσγοθρίηρ (Ὠϊπρ5 δηὰ 
ΔὈοπιΠ4Ὁ]ς θοαϑῖβ, ρουγίγαγο ὑροη ἴπ6 νν4}} 
τουπά δδουΐ (ἰδ. το, στὴ: ψ ῃ}]ς δὲ ἴη6 θῃ- 
ἴγδησε ἴο {ἢ οπΊρ] ὁ -Ὀι ἀρ 1ἴ50}, Ὀεΐνν θη 
(ἢς Ροόγοῦ δηά ἴπὸ δἰϊασ, [ΠΟ νοῦ τπο56 ν 80 
Ὀοννεά {Ππεπιβοῖνοβ ἀοόννη Ὀοίογε 186 τἱβίηρ, 51η,. 
(υὑτηῖϊπρ ΤΠΟῸΙΓ Ὀδοκα ἴο {πὸ βαποίιαγυ, δηά 
Δ ΟΓΘΠΙΡΡίης ἢ ΠΟΙΓ ἴδοθβ τον αγάβ (ἢ6 
οδϑί (ἰδ. 16). 

15. Ηἰς »ιεσσέπφετ,.) 1.2.18ε Ργορβεῖδ. (οπι- 
ΡΆΓΟ 2 Κ. ΧΥΪΪ. 13. ᾿ 

16. ΤΡεῦ »ιοοζεά ἐδὲ »ιοςεησογ, ὁ.) Οοά.} 866 
Σ Κ. χχὶ!. 24; 2 Κι. 11. 23.) Υἱ... 2; 2 ΟἾΓ. ΧΧΥ͂. 
16; 6 γΓ. ΧΥἹ. 15, ΧΧ, 8, ἄς. 

«πὰ »πἰσμσεά ῥὶς γοῤῥε ἢ Ἐδίδογ, “ δῃηά 
βοοΐζζοὰ δἱ ἢΐἷ5 ργορῃοῖβ. Τῇὸ δ᾽]ιιοίοη 18 
ἴο νοῦ] πλόος ογΥ, ποῖ ἴο ρεγϑεουζίοῃ. 

ἐἐἐ ἐδέγε «ὐα:ς πο γεγιεάγ.) (Οὐοιηρασγο 2 Κ᾿ 
ΧΧΙΥ. 4. 

17. 1. 1δὲ ῥοισε οΥΓἹ ἐδεὶν “απείμαγ.γ.) Οη 
[Π6 ἔδδγξι! δἰδυ μοῦ νυν ἢ ἢ ἴοοκ ρῥίαςς δῖ ἴῃ6 
σδρίαγε ΟΥ̓ ἴΠ6 εἰν, ἰη ἴῃς οοιιγῖ5 οὗἨἁ« ζῆ ἴςπ|- 
ΡΙ6 ᾿ἴϑε!, 5θ6ὲ Εχεῖς. ἰχ, 6, 7; ᾶἂπὰ ςοπιρᾶγε 
1 ,Ἅπι. 1}. 7, 2ο. 

18. 41] εθε τυεσ εἷς οΓ δὲ δοιψς 9 Οοά.} 
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οὔ (ὐοά, ρτεαῖ ἂἀπάὰ 581|8}}, δηά τῆς 
ἘΓσΑβιΓο5 οὗ τῆς πουβε οὗ τῆε ΟΚῸ, 
Δπά τῆς τγοάβυγεβ οὗ τῆς Κίηρ, ἀπά οὗ 
ἢ5. ΡΓΙΠς 68; 41} ἐλε6 ἮὯ6 Ὀτουρῆς ἴο 
Βαθγίοη. 

Ι9 ΑΠᾺ {ΠεῪ θυγης τς Ποῖα οὗ 
(ὐοά, «πὰ γαῖα ἀοννῃ τῆε νυνὶ] οὗ 
7Ἔτυβα]επι, ἀπά θυγης 411 {πὰ ραίαςεβ 
τπεγεοῦ νυν ἄγε, ἀπά ἀεβιγογεά ]]} 
[ἢ ροοάϊγ νεϑ8εἾ5 τῃεγεοί, 

ΤΗῸ (6 20 Απά ἴτῆθπι τῇδ μδά εβοαρεά 
“ονε τάς ἴτοπι ἴῃς βϑυγογά σαγγιεὰά ἢς ἌννἃῪ ἴο 
ὰ Βαδγυίοη ; ννῆεγε ΠΥ ννεῦα βεῦνδηϊβ 

ἴο Ἀἰπὶ ἀπά ἢ8 80η85 πη] τῆς γεῖρῃ 
οἵ ἐπε Κιηράοπι οὗ ΡῬετγβία : 

“ας, 321 Τὸ ἅμ16] τε νοζὰ οἔτῃε [ΚΡ 
9, 15. ὅς 29. ὉῪ τῇς πιοιτῇ οὐ “4 Γεγεπιίδῃ, {π||] 

ΗΕ ς. ἴδε ἰαπά ἀμῃαά δηϊογεά με βαθθδῖῃβ : 

34,35,.43. ΚΟΥ͂ ἃ5 ἰοῃρ 48 8ῆ6 ἰΔῪ ἀεβοίαδτε 5886 

Οοιρλγο 2 Κ. χΧχν, 14, 15, Ώογα ἴΠπ6 γ6 5565 
ΓΕ ἐηυπηθσγαῖοα, 

20. εν "δα! εεεαῤεά γον ἐρο ταυογά εαγγιεά 
δὲ ατύαν ἰο Βαῤγίο.)] ὃς 2 Κ. χχυ. 7, 11 
δηὰ οὐ ἴσο πυ.γ σαγτὶοα ἀνναῦ, 506. [6γ. 1 
28-10. 

«ὐδόγὸ ἐδεν αὐτὸ τογυση!,:.] ΟΥ̓, “ 5ἴδνθϑβἅ 
ΤΠΟΥ ΜΚ ΓΟ ργοῦδΌΪΥ οππρ ογεαὰ δγ Νεδιςπδά- 
ΠΟΧΧΑΓ ἰη ἴπ6 ἐογοεὰ ἰαδοιδ νι ἢ 5. ργεδῖ 
ΌΓΚ5 πόσοδϑ αΐεα, 

ἐο ῥί»γι αγιά ῥὶς “οὐ. ΝΕὈυΠΠΔάηΘΖΖΑΓΣ νγᾶϑβ 
διισςοράςα ὈΥ 8 5δοη ἔν}]- ΜΙ εγοάδοῦ (2 Κ. 
ΧΧΥ. 27), Δη4, ΔΙΟΓ δὴ ἰπηΐογναὶ, ΌΥ̓ 815 στδηά- 
501), ξιΑογοβοῦσγοῃοὰ ογ 1 αροόοθβοᾶσιι. ὍΤῆδ 
Δ τοΟΥ, Ποννόνογ, ἰηϊοη 5. ῬγοῦδΪΥ ἴο ἱποϊάς 
πἀπίίογ τῆς ννογὰ “ 5οη5,᾽ 41 ΝΟ 6 Ζαγ δ 
δι σύβϑοῦβ ἴῃ ἴΠ6 Ἰηοροπάθηϊ ϑουθγειρη οὗ 
Βαεδνίοῃ. 

21. Τὸ ιωδὲὶ ἐδεὲ «υογά οΥ ἐδὲ Τιογά ὁγ "δὲ 
γηομὺ 0.) ὑεγενιαρ.) 8δ6ὲ [τὶ χχν, 11, 12, 
ΧΧΙΧ. το. ΟΓΠῸ 5ΘΥΘΠΔΥ γεαῖβ οὗἁὨ ἀςδοϊδίίοη 
ΡΓορμεϑιοὰ οὐ ΌὈΥ εγεμηαῃ, σοπιπηοπορα ἴῃ 
τπε ἑουτἢ γόᾶγ οὗ [εβοιακῖπὶ {[6Γ. Χχυ. 1 δηά 
12: ζοπηραγο [52 4η. 1. 1), ΟΥ Β.Ο. ὅος ; δηά 
βῇῃοιυ ὰ τπογοΐογο μᾶνς τουτηϊηδῖοα, ᾿ξ ἘΠΟΥ ννεγα 
ΠΥ οοπιρεῖθ, ἰη Β.Ο. 536. 4.5, Ποννευου, 
τὸ Ἰυϊδτοτγίςαὶ ἀαῖο οὗ ἴῃς τακὶπρ οὗ Βδγ]οη ὉΥ͂ 
ΟΥ̓γιι5 ἰ5 Β.Ο. 538, ΟΥἩ ἵννο νϑᾶγβ δῦ! ογ, τ ἢ45 
Ὀόοη 5.8] ἴο Ξυρροξὸ (δῖ ἴΠ6 [ἐνν5 γεοσκοηρὰ 
“δ τεῖρη οὗ ἴπ6 κΚίησάοπι οὗ ΡοΓβίδ ᾿᾿ 85 σοπη- 
τι ησίηρ ἴννο γοᾶγβ αἴζοσγ ἴῃ σαρίυγε οὗ Βαῦγ- 
Ἶοη, οη ἴα ἀῤαίῃ οἵ βδυρογβοβϑϑίοη οὗ “ δγιι 
(6 Μεάς." (δόθε ΟἸπῖοηδβ " Εδϑ! Η δ] θηϊεὶ, 
νοὶ. ἰἰ., ΔΡΡθηάϊχ, οἷ. ΧΥΠΪ, ΡΡ. 301-112.) Βιι 

11. ΓΗΚΟΝΙΟΙΕΝ. ΧΧΧΥΙ. [ν. 19--23. 

Κερῖ βα θαι, τὸ ἔι14] τῆγεεβοογε δηά 
ἴεῃ γεδίϑβ. 

22  ἾΝον ἴῃ τῆε ἢτβδὲ γεασγ οὔ Ἑστας.. 
Ογευβ Κίηρ οὗ Ρετγβία, τῆδλτ τῃς ννοτά 
ΝΙ {πε ΠΟΚΡῸ «ῥοξοη Ὁγ τῆε πιοιτῆ οἵ 
ἢ 7εγεπιίδ παρε θὲ δοςοπιρ] !5ῃεα, Ὁ 7ςτ. 
τε ΤᾺ 5{τγεὰά ἃρ ἴῃς ερίπτ οἵ «9. τὸ, 
Ογχιβ Κίηρ, οὗ Ρεγβία, τῆλε ἢε πιδάςε 
ἃ ΡΓοοϊαπιαϊίοη τῆγουρμους 411] ἢ 15 
Κιηράοτῃ, δπὰ ῥμέ 1: αἷϑο ἴῃ νυτηρ, 
ϑαυηρ, 

22 ΤΉυ5 5ατἢ Ογτι Κίπρ οὗ Ρεγβία, 
ΑἿΙ τῆε Κιηράοπιβ οὗ τλε βαγῖῃ ἤδῖῃ 
τῆς ΓΚ (ὐοά οὗ Πδάνεη ρίνεη πὶ; 
Δηά Πα ἤδίῃ Ἄσπαγρεὰ πε ἴο δυ!]ά Πὶπὶ 
84ῃ ἢουβε π᾿ εγυβδίεπι, ννῃϊο ἢ ἐς ἴῃ 
].ἀλῃ. ὙΠΟ ἐς ἐδεγε πιοπρ γου οὗ 
4}} 15 ρεορὶεὐ Τῆς Ι͂οκῸ ἢὶ5 (ὐοά 
δ νυϊτῇ ἢϊπι, δηὰ ἰδεῖ ἢϊπὶ ρὸ υρ. 

1655 νἱοϊθηςθ ἰ8 ἄοπε ἴο [εγεπιδῃ 5 ννογβ ὉΥ͂ 
Γεραγάϊηρ ἴῃς [ΘἸΤῚ “εν ητΥ ᾿ ἀ5 δανὴρ ἴδ6 
Ἰποχᾶσῖ 56η86 δι] ἴῃ ἃ γομμά πιθοῦ, δηὰ 
πὸ ΡΓΟΡΒΕ ΟΥ͂ 85 5:ἘΕἘπἸοηἴ]γ ἐδ Ὁγ 4 ἀθ5ο- 
ἰδίίοη νυ] ἢ ἰαϑιθα 5ἸΧγ -οἰ ἢ γόαγβ. 

μα δὲ ἰαπά ῥαά ᾿εηήογεά δὲγ «αῥα δε. 
Οοπιρᾶγο 1 ,ον. χχνῖ. 34,15. ΤῸ σα τπδῖ 
ἴῃς ἀυγαίίοη οὗ ἴῃε ἀσεοϊδιίοη τνὰ5 ἀοϊογπ πα 
ἴη ἴπε Ὠινίπο σουη56]5 Ὁ. ἴΠ6 πυπηθογ οὗ τῆς 
πορ!εοῖθα βαρ δ ς8] γοαγβ, ἀπά {πὶ [Π6 δπ- 
ἰογοθά ἕλον ννὰ5 ἱπθηἀθα ἴο οοπιροηβδῖο ἔοσ 
ῬΓδνίουιβ ὈΠΙΆνν τ] σα] ἰναζίοη, ἰ5 ποῖ ἔουπά ἰδ 
Τεγοπηίδη, ἀπά ἱπάθοά ἄρρθᾶγβ οΟἡΪὺ ἴῃ 1,ον. 
Χχνΐ. 24, 35, Δπἀ ἴῃ [Π]5 ρΐασθ. (δἹευϊαϊίοπϑ 
ἢάνθ Ὀδθη πιδάθ, δαϑοά προ ἴπ6 πηιυπιογίςοδὶ 
ἀδία [υγηϑμθα ΟΥ̓ [15 ραβϑᾶμο, ἃ5 ἴο ἴῃς εἰπὶς 
ὙΠ εη ἴδε πορ]οςΐῖ σοπιπιοπορά : Ὀυϊ 11 ἰ5 ἐπι- 
Ῥοβϑίδῖα {πδξ ΔΠΥ σοπο]ιβίοη οὐ [ἢ 8 μοι 
5βοιὰ ὃ6 αὐτὶνθὰ αἵ, βίηςθ ἴἤθγὸ 15 ἢῸ γοάϑθῃ 
ἴο Θιρροβο {παΐ ἴπῸ πορίθςῖ ννᾶ5 σομεῃπιοιβ. 
ΑἹΙ τῃαῖ ννὲ σδη Ἰοριἰπιαῖοὶν σοποϊιάο 15, τα 
δεΐννοεη ἴπε ἔπιε οὗ Μὸοϑβοβ δηά ἴπθ Ἵοςπ- 
τπεποοηεηΐ οὗ ἴἢ6 σδρίνιῖν, ἴἤογο πδὰ Ὀόθη 
(αῦοιυ) 70 οσςδϑίομϑβ οἡ υνῇῃίοϊ τΠη6 ἰδνν οὗ (Π 6 
ἘΠ ἸΈΠΕΙΙ ΥΘᾶΣ (1μεν. χχν. 4-7ῷ) δά Ὀδεη τὶο- 
αἴοα. 

22. Νόοευ ἐπ δε γε γεαγ] ΤΉΪς δπὰ ἴδε 
ποχί νϑῦβθθ ἅγὸ γτορεδῖθα συεγῥαϊέι αἴ ἴπ6 οοπ- 
τιθησοηοηΐ οὔ [Πς6 θοοΚ οὗὁἩ Εχγὰ (νοῦϑοϑ 1- 3), 
ΜΝ ΠΙΘΙ ννᾶϑβ, 1ἴ ἰ5 ῥγοῦαθ]θ, οὐ σἰ ΠΑ ἃ Τςοη- 
Ὀπηυδίίοη οὗ (Δῆγοηϊςοϊοβ, Οἢγοηϊςϊος δηὰ Εχγὰ 
τοροῖμογ ἰοττη! πη οὴα ογΚ. Α5 ἴἢ6 ρβᾷϑϑῶῦδο 
15 τῆοσε οἰοβοὶν σοπποςοῖοα ἢ ννπδὶ ἕο! ον 5 
1Π8πη ἢ ννῆδῖ Ὀγθοθάςβ, [15 "Πποϊγαϊίου νυ} 
Ὀε γεϑεγνεὰ ἴοσγ ἴπε ποῖθβ ἴο ΕΖγα. 



Η.2ΖΆἈΚΑ. , 

ΙΝΤΚΟΘΌ ΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΒΆΑ. 
ῬΑΟΚ 

.ϑϑέοέ οὔ δε Ἡρξογέ,βΒϑι . .... .ϑ.... 3895 
ον» ΟΥΓ 414: γα ἑμίο Ζιυο 2ὺ»- 
ἰός, δ Σ΄. Ὁ. νὸν νιν ς 389 

Αμάον, δ, . «νον ον. 386 

ἩΟΥΟΘΗ͂ τῆς ΒοοΚκς οὔ Εζσα δηὰ Νε- 
ΒουγΔ ἢ 6 Υ6 ὑῃηαἀου θεάν τορασάθα 

8ἃ38 ΟἿ ΒοΟΟΚ ἴῃ ὕνο ρατῖβ, θοῖϊῃ ὈΥ τῆς 
7εν ϑῃ ΟΒυτοῇ δῃά ὃὉγ [6 οατὶν ΟΠ τϑιδη 
Ἑαῖῃοτβ,, γοεῖ ἴῃς Ἰυάρτησηϊ οὗ πιοάδτγῃ 
οΥοἴδη, της ΤΟΥ ψετΘ ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἴνο 
ἀϊξίιηςῖ ψουκϑ8,2 βθοηβ8 ἴο ὃδ, Οὐ ἴῃ6 
ῃοΪες, αἀοβουνηρ οὗ ΟἿὟΓ δοςθρίδησο. 
ΤῊΘ σΘΏΘΙΔΙ 51}]6 οὗ ἴῃς ἵνο Βοοῖκβ 15 
᾿Ἰηἀδοα 9: πΉ]αγ; Ὀὰΐ 51}}} 1ΠΘγα τὸ ουδ[- 
οἴδθης ἀϊβεγεησθϑ ἴηὴ ἴΠ6 σοΙΩΡΟΚΒ ΠΟ" ἴο 
τδῖῖκ ἀϊπιμοῖ δυῖῃουβηρ. ΝΟΠοιΙδΔῃ, 
ἸΔΟΥΘΟΥΘΙ, ΟΡΘΏ5 ἴῃ ἃ ΨᾺῪΥ ὙΠΙΟῚ [Π6]- 
οϑῖας [αὶ ἰξ 15 ηοῖ ἃ ΠΟ ΠυΔΙΊΟῊ οΟἵὨ ΔΗΥ͂ 
Ῥγανῖουβ πατγαῖνο," ὈυΪ ἃ βεραγαῖα δηά 
5} οίδητῖινε νοτκ, βίδηάίηρ Οοἡ 1185. ΟΥΏ 
Ὀαβῖὶ5β. ΤῊς Βοοῖκβ οὗ Εἔζτγτα δῃὰ Νεῆθ- 
ΤΩΪΔῊ τοαῦϊγα, [Ποτείοτο, ἴο θ6 σοηβι ἀοτεα 
βορασαΐοὶυ ἃ58 τ Οἢ ἃ5 1 [ΠΟῪ Δα Πανοῦ 
Ὀδθη Ἰοιηθα ἴῃ οη6, δηα ἀεδὶρηδίεα ὈΥῪ 
ἃ 5'ῃρὶες δΔρρεὶ]δίοῃ. 

:. ΟΟΡΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ἾΝΟΕΚ. 

Τῆς οδ]εςεῖ οὗ [6 ψΤΟΥ οἵ ΕΖτγὰ ἰ5 ἴο 
Εῖνε δη δοσουηΐ οὗ ἴῃς Βσίυπι ἴτγοτῃ [ἴῃ 6 
(δριεν!ν, ἀπά οἵ [6 Ξι Ὀβεαυθηῖ [ουτ 65 
οὗ ἴῃς Ῥαϊεδμίδη [εἸν5 1611] τῆς εἰσ ἢ 

2 566 “Βαρα δαΐῃμσα,᾽ [0]. 14, ς. 2 ; Τ᾿βερῃ, 
“ς. Δρίοη.,᾽ ἱ. 8; Ηἱϊετου. “ Ῥτοΐορ. ρα]εδῖ., 
ᾷ 27; Μεὶπ. ἂρ. Ευβοῦ. “Ηἰ5ι. Εδο].᾽ ἰν. 
26. Οἴρεη ἰ5 ἴπ6 ἤτοι ὙΠῖοσ ὯῸ ποῖοβ ἃ 
ἀϊνιςοη οὗ ἰΠ6 Βοοῖϊς ἱηῖο ἴἵἴνγγο ρῬϑγίβ, Ἷουτζα- 
δροηάίηρ ἴο οὐξσζ “ἘΖ2ΖτΑ᾽" πὰ “ ΝΕΒοιϊΔἢ "ἢ 
(αρ. Ευδεῦ. Ἢ. Ἐ᾿᾽ νἱ., ξ 25.) 

Σ Ὠὲε Ν᾿ εἴϊς, " ΕἸπ]εἰϊαηρ,᾽ 8. 195. 
8 Νοδοιίδῃ (45 ᾿ς Ῥεἴῖϊα οὔϑογνοβ, αὶ 107 δ) 

29. Δ ΤΩΔΏΠΕΙ Παἰα Ῥεουαγ ἴο Βἰπιϑεὶῇ 
(""δο γεῖδι ἴῃ Β6ΠΟΙ 5.802 εἰρο!( Εἰ Σλ  Βοα 

γον, 111. 

ῬΑΟΚ 

ας, Φ Φ Φ .Θ Φ Φ . Φ Θ 8 Φ 

ἀμῶς ΣΝ δ᾽ δδ πο ΘΝ τδοτον, τὰν τὸ 35} 
Ουὐπάέδίοη οὔίλε 7εχ ξό . . . .. 389 
“Αι λον ον ο7 4 ὔλεέονν, ἢ . . . 389 

γεαΓ οὗ Ασίδχοῦχοϑ, ΒΟ, 45). Ηἰς ποτ 
15 ἃ αὶ δηα 51 10]6 ἢἰβίογυ, απα 15 ἀ6- 
νοΙὰ οὗ 4}1} 5εΕττηρ Ἰποϊδηΐβ, [ἢ6 [ἐνν8 
Ὁπάδγ [ἴῃ 6 ΘΑΥῪ ῬοΙβΙΔ ΤΟ ΔΙῸ 5 ὈΟΙηΡ 
ΤΩΘΠΊΌΘΥ5 οὗ ἃ ρτοαὶ 56 1{|6 6] ΘΙΏΡΙΤΟ, 8ηα 
νὶηρ ῬΕΔΟΘΔΌΪ ἴῃ τῆς δη)]ογτηθηῖΐ οὗ 
οαυ4] τπρηῖϑ ὙΠ ΟἾΔΕΥ Ῥετγβίδη 50] 6οἴβ. 
ΤῊΘ τηλίζουβ ἴὸ ψΠΊΟὮ δ αἰτεοῖβ δίϊθη- 
ὨΟῚ τα ἴῆτοα δηᾶ ἴἤγσθα ΟἿΪγ :---τ ΤῊΘ 
ὨΌΓΊΡΕΤ, ἴδτγ, δηα (ἴο βοσὴθ ὀχίεη) ἴῃ 6 
ΠΑΙΊ65 οὗ ἴ[ῆο56 ΨἼῆΟ τεϊυσηθα ἴτοπὶ Βαδγ- 
Ἰοηϊα ἢ ΕΖτὰ δηά ἢ ΖΕεΠΙΌΔΡΕΙ : 4. 
Τῆς τερυ]άϊηρς οὗ ἴῃ6 ἴθρὶα δηὰ (δ 
αἰσουτηβίδησοϑ σομηροϊοα ποτε ; δηὰ 
4. ΤῊΒ τηϊδοοπάυςί οὗ ἴῃ6 τεϊυγηςα [δνν8 
ἴῈ ταβϑρθοῖ οὗ ΤὩἸΧΟα τηδυταραβ, δηα ἴῃ6 
Βῖθῃβ5 ἴἌκθὴ ὉΥ ΕἶΖτα ἴῃ σοηβδαμδηςδ. 
ΤΗΣ ἤγχοι οὗ ἴῃ656 50] οἰ ἰς ττραϊοα ἴῃ 
“ἢ, 11. δηά ἴῃ (ἢ, 11. 1-20 ; ἴῃ6 βεοοηά 
1 Οἢ5. 1., {Π.τν.,) Δη ἃ νἱ}. ; δηά ἴῃς τῃϊτὰ 
ἴῃ ο15. Ιχ, δῃηά χ, 

2. ὈΙΝΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗῊῈ ΌΞΒΚ ἹΝΤῸ ΤΟ 
ῬΟΚΤΙΟΝΒ. 

Τῆς Βοοῖκ οὗ ΕΖ 18 τηδάβ ὉὉΡ οὗ 
ΝΟ σοι] οἴου αἸἰσθπηοϊ 5θοϊοη5. [ἢ [Π6 
ἢχϑοῖ, ΏΙΟἢ οχίθηαβ ἔτοσ οἢ. 1. ἴο [ἢ6 

Δ εἰβς ἢ: δηὰ τ:868 ΤΊΔΗΥ͂ γος δηὰ Ῥῆγαϑαβ 
ὙΠΙΟῚ ἀγὸ ποῖ ἰουηά ἰῃ ΕΖτᾶ. ΕῸτσ ἰπϑίδηςαδ, 
βροακίηγσ ἴῃ ἢϊ5 ΟὟ Ῥεβοη, ἢδ ἴδιτηβ ἴῃς Α]- 
τηϊσ τυ της Οοά οὐ ἔζεανεν " (Νεῇ. 1. 4, αὶ ; 1, 
4, 20), ἃ Ῥῆγαθε ὙὩΪΟΝ ἰῃ ΕΖγα οσσυγθ ΟἿΪΥ ἴῃ 
ἴα τιουϊὴς οὗἨ Βοαίΐμοη : δπὰ ἢ τδηποσ οὗ 
ἱπίουβρογβὶῃρ βμογῖ Ῥγάγεσβ ἴῃ ἢ15 πατγδῖνε (οἢ, 
ἷν. 4, 5; ν. 19; ΥἹ. 9, 14; ΧΙ. 14, 22, 31) 
15 αυἱίς Ὁη1α 06. 

ΤΏ. ποτὰς οὗ Νεοδοιλαῆ, ἴῃς 50 οὗ 
Ἡδοβαῖδὰ ᾿ (Νς-εὰ, ἱ, 1). 

6 ς 



,86 ἹΝΤΕΟΏΌΠΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΖΆΑΑ. 

οης οἵ εὖ. νὶ., ἴῃς ψτιῖοσ {τοαίβ οὗ τὴς ἈδΘ- 
ἴυσῃ ἴτοτῃ ἴῃ (ΔρΕνΥ δηὰ οὗ τὰ6 δνθηῖβ 
(ο]ονιησ (μοσγευροῃ, δηα ἱποϊα θα ἢ] 
ἴῃ6 5ρᾶσε τῃηλυκοα οὐὖἱὐἱ Ὀγ ἴΠ6 ἀδίεβ Β.Ὁ. 
548-516, ὍὙΠ]5 παγάῖνα ἴπ5 σονοῖβ ἃ 
Ῥεποάα οἵ ὑυννϑηΐγ-Ὦγοα γθᾶγϑ. 10 ὈΘ]οηρ5 
ἴο ἴ[λ6 τὸ ἤθη Ζαιιθ ΑΒ 6] ννὰ5 σονϑῦ- 
ΠΟΥ οὗ Τυάφρα, [Θϑῆυα ΠΙρῃ-ρΠδϑῖ, δπὰ 
Ζεοομαπδῃ ἂμ Ηδρραὶ ῥρσορῃεῖθ, ὙΤῆε 
ΒΕΟΟηα ΡοΥυΠΟη σοΙηιμεηςα5 ΜΠ οἢ. νἹ], 
δηά σοῃίίηπδβ ἴο ἴ[ῃ6 δημὰ οὗ ἴῃς Βοοκ. 
1τ τεϊαῖας (6 σοπιγαϊϑϑίοη ρίνθη ἴο Εἶζσὰ 
ὉΥ Αὐΐάχεῦχαϑ Τ᾿ οηρΊ πΔηὰ5 ἰῃ ἴῃ 6 βανο πίῃ 
γ6ΔΓ οὗ ἢῚ5 τεῖρῃ (8.6. 458), [Π6 ἸΟυΓΠΘΥ 
οὗ ΕζΖτα ἴο Τεγβαϊθηι, αηα ἢ15 ργοσθθά- 
ἴῃσβ [Π6γ6 ἰῇ τοίογθησα ἴο ἴῃς τηϊχϑὰ 
ΤΩΔΙΤαΡῈ5 ἀυπηρ (Π6 γεαγ οὗ ἢϊ5 ἀυγιναὶ 
Δα τῆς δαγν ρατί οὗ ἴῃ6 ποχὶ Τῆδ 
ΘηΓγα ἡατταῖνα οὗ {Π15 ΡΟΓΠΟΏ 15 σΟηλ- 
Ῥγ5δα ψ τη [6 5σρᾶςοα οὗ ἴννεῖνα τηοη τ 9, 
σοι ηοηρ ΑΡΠΪ, Β.Ο. 458 αηὰ τοἰπηϊ- 
Ἀαϊίηρ ΑΡΠΙ, Β.Ο. 457. ΤΓΏρδτΓε 15 (5 ἃ 
δὰ οἵ Ἀἴγ-ϑενθη γεαγβ Ὀεΐνεθηῃ ἴῃ6 ἢχϑί 
βαοοη οὗ (6 Βοοῖκ δηά τῇς βεοοῃά; 
ἔτοπι ΨΏΙΟΝ 1 ἀρρεαῖβ [παῖ [ῃ6 νυϊῖοσ οὗ 
ἴῃ 5εσοπα ροχίοῃ σαηηοῖ Μ}6}} πᾶνε Ὀ6Ὲ 
ἃ ΠΠ655 οὗ [ἢ6 ἀνθηΐβ γοσοσαθα ἴῃ [Π6 
ἢγϑβῖ, δίῆσθ ἢῈ ᾿ἴνθ5 ἴῃ ἴῃς βϑθοοηά σϑηθ- 
ταϊϊο Δίου ΤΠ ΘΙῺ, ᾿ 

4. ΑΥΤΗΟΕ. 

765 ἰὐδαϊοη ἀβοσρε5 ἴῃς Βοοκ οὗ 
ΕΖτὰ ἴο ΕΖτὰ. Μοάδσγῃ οὐ ς5 ΡΕΠΕΓΑΙΥ 
δάμη ταὶ 4 ροτγίίοι οἵ ἴῃς ψότκ 15 ἔγοπῇ 
Ὧϊ5 Ὠδηά, Ὀυϊ δϑοσὶὺς (ἢς6 σοι! ] τ] οη 
οἵ [ῆ6 ψῆΟΪςα ἴο βοιὴβ ὑπ κηονῃ Δα, ΠΟΥ, 
ἩΠΟΙΏ [ΠΟῪ τηοϑῖν αἰϊονν ἴο ἤανα ὈΘΘῃ ἃ 
σοὨ οι ρου. ὍΤῆς ρστουπά οὗὨ [ἢ]5 Ὀ6- 

1 4 Βδῦα Ῥαίῆτγα,᾽ ]. 5. ς. 
2 ΚΟΕΙ] πιαϊπίδιβ [6 δρϑοϊαῖς δὐτποσϑ ἢ! οὗ 

ἘΖτα. Βοτγίῃεαιι απὰ [)6 ΝΥ εἰῖε τοραγὰ ΕΖγα ἃ5 
ἴῃς δυῖποσ οἵ ἢ βΞεοίΐοῃ τότ οἢ. νἱῖ. 12 ἴο (ἢ. 
χ. 15. Τῆς Βρ. οὗ Βαῖῃ δηά ΚΝ 6115 ἀϑογὶθεβ ἴο 
Εζτα τῆς Ἰαβὶ ἰοῦ σμαμρίογϑβ. 

δ ΤῊΣ τὨϊτὰ ρείβοι ἰ5 υ5εα ἔτγοπὶ οἢ. νἱῖ. 1 ἴο 
11; (ῆς ἤχοί ἔγοότῃ οἷ. νυἱῖ. 27 ἴο οὮ, ἰχ, 1; 1ἴῃ6 
{ΠἸγὰ ἀσαΐη τπητουρπουῦϊ οἷν. Χ. 

4 Ἰ)αμϊθὶ ἀ565 {16 τὨϊγὰ ῥῬογβοη ἔγοπι οἢ, ἱ, ἴο 
οἷ. νἱῖ. 2; ἴΠ6 βτβῖ ἔγοτῃ Ἄοἢ. νἱΐ. 2 ἴο οἷ. ἰχ. 27 ; 
ἀπε τυϊγτὰ ἴῃ ςἢ, ΧΟ Ί, δηά ἰἢς ἢγοῖ ἔτοπι οἢ. χ. 2 
ἴο ἴΠε ἐπα. 

5 ΤΒαογάϊάες Ὀορίης ἢΪ5 Ὠἰδίοτυ ἴῃ ἴδς (Ὠϊτά 
Ῥέτβοη (ἰ. 1), Ὀαὶ οὔδηροβ ἴο ἴῃς ἢγϑῖ δου ἃ ἴεν 
ΤΠαρίοσς (1, 20-22). δ ασμοσ οη, ἰῃ ῬοΟΚ ἰν., 
Ἦδ τοϑυπιθ ἴπ6ὸ τηϊτὰ (ςἢς. 104-106)ὲΡ. [Ιπ 
ὍΟΟΚ ν. οἣ. 26, Πα Ῥερίηβ ἱπ ἴδ τπἰγτὰ, Βαϊ τυης 
οἡ ἰπῖο {μ6 ἢγϑίῖ, νυ ἢ6 ἀρϑίῃ 565 'ἴὰ ὈΟΟΚ 
Ψ}. οἢ. 97. 

ΠΙ6Γ 15 [ἢ νατγιηὴνσ υ56 οὗἉ ἴῃς ἤτοι δηὰ (ἢ 6 
τιγὰ Ρογβοὴ 1η ἴΠ6 ϑεσοηά ββοίίὶοη οὗ ἴῃ δ 
ψΟσΚ, ΠῸΠπι οἢ. νι]. 1 ἴο [6 6πα.} [τ 15 
τπουρῆϊ τῃαΐ ΕΖτγα ΠΙΠ.56 1, Πα ἢδ υτιτῖδ ἢ 
[ῃ6 Βοοϊκ, ννουϊά ἢανα Κερῖ υπϊίοστη]ῦ ἴο 
ΟἿΘ ῬΟΙΒΟῚ ΟΥ ἴῃ6 οἴῃμετ. Βιυῖΐ ΦΧΔΟΙΪΥ 
ΡΑτΆ]16] σἤδηροϑ οὗ ρϑϑοῃ ὁσοὺγ ἴῃ ἴῃ 6 
ΒοοΚ οὗ Ὠδηῖεῖ,". ῃῖ ἢ (Πεγα 15 ροοά 
ΤΟΑΘΟη ἴο τορασγ 45 ἴῇ6 νοῦκ οὗ Ὠδηϊοϊ 
ὨΙΓΊ56} δηα ποῖὶ οὗ ἃ σοιηρι!εγ ; σῆδηρεϑ, 
ἴοο, ποῖ ΥΝΘΙΓΥ (551 }}}1 41, Ὅσο ἰῇ [ἢ 6 
ὨΘΑΓΙΙΥ σΟΠΙΘΠΡοΟΥΑσΥ αταοκ ντϊοτ, Τῇυ- 
ογά!ϊάος5.5 ΤἼδ υπιξοστη τὺ οἴ σῖγ]6 θεῖ ΘᾺ 
ἴπΠ6 ϑδοϊϊοη ὙΠΕΙΘ τη6 ἤτοῖ δηὰ ἴῆοβθ 
γΏετα ἴΠ6 τηϊγὰ ρδίβοῦ 15 υϑθα δ :5 1 
ίλνουγ οἵ τἢθιγ Πανίὴρ ρὑτοσθοαδά ἔτομι 
[6 βαιὴς ὙΓΠΘΓ; δηᾶ, οἡ ἴῃ6 ψΠΟΪο6, τ 6 
ςοποϊυβίοη ἴῃ Εζγτα ννὰ5 ἴῃ6 οὔρίηαὶ 
Δα 5016 δυῖῃοῦ οὗ [η6 εδηΐϊϊγα βϑοοῃά 
ΒΟ Οη (ςἢ5. νἱῖ.-Χ.) βθεὴβ ἴο ὕες ἴπ6 
ταοϑῖ ὑτοῦαῦὶα Ὠγροίἢ 6515. 

ἍΜ} ταϑρθοῖ ἴο τς ἢγϑί βδεοῦοῃ, (ἢ 6 
δυο ΒΡ οὗ ΕΖτα, 1 1 Ὀ6 τηδλϊπϊδιηθά, 
ταῦξ βίδηἀ οἡ ἃ ἀϊδεσοηϊ ἰροῦησ. Τῇ 
ἨΙΞίοΥΥ οὗ ενθηΐβ τοιηονοα ἔτοπὶ ἢ15 ἘΠῚΘ 
Ὀγ [6 5ρᾶςθ οὗ ἔγοτῃ ΠΗ͂Υ ἴο εἰσ γεατῖβ, 
σδηποῖ αν Ὀδοη νΠίϊθη Ὀγ ΕΖτὰ αἱ ἢτδῖ 
Πδηά, Ρυϊ της μάνα Ὀδοη οὈϊαϊμοα ὉγΓ 
Ἀ1πὶ το 4 }17165 ΟΥ̓ τοπὶ ἀοουτησδηίβ. 
Τῆς ἢγϑὶ βϑοίίου οἵ ἴῃς Βοοῖκ ἰβ5 ἴῆυς 4 
σοιρι]δίίοῃ ; ἴΠε6 βϑοοηά 15 δῃ οσὶριηδὶ 
ΜΌΙΚ. [ἴνε ργὸ ἔασίμογ δῃὰ παῦσε ᾿νῆδε 
[6 τηδίθγια]ς ῬγΟΡὈΪΥ ψγετα οὗ νὨΙΟΝ 
ἘΖτὰ τηλᾶβ 0.36 ἴῃ σοιῃρη ηρ Ὦ15 ΠΑΥγα να 
οἵ τῃ6 Ἔνθηῖβ Ὀδνθθη Β.Ο, 528 δηὰ Β.Ὁ.Ψ 
διό, ἴὴ6 δῆϑννεσ οι] βθοῖ ἴο ὃς παῖ 
ἃ τοοοχά οὗ με οἤϊοῖ ροϊηΐβ οὗ {πὲ ἢιβίουν 
γγὰ5 Καρί ὈΥ ϑοπῖε οὗ ἴῃοβα ῆο δεςοπι- 
Ῥαηϊθα ΖουαρῦαθΟ6Ι ἴο [6ππιβαϊθπὰ, ἁὔοσ 

4 ΤἼςε ῬδουΪΐΑΓ ἐπ τα ὴι ᾿δ’ Δοοογάϊησ ἴο 
1η6 παμῃᾷ οὗ ἴδε [γα ἢἰς οα ἀροη δίηι,᾽" ἐς 
ἰουηὰ ἵν ]οα ἰπ ἴΠ6 ορόῃϊηρ ῥᾶββασε οἵ ςὮ. νἱὶ. 
(νεγβθβ 6-8), ῆογε ἴπε {π|γὰ ρεγβοη ἰς υξοὰ, αηὰ 
ἴῆγες ἴἰπηὴ65 ἴῃ (Π6 σα ρυεαιεηί ραββαρο (ςἢ. νἱ.. 
28 ; ΝΠ. 22 ἀπά 21), Βεγο ἴῃς παγταιίίνς τὰπς 
ἴῃ ἴμε ἢγθο ρείθϑοη. 116 οδγείῃ! τηθηϊίοη οὗὅὨ 
Ὀοῖὴ τῃ6 ἀδγ δηὰ ᾿ποηΐἢ, νοῆι οδαγδοίοσιξος 
[6 ἰογτλοσ, αἰβι! σι ϑηθ5. πὸ 1655 [ἢ Ἰαῖῖοῦ ρ85- 
βᾶρο. ((οπιρᾶγε νἱῖ]. 9 νν ἢ νὴ. 21, ἀπ ὈοΤἢ 
ὙΠ χ 9, 16, ἀπὰ 17.) Τῇ πιοηϊοη οὗ ἴδ 6 
Ῥοορῖς, [πε ρῥυίεβίβ, ἀπὸ τῃ6 1 δνϊῖος, ἦν “ἀπὸ 
ογίξν, ἰς (ουηά ἴῃ νἱῖ.᾽ 7, ἴὰ γῆ, 1, δαὰ ἴῃ 
ἷχ. 1. ΤὨδ τοπλρ]6 15 βσρόκϑη οἵ ἃ5 “τς ουξο 
οἵ σοι," «πὰ ποῖ ἃς ““ἴπῸ ἴθπιρ]ς "ἢ δῖ 4]}, 
ΑἸΚα ἴῃ [86 ραβδβαρε ψ πεσε ἴπε ἤγθὶ ρεβοῃ 
ἷβ υδοὰ (ν|]. 16, 17, 19, 20, 27; νἱ". 17, 
25, 29, 30, 33, 36), ἀηὰ ἴῃ ἴῃς ἰαΐοσ οἵ τἰς 
ἴνο ραββᾶσεβ ΨὨοΐ στὰπ ἴῃ {πὰ {π|τὰ μογθυῦ 
(χ. 1, 6, 9). 
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ἴΠ6 πηοᾶε] οὗ τῆς τεοογάς Καρὶ ἀυτηρ 
1ὴ6 (αρενιν Ὀγ Δη16], δηπα Ὀείοσε τἴ 
ὈΥ ἴδε νᾶτγίουβ Ῥγορῃεῖβ ΠΟ σοπιροββα 
ἴῃς δηηδὶς οὗ [6 βανεῦδὶ Κίηρθβ. Τῇῆδ 
δάϊοὶ οἵ Ογτὰβ (ΕΖγ. 1. 2-4) ννᾶ5 πὸ ἀοιδι 
Ὀτουρῆϊ ὈΥ ἴῃς [εἐὖἣνγο ἴτοπὶ Βαγυ]οη, δηά 
σατο Ϊγ ργοϑοσνοα ὈΥ ποτ 85 [ἢ 6 οἤδΙ- 
ἴεν οἵ {Π6ῖγ ΠΡ στ 65, [1,515 οὗ ἴῃ 6 νϑϑ56]ς 
τοβίοτοα ἴο [ἢ ἴεγρ]6 βουνίςος (10. 9-11) 
ἴτοῦὶ ἴῃς ΒαὈΥ]Ο Δ ἰσγθαϑυσυ, οὗ [ῃ6 
ὨΌΓΩΡΘΙ5 δηά [4Π1}165 οὗ ἴἢοϑ6ὲ ΨὮῆΟ τα- 
τυτηοα (ςἢ. 11, 2-64), οὗ [ἢ ΘΓ 586υνδηῖβ, 
(1(Ὁ. 65), {ΠεῚΓῚ σδῖ]α (10. 66, 67), δῃὰ 
{πο ΙΓοβεσιηρβ (10. 69), νεγα ρσοραθ]ν πιδὰα 
ουΐ Ὁγ Ζεοδαγδῃ οἵ Ηαρσραὶ. ΤῊΘ Ἰει ου5 
οὔ δμυπι (ςἢ, ἵν. 9-16), οὗ ἴΠ6 Ῥϑευάο- 
ϑιηογαὶς (Ατίαχεγχοϑ, 10. 17-22), οἵ Ταιϊηαὶ, 
(εἰ. ν. 3-17}, πα οὗ απ ἴῃ ΤΕΡΙΥ ((ἢ. 
νἱ. 3-12), ΘΓ βίδϊες ἀοοσυπηδηῖβ, ΜΠΏΙΟἢ 
μου], ἃ5 ἃ τηδίίογ οὗ σοῦγϑθ, αν Ὀδοη 
ῬΙεβεσνοα ἴὰ [6 765, πα 4150 ἴῃ 
ἴῃς Ῥογϑίδῃ, δοῆϊνεβ. Τη656 σοηδαϊζυϊα 
ἴπε στοαῖ Ὀυ}κ οὐ ΕΖιας ἢἤγϑίὶ ϑεσῦοη, 
ΟΟΟΟΡΥ ΩΡ 112 Μνοῖβθθ5 οὐδ οὗ 157, ΟΥ 

Ἶ Νοῖ ΟὨΪΥ ἀοοϑ 8ἃ υπίίογτ τυ οἱ 51}]6 ρογνδάς 
ἴῃ Ξοσυπά Ξοςἴίοῃ (ςἢ 5. νἱ!.-χ.)}, ας 5Βῆοννῃ ἰῃ τῃ 6 
Ῥτεςεάϊηρ ποῖς, ναὶ τῃε 5{}]ε οἵ ἴῃε βτϑῖ βεοίΐοη 
(ς5. 1.-ν1.} δ5 {κανν δα τρλΥ Ῥοϊηϊβ οἵ γεβεπ- 
Ὀΐδηςς νντἢ (Πδἱ οὗ ἴΠ6 βδοεοοηά, ΕΣ ἰηϑίδηςς, ἰη 
Ὀοΐὴ νγὲ ἴᾶνα ἴῃς 5ᾶπ|6 ὄἜχδοίηθϑϑ νν11}} τοϑρθοῖ ἴο 
ἀδῖες (εοπιραγε ἰϊϊ. 6 ; νἱ. 1κ; δπά νὶ. 19 ψ ἢ 
νἱϊ. 9; Υνἱῖϊ. 21; χΧ. 9, 16, δπά 17); ἰδ 5ᾶπι6 
ολγείαϊ ἱπϑογίοη οὗ οδἰλιορσιθ5 οΟΥ ᾿ἰ5ΐ5 (ςΟΠρΆΓα 
ἷ, 9-11, δῃὰ ἰϊ. 2-67, ΨῈῊ νι. 2-14.; νϊ. 26, 27; 
δηάχ. 18-43) ; ἴῆε 5δπὶς δἱτεσγηδῖο υἐς οὗ Π εὗγονν 
δὰ (μα άεε ; ἴπ6 βᾶπῆς ρῥτγείογεηςς οὗ ἴῃς ἐχ- 
Γεβδίουῃ ““ἤουδε οἱ Οοά᾽ οὐ ““πουβξὸ οἵ (ἢΠ6 
τὰ" ονοῦ “(ετηρ]ς "ἢ (Τςομρατα ἱ. 2ασσῖμε; 

ἷ;. 68 ; 11. 8, 9, 11, 12; ἰν. 3; ν. 2; νὶ. 16, 17, 
22, ΜῈ πὸ ραρθασεβ αυοϊοα ἰονναγάβ (ῃ 6 οἷοϑα 
οἵ τὰς ρῥγεσθαϊῃρ ποΐ6) ; ἴπε βαπὶς ἀεσρηδίίοη 
οὗ τῆς [5γλο] ε5 πο τεῖυγπθα ἔτοπι Βα γ]οῈ 
8ἃ5 ὁ ΟδΙ]άτοη οἱ ἴπεῸ σαριϊν! " (ςοιηρατα ἰν. 
1; νἱ. 16, 19, 20; ψΠ νη]. 35, χ. 7 δῃηὰά 
Χ. 16), οΟΥ 845 τηϑθῃ οὗ “7}υὐλῃ ἀπά Βοπ)δηίη ᾽ἢ 
(εοπήρᾶγε ἱ. 6 δπὰ ἵν. 1 υὐἱἱἢ χ. 9) ; πε 58πὶ6 
Ῥοϊπῖεά δῃὰ ἰτεχυδηΐῖ τηεηϊίοη οὗ 1 ,εντῖ65 (οοτη- 
Ῥᾶγε ἴ,. 70; 1]. 8, 9, 1ο; νἱ. 16, 18, 20, ννἢ 
ὙἹ Δ. 115-19, 29, 30, 33; ΙΧ. 1; Χ. δ, 16); ἴῃς 
βϑϑη6 ΠΔΌΙϊ οἱ τοίογγηρ ἴο ἴῃς ἰδνν 5. “ἴῃς Ἰανν 
οἱ Μοςες᾽ οὐ “τῆς ὈοΟΚ οἵ Μοκεϑ᾽" (ςοπιραγὸ 
ἦϊ1,.2, δηὰ νὶ. 18, ν ἢ νὴ. 6) ; τπὸ ὁ4τπε ρ]θο- 
παϑῖὶς δἀ ἀπο οὗ (Πς τογαὶ {16 (“πε Κίηρ ᾽"}) 
ἴο ἴηΠ6 πᾶιηθς οὗ Ῥογβίδῃ πιοηᾶγοῃβ (σοι ράσο 
ἱ, 7; ἵν. 23; ν-. 13, 14, 17; νἱ. 2 ἢ νι. 7; 
Ὑἱ 11; δηὰ νὴ}. 1) ; [ἢ6 8.π|6 ἰοπάῃεθ5 οῦ {Π6 
Ῥἕγαβα “ ομιεΐ οὗ [Π6 Δι οῖϑ "ἢ (σοπηραᾶτε ἱ, κὶ ; ἰΪ. 
68 ; ἰν. 2, 3, Μ᾿ νὰν αὶ; νὴ. 19, ἀπά χ, 16) ; 
ἴῃς κπις δηππιοζαίίοη οὗ ἴῃς ἰβγϑθ] 1165 ἀπο σ 
βὶχ οΪ.5565, ἰῃς ὑθορὶς, ἴῃς ῥγίεϑῖβ, {6 1,δν}ῖ65, 
16 βίησεῖθ, (Ὡς ροτγίεοιβ, δά ἴῃ6ς Νειῃιηὶπὶ 
(ςοπιρᾶσε ᾿1. 70 τῇ νἱῖ. 7); ἰῃς βατης ἀσβίηα- 
ὕοη οὗ ἴῃς πελϊμεη Ὀγουψῆϊ ἱπῖο οσοπῖδεϊ ΜΠ Ὰ 

ΠΟΘΙ ΔΟΙΔΌΪΝ τόσα (ἤδη {νο- τὰς. οὗ 
[ἢ6 ψῃοϊθ. ΤΏδοα ἀοσυχϊηθηῖθ ΤΏΔΥ ΡΟ5- 
510] πᾶνβ δε δοσοιηρϑη! θα ὮΥ ἃ ΓΘ ΓΊΟΙΣ 
ἴτοπὶ ἴπ6 ρθη οἵ Ηαρμαὶ οσ Ζεομδσίδῇ ; 
Ὀυζ (6 υπ!γ οὗὨ 5ι}]6΄ 1 ΕΖγα ἰ5 ἀρδὶηβξ 
ἢϊ5 Πανίηρ ᾿ηβογίεδα ΔΩΥ͂ δ Οἢ ΤὨΕΠΊΟΙΓ 
ὈΟΟΣΪν ᾿ηἴο 5 νοσκ. [Ι ἃ5 πηδὴγ {Πιηκ, 
ἢδ οὈϊδιηδα [ἢ6 ἰδεῖς οὗ 106 ΠΙδΒίΟΥΥ ἴῃ 
[Π15 γψαῦ, 1ἴ "νου Ἱα βθθηλ [πΠαἰ ἢ6 τε - υτοῖθ 
[Π6 ψΠΟΪ6 ἴῃ ἢ15 οὐ ψνογάβ. 

4. ὮὈΑΤΕ. 

ΤῈ 15 Ρσο Δ ]6 παῖ ἴῃς Βοοΐκ οὗ ΕΖτα 
Δ5 ΟΟΙΏΡΟΒΘα 800} δίϊεσ (δε διγδηρε- 
Ιηθηἴ5 ΜΠ τοβϑροοῖ ἴο ἴπ6 τηϊχοὰ τηδῖ- 
Τίασο5 δὰ Ὀδδὴ ςομηρ]εϊεά ; 2. 4. ἰῃ Β.6. 
457 ΟΥὁ 456. Αἴ Δὴγ ταῖδ, 1ἴ πηιιϑί δἰ πηοϑέ 
σΟΓΔΙΪΥ πᾶνα Ὀδδὴ τ τῖθη Ὀείοτε ΝΟἢ6- 
Τα ΪΔἢ ἀττινεα δἵ [6 ιβα] θη) ἴτοπὶ ϑ0158 ἴῃ 
(ἢ νη ἢ γϑαγ οὗ ΑΥΆΧουχοβ, Β... 445; 
51) 06 Οἴπαογν!δα 1ὃ 15 5ΟΔΓΟΘΙΥ ΡΟΚ510]6 
{Παἴ 50 πηροτίδηϊ Δἢ Ἔνθηΐ ἃ5 ἢ15 σοπηϊης 
5ῃοι ἃ ἢοΐ ἤᾶνα Ὀδδῃ τῃθηιοηδα ἢ Ιἴ, 

ἰῆς τεϊυγηοα ᾿βγαθ 1ἴε8 45 “τῆς ρεορὶς οἵ (᾿ς 
Ἰαπὰ " οἵγ “οὗ ἴῃς ᾿αῃηάϑ5᾽" (σοπιραγε 11}. 2 δηά 
ἵν, 4 ν ἢ ἶΠἔῸ ΙΧ Σ ; ἰχ. 2; δπὰ χ' 2;) δηὰ (ἢ6 
βδτηθ Βδϊ οὐ ἀεβθιρμαίϊϊηρ ἴἢ6 ΑἸτ ΤΥ ὃς 
“τῆς (σά οἵ [5ΓΔε] ᾽" (οοτηρᾶσο ἐἐ}. 2 ; νἱ. 14 ; δπὰ 
ἷν. 22 ΥΥ11]} ν}}}. 25, δηὰ ἰἴχ. 15), οὐ ““1Π6 [οτά 
Οοὰ οἵὨ ἴΙβγδεὶ" (ςοπιρᾶτγα ἵν. 1, 2; νὶ. 21 ν ἢ 
νἱ!. 6). Νοῖε ἴΠαΐ (ἢ]5 πιοάς οὗ ἀεδιρπαίίηρ ἴῃς 
ΑἸ ρμγ, του ρη σοπμπηοῃ ἰῃ (σοι ς]65, 15 ηοῖ 
ἰουπα ἴῃ 1) απῖοὶ οσ Ηδρραϊ, οὐ Ζεμασίαῃ, οσ 
Νεδοιηίδῆ, οσὐὗ Μδίδομι. Εὐγίμογ, α ςοποιο γος 
ΔῸΪς παπιῦεῦ οὗ {Π6 ννογάς υδοὰ ΟἿΪΥ ὉΥ ΕΖιᾷ 
οσςὺγ ὈοΙἢ ἴῃ ἴπ6 ἢγϑίὶ δηὰ ἴῃ τῆς βοοοπὰ 5εοϊίοη 
οὗ ἴῃ6 ὈοοΚ, {.,., 9, “4 Ὀαβοῃ " (1. 10 ἀπά 

Υἱϊ. 27); ΠΟ, 153, ἀπά ἽἼΣΠ, “1011, ἐτίραιθ 
πα οὐπίοτι "ἢ (ϊν. 13, 20, ἀπά νἱῖ. 24) ; ΠΝ, 

“44 Ἰείϊεσ " (ἵν. 7 ἀπά υἱῇ α1) ; γρΌ, κε ρα] (ἕν. 
14, δῃηά νιῖ, 22); 832) ΓΞ, “ἃ ἰγδαϑγδ- 
Βουςε᾽) (ν. 17, δηὰ νὶϊ. 20); 3, ““δῃπά 50 
{οσῖ᾽" (ἰν. 10, 11, δπὰ νἱῖ. 12), ἄο. ὙΤΠοτα 15 
8150 ἃ πιᾶσυκοή οοττεβϑροηάεηος Ὀεΐννοεῃ ροτγίίοηβ 
οἵ τ1λ6 ἤτοι ρατῖ δῃά οἵ {Π᾿πθ βδεσοπα, ψῃϊςῇ βθοτηβ 
ἱπάιςαίίνα οὗ οπς δαπά, ἂἃ5 Ὀεϊννθθη ἴῃς ἀδογοδ 
ἷῃ «ἢ. ἰς 2-4, Δηά [Π6 ᾿εῖῖου ἴῃ Τἢ, νἱῖ. 11-26; 
Ὀοϊννοοη ἴπὸ οπυπιογαΐίοη οὐ νοβϑϑοὶς ἴῃ ςἢ. ἱ, 
9-11, δπὰ 16 5. Γ᾽ ἐπι πηογαϊίοη ἴῃ οἢ. νι]. 
26, 27; Ὀείνεσρη ἴπὰ Τςδίαϊομψας οὗ ρεγβοῦβ ἰῃ 
οἢ. 11. 2-64, ἀπά [ἢ οἰπιῖϊατ σαϊαϊοσὰς ἴῃ οἢ, 
νἱἱ!. 2:20; Ὀεϊνεοη ἴπ6 πεδάϊπρβ οἱ ἴῃς οαϊδ- 

ἽἼορσιυοβ (εἰ. 11. 1 δῃᾶ ςἢ. νἱϊ. 1); δπα Ὀεΐνεοη 
τις δοοουηῖ οὗ ἴΠ6 οἤεγίησς ἱπ οἢ. νἱ. 17, δπὰ 
(ἢ6 ϑἰἠ}}αΓ δοοουηΐ ἰπ οἷ. νἱῖϊ. 35. ὅο0 (ὩΓ 
845 ἴῃς δυῦ)οοῖ αἰΐοννβ, ἴῃ6 βϑᾶπὶὸ ροϊπῖβ ἃγὰ 
Ῥγουσῆῖ ἰοσνναγὰ ἰὰ ἴῃ6 ἢγβί ραγτῖ ἀπά ἴῃ ἴῃς 
βϑεςοηΐ, διὰ ΠΟΙ ἴῃ ἴἢ6 βᾶπηθ ογάεσ. Απά 
τς ἰτοδίπιεης οὗ τῇς ρΡοίηϊθ 15. οσ ἴῃς τηυσϑῖ 
Ῥαιῖ 5 αγ. 

3 2 
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Μοβὶ ργοῦα ἷγ ΕΖγα, ῬΠΟ βθϑῖηβ ἴο ἤᾶνε 
δά ΟὨΪΥ ἃ ἰξΠἸΡΟΥΑΥΥ σΟΙΙΏΙ 5510} (οἷ. ΥἹ], 
14), τεϊυγηθα ἴο ἴῃ6 Ῥεγβίδῃ (ουτ ἤθη 
Ὡς δά σαγηδὰ [Ὠγουρῃ [Π6 τηαδίτεσ οἵ (ἢ 6 
ΤΔΙΤα,6 5, πα εἰἴποὸσ ἃ {π|6 Ὀξίοσα ΟΥΓἁἩ ἃ 
1π||6 Δοσ ἢϊ5 τοίυστη ψτοῖς ἴῃς ΒοοΪὶς 
ὙΠΙΟΝ ἢὰ5 σοι ἀονῃ ἴο υ8. 105 
ΟὨΪγ οδὴ Ψψὰ δοσουηὶ ἴοσυ ἴὰῇς βοπενηδῖ 
ΔΌσταρι σοποϊιβίοη, ν Ὡ] ἢ ψου]Ἱά Ὀς πδία- 
ΤΑ] 1{τ6 ΔΗ͂ΔΙΓ οὗ ἴῃ 6 πηγαγτίαρεϑ λα νΟΤΙΥ͂ 
Τασθητὶν οσσυρίςα ἢϊμα, Ὀὰΐ ποῖ Οἴει Ί56. 
Ἦν 8 ΤΔῪ ΠΔ4Π15, [Ποσείουθ, νν11}} ΘΟ σοη- 
δάδηςθο, ἃ5 [6 ἀαΐο οὗ ἴῃς ννόοσκ, ἴῃ 6 Ὑϑαῦ 
Βις, 457, Οἵ ἂἵ ἴῃς ἰδίεϑί, (ῃ6 γεαγ [0]]ονν- 
ἸΏ. 

5. (ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ. 

ἽΗΜΚε τῆ6. Βοοκβ ψῇῃις ἢ ρῥτεοθάς δηὰ 
ΤΟΊ] Ιονν 1ἴ, θοτῃ τη τῆς ΑἸοχαηάτδῃ δπά ἴἢ 
[6 Ηεῦτεν (δηοη, [μ6 Βοοϊκ οὗ ΕΖτγα 15 
Ὠιβίουιςαὶ, [Ιἰ 15 ρεγνδάθα 1ηὴ ἴῃς τδ!ῃ 
Ὀγ (ἢΠ6 54π|6 5ριτἴ ἃ5 [6 Βροκϑ οὗ (ἢτο- 
ὨΙΟΪ65.}. [ΙμΚὰ (Ὠτοηιο δ, ἰ Ιαγ5 ἃ στεαῖ 
δἴΓ655 ΟἹ ἴΠ6 δχίθγηα β οὗ σε]! ρΊ] Οη--- ΟἿ 
[86 τορυ]άϊηρ οὗ τῆς ἴορ]6, δηά τἢ6 
τεϑιοσδοη οὗ [ῃ6 τε ρὶς δθῖνιοα ; οἱ 
ἴῃ τ6-6ϑιδ Ὁ] ]5ητηθαῖ οὗ ἴῃ6 σουγβθ5 (ςἢ. 
νἱ. 18), [η6 οὈδεγνδηςς οὗἉ ἴῃ δαϑβῖβ (ςἢ. 
.. 4; νἱ. 19, 22), ἴπΠ6 ταϑιοσαϊίου οὗ ἰῃς 
ὯΟΪΥ νῈ556]5 (1. 7-11; ν1}. 10; 1}. 24-30, 
33. 34), ἀπά [πε ΚΘ, Αραίΐη, {κε (ῇτο- 
ΠΊς]65, 1 ρῖνε5. 5ρΡ6614] Ρχογηίηεηοα ἴο [Π6 
1,δνιῖεβ, πο, [που ἔδν ἴῃ παπ 6ῈΥ (11. 
40 ; ν]!]. 1ς5-10), ἢδνα Ἱπηροτίδηϊ ΠΟ ΙΙΟῊ 5 
55:5 η 64 ἤδη (111. 8 ; ν]. 20), Δηἀ δΙ6 σοῃ- 
βίδ μεν πιο ΟΠ Εα ἴῃ ΠΟΠ]μοτοη νυ ἢ [ἢ 6 
ῬΠαβίβ Δηἀ ρεξορὶςε ((. 5 ; 11. 70; 1. 8, το, 
12; Νν]. τό, 18, 20; ἍΙϊ!. 29, 20, 33; ΙΧ. 1; 
Χ. ς; ὅχε.). 1 Πἰκοινῖϑα ὀχηιοιῖς ἃ θεηθ68- 
Ἰοσίςδὶ Ὀ145, δΔηα δὴ ἱηο]ηδίίοη ἴο ρΡυῖ 
Οἡ τΤϑοοτγάὰ [ἢ6 ὩΔΠ165 οὗ ρεῖβοῃβ δηραψοα 
ἴῃ. ΔὴγῪ οὗ ἴῃς δνθηΐβ παιταϊθα, ὄσνθὴ ἤθη 
1Π6 ῬΘΙΒΟῚ5 ὈΙΔΥῪ ΠῸ {ΠΟΥ ρατί ἴῃ ἴΠ6 
Ἠιδίοτγ. ΙΓ τ ἄοθϑ ποῖ ἰηϑιδῖ νι 5 
ΤῊ ΓΟ ἢ 5 ΠΊΡ]ΙΟΙΥ δηα ἀϊτεοίηεϑβ δῇ (ῆγο- 
ὯΙΟ]65 οὐ ἴῃς τερυϊαῖίοη οὗ [ῆ6. ΘΛΌ͵Θ 

1 Ἰη τς Ἡεῦτενν ΕΖτα ἰ5 ρτοοεάοα Ὁγ Ἐβίποσ 
φυῇ Πᾶπὶεὶ, (ο]οννεὰ ὈὉγ Νοδϑηνίαὶ. ἀπά (Ὦτο- 
ὩΐοΪ65. 
ἶδλος θεΐννεαθῃ (ῃγοηΐοὶοα δὰ Νεμειλῖαῖ, ν ῃϊς ἢ 

1ἴ οσσυρὶεβ ἴῃ ΟἿΓ οὐνῃ. 
Σ 866 “Τηϊτοάαοίίοι ἴο (το! οΪ65,᾽ ὃ 9. 
δ᾽ ὅδε (ἢ. ἱ. 8; ᾿᾿. 2-61 ; 0; ἰν. 7, 8; ν.3; 

Υἱ!. 4- ; ΥἹ]]. 2-14, 16, 185, 19, 312; Χ. 2, 15, 
18-43. 

ὁ ἼὨς Βαῃά οὗ οὖξζ Οοὰ ἰ5 ὕροῦ 1} ἴδ, 

ἴῃ τῆς ϑερίυλρίπι νδυβίοη ἰΐ 5 τῆς " 

σουΓβ86 οὗ τλυπάδῃεα 484]τ5 Ὁγ ἴ[ῆ6 Ὠινιης 
ΔΕΘΏΟΥ, 1[ἴ Πενογῃ 6 1655 ἰᾶγ5 ἀν νΟΙΥ 
ἀἰδίπαοιῦγ τῆς ρεηθτγαὶ ΡΠηςΟΙρΙς οἴ ἃ 5Ρ6- 
ΟἸ1] Ῥτονιάθῃοα (ν]1}. 22) ;" δηὰ 1 δρρ!658 
[18 ῬΠηςΙρὶς ἴο ρατίσυϊατ ροϊηῖβ οὗ ἴἰα 
ὨΙΞΙΟΙΥ ποῖ υπίτεημπδηῖγ.ῦ ΕΖΊα 15 ποῖ 
ῬοτΠΔρ5 ρετνδαδα δ]ιοσοίθοσ ὮΥ 90 σῆδοτῖ- 
[1] ἃ ἴοῃες. 48 (ῃγοηϊοῖθβ. Τῆς 5ΞδΒοτῖ- 
σΟΠΊΙΏρΡ5 Οὗ 8 ΡΘΟρΪΘ 56 ὲπὶ ἴο ρῥυδϑθηΐ 
τΠποιηϑείνοθ ΠΊΟΥΘ νιν αν τὸ ἴῃ6 ὙΤΙΟΓ 5 
το: ἢ ἴ5, 1} 6 δὲ ἴδ βαιὰς [τς ἣς πιοῖὸ 
ἀἸΒΌ ΠΟΥ τοοορηδ65 τῆς εκ δηά ἰονν 
αϑίαϊῖα οὗ ἴῃς τεβίογοα σοσππιιην, σοσὰ- 
Ρατβὰ νι τπαῖ οὗ ἴῃς παϊίοη Ὀεδίοτε ἃ 
ὙᾺ5 ἰεὶ ΔΑΥ σαρῖϊνθ. [ΟΥ̓ ἀπά ρτὶεῖ 
βίγιρρίε [ΟΡΘΙΠΟΥ Ἰῃ ἢἰ5. 5οι)}, ἃ5 {ΠΟΥ͂ 
αἰά ἴὰ ἴῃς Δϑβϑθηγ ψῆϊο νιϊησοϑοὰ 
τὰς ἰουπάδοη οὗ ἴῃς βϑοοηά ἰδρὶα 
(111. 11-13}, δῃηᾶὰ 1ἴ 15 Ὡοῖ δαϑῪ ἴο τ6]} 
ὙΠΟ ρτθροηάογαῖθθ. Οα τς ψΠΟ]6, 
Βονανοῦ, ἢ6 ἰδαάνθβ 5 ὑγἱτἢ (ἢ6 ᾿τὰργα9- 
βίο παῖ (Ὠηρ5 Ψ}}}} ρὸ ψ6}} πῇ ἢΪ5 
ὩΔΙΊΟΣ ; 5166 ἴδ 5ρ661Δ] ς'ῃ ψῆϊοῃ μδὰ 
οδυβοα ΠΙΠῚ ΜῈ]}} ηἰρὴ ἴο ἐδδραὶγ οὗ ἰῃεὶσ 
[αϊταγα ψὰ5 ταρθηϊεὰ οὗ αηὰ μυΐϊ διννδΥ 
ἴτοὰ δῃηοηρ ἴπεη. Τῇῆι5 ὄνθὴ Παῖς 
ἢ ταργοάμποθς ἴῃς ἴομς οἵ (ῇῃσοηιοϊοϑ, 
{ποι ρΡἢ τηοτα ἰα ΠΥ, δηὰ ἡ ϑοιμθῖῃησ 
οὗ ΠοϑιῖδηοΥ. 

ἴῃ διγὶβ ΕἶΖτα ποτ σου ἷες Ὠδηϊδὶ 
ἴδῃ δὴν οἴποσ Βοοκ οἵ ϑδεπρἤιγο, αἰνὰ 8 
δχοθρίηρ (ἤτοη!ο]ε5. Τῆς στηϊχίυτο οὗ 
(Βαϊ άβε ψῃ Ἡδρτονν 11 ἢας ἢ σΟΙΏΤΊΟΏ 
ΜΠ ὈοΐΙἢ ζΔη16] ἀηα Τογεπδῃ , δῖ 15 
ἰδλησιαρε δηὰ ρῆγαθαβ τὸ ἅΠΊῚΊΚῈ [ἐτὰ- 
ΤΩΪΔ ἢ 5, Ψ Ώ116 [ΠΥ ἄγε οἴἴξδῃ υὙδΥῪ ΕΔΓ ἴο 
[4 16}᾽5. ὍΤῊ]5 πᾶν Ὀ6 δοσουηῖεα ἴοτ ὉΥ͂ 
ἴΠπ656 ἴνο ντιῖογα θοίηρ Ὀοῖῃ ΒΑΌΥΎ]ΟΙΙΔᾺ 
79 νν»5, 116 Γ Θγετηϊδῇ ννᾶβ ρου ΔΡ5 ΠΟΥ ΘΓ 
αἴ ΒΑαῦγ]οη, δηὰ δἱ ΔΩΥ σαῖα ἰοττηδα ἢ15 
5. }]6 δηἀ ψτγοῖδ πιοϑβῖ οὗ ἢ]5 Ὀσόορῇθοι α5 ἢ 
Ῥα]οσῦπο. ἘΕΖγα᾿β ἴοης 15 ἀϊχηιῆοα αηὰ 
ὨΘΑΙΪΥ υπ!ΐοττα, ἴῃ 6 ΟἿΪΥ ρᾷάβϑαρε ΨΏΙ ἢ 
ΤΊ565 Ἰηζο οἰοηιδηςε Ὀεϊηρ ἢ]5 ῥτάγεῦ (ἢ. 
1χ. 6-1 5) ψῃ]ο ἢ 15 ποῖ ἈΏΙΚΕ Πδηϊε]᾿ 5 (οἢ, 
Χ. 4-9. Ηἰἴβ ψόοσκ ᾿οῃίαϊηβ ἃ σοῆ- 
5 ἀθτα δ ὨΘΠΊΌΘΙ οὗ ψνοτάβ ὙΠΟ ἃ. 

ἴογ γοοὰ τιμαὶ 566κ δίπι ; Ὀυϊ ἢ᾽Ὶ5 ρονγεῦ διὰ 
ἢΐ8 νταῖῃ ἰ5 ἀραϊῃοῖ 41} ἴῃδπὶ (παῖ οτβᾶκα 
Ὦλη.᾽" 

5 66 Υ, δ; ν]},. 9, 28; νἱῖϊϊ. 23,31; ἰχ. 7, 9, 
14; Χ. 14. 

5 (οπιρᾶτε ΕΖγ. ἰ. 7 ἢ 88. Ἰ. 2; Εσε. 
'. 2: νι τι, ἃς. ἢ δη. ἢ, 1δ, 19, ἃς. ; Ἐς. 
11:1. 2 πὴ Ῥαη. ἰχ. αἰ; ἘζΖτ, νι. τὸ ψ ἢ δη. 
ἰϊ. 46; ΕΖε. νὶ. αὐ ἢ θΔῃ. ἰδ. 5 ἀπά 1}. 29 ; 
Ἐ2τ, ἰχ. 7 ΨῊΠ ζδη. ἰχ. 7, ὃ, ἄς, 
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οἰἴἢοτ ΚΆοννῃ ΟΥ̓ συπροοιοα ἴο Ὀ6 Ρετγβίδη, 
δια ΨΠΙΟΝ ἅτ ΘΙΓΠΘΙ ΡΘΟΌ ΑΙ ἴο ἈΠ, ΟΥ 
σομμηοι ἴο 1 ΜῈ ἩΓΠΘΓΒ οὗ [Π6 ροϑῖ- 
σΔρο ΝΥ ροτιοά οὐἷγ. ΑἸιορείμοσ, τῆς 
Ἰδηρυασα 15 δι. ἢ 845 τῃϊρῆϊ ἤν Ὀδδη 
Ἰοοκοά [ὉΓ ὑπμάθυ ἴΠ6 οἰτουπιϑίδηςσθϑ οὗ 
(}6 τηγ6, ψ όη ἴΠ6 σοῃίδςϊ πο ψΠΙΟἢ [ἢ 6 
7ενς αά Ῥδθῃ ὑτγουρῆς ἢ τ[ῃ6 Βαδγ- 
Ἰοπῖὰπῃς δηὰ [6 Ῥεγβίδηβς δὰ πδίμιτγα 
ἱπιτοαυοοα διηοὴρ ἴπο ἃ σοοα πΔηΥ 
(οτγεῖζι οτας Δηα τηοάδ5 οὗ 5ρεθοῇ. 

6. (ΟΟΝΡΌΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΤΕΧΊ. 

Τῆς τοχῖ οὗ ΕΖτὰ 15 ποῖ ἴἢ ἃ ροοά οοῆ- 
ἀϊίοη. (Οοττυρίίοῃς γα ἐγεηυεηΐ ἴῃ Ιζ, 
ἸΏΟΤΕ ΘαρΘο ΔΙ ν ἴἢ Πᾶπλ65 ΔηἋ πυτηοτγαΐβ. 
Τῆδ δυο. οὗ νϑυιδηϊ τοδαϊηρθ 15 σοη- 
5: ἀθγα 6; δηα ςοῃλδ ρΐδοθβ, νἤΘτα ἰἤθ τα 
15. ὯῸ νδγδηΐῖ τοδάϊηρ, 56 ἴ0 ΤΟαΌΪΓΟ 
εἰηδηθδίίΊοῃ. {με σοηθγαὶ Ὀεδατης οὗ 
(ῃ6 Ὠατγαῖννο 15, ποψονοῦ, υπίομποὶιδα 
ΌΥ ἴῃεβς δ᾽ ῃρῃϊ ὈΪΘτ θη 65, ῃ]οἢ δῆοοϊ 
ΟΠ ΘΗγ σις τιϊησῖς Ροϊηῖϊβ 8ἃ5 ἴῃ6 ὨΔΠΊΘ65 
ΔῈ4] ΠῚ 615 οὗ ἴο56 ΠΟ τοι γη δα ἔτοτὰ 
ἴΠ 6 (δριϊνιῖγ, [ὰ6 ψεῖρῃΐ ἀμὰ ἩυΡοσ οὗ 
τῆς 5 Βο 14] ν δ 556]5, δηα ἴῃς [ἰκα. 

ἡ. ΑΥΤΒΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΕ ΤΗῈ ΗΙΒΤΟΒΥ͂. 

Τῆς δυϊοηΠογ οὗ πὸ Ὠιίοτγ οὗ ΕζΖτα 
ἐδ ξολιςοῖνγ ἀδθηϊθά, Α5 ἴῃς παγταῖὶνε 

σοηΐα!η8. ΠΟΙ ΠΡ πιϊγασυ!ουβ, ὩοΙ ΙΗ 
ὄνθη ουὔϊ οἵ ἴῃ6 σοηῇοη σοῦΓβε, οχοθρῖ 
(ῃὴ6 τοϑιοσδοη οὐ τ6 δον ἴο Ποῦ 
σουηῖγΥ, ΜὙΏΙΟΝ 5 ἴοο σογία!ῃ ἃ δος το 
δ “416 1η αιδϑβίϊοη, γαῖ οη δ] 5Ες ΟΥΙ 68 
ἤανα ὈδΘῺ πη 66 Γ ηο ἰδπηρίδ(οη ἴο [ὨΣΟΙ͂Ν 
ἀουδὶ οἡ [18 ροτγῖίοη οἵ [6 9δοζβά 
ΓΠΉρ5. [Ι{{τ6 δυῖθποῦ Ὀ6 Εἶτα, 1ἴ 15 
Ιηδηϊίοει ἴῃαΐ τῃῇ6 ἰατοΥ δεσῖο. (ς(ἢ8, 
Υ11.-Θ 6), σοηδιἠογεὰ ἃ5 ἃ τοῖο υϊηδῃ 
ΨΟΤΚ, ρόσ865565 [ἢ6 Πρῆθδοι ἀσρτοα οὗ 
Ὠισίογι δὶ στο Ὀ}Π1γ, Ὀεηρ ψγΣιτῖδη ὈΥ 
ἴῃς οσμιθί δοίου ἴῃ [6 βοθηδβ τοοοσαθά 
ἴῃ Ἢ Ἀπά δνδὴ ἴοσ ἴῃς ἰοιπηδῦ 56 ΟΊ 0 ἢ 
(οἢ 5. 1.-ν}.}, ἃ Ῥδύβοῃ οἰγουπηδίδηοθα 85 
Εχτὰ νγᾶ5, νου] Ὀ6 ἴῃ ἃ ροϑί Ποὴ ἴο ψτῖς 
ΔῊ δυῖπϑηίις Ὡαγγαίϊνο, βῖηῆςθ ἢ6 πψουϊά 
ἤν δοςθθς ἴο νῇμδΐθσνου ἀοσυπ,εηῖβ 6χ- 
Ιϑ:6 ἃ ΘΙ ὮΘΥ ἴῃ 6 δύζῆϊνοα οἵ [ἢς Γεν8, 
ΟΥ ἴῃ ἴῃοβε οὗ ἴπ6 Ῥουβίδηβ, δπαὰ ῃρῃΐϊ 
[αγίΠ 6. οΟὈϊαϊη ἴτοῦλ οἱ τηθὴ οταὶ τθϑ[1- 
ΤΩΟΩΥ ΜΠ τοοραοῖ ἴο τηοβῖ οἵ ἴ[ῃ6 ὄνθηίβ 
σοιηπηδιηοσαῖθα, [ηςδγηα]ν, ἴοο, [δ 
ὨΔΙΓΔΙνΘ 15 ΠΙΡΏΪΥ ΡῥσοῦδὈ]6, ἴῃς ΔοιΟἢ 5 
δΔηα οἤδγδοῖθις δϑϑοιρῃθα ἴο ἴῃ6 5δνϑγαὶ) 
Ῥεγϑίδη Κίηρς Ὀδίηρ ἴῃ δοοοτά ἢ ἡ ἢδξ 
ψο ἰδάγηῃ οὗ τῃδπὶ ἔτοῖῃ ρὑγοίδῃς ψ τ ίεσϑ, 
δηά ἴῃ6 σοηάιυςὶ οὗ ἴῃς ϑδιμδγιίδηϑβ (08. 
ἷν. ἀηὰ ν.), ἀπά οὗ ἴῃς [διν5 (Πεηηβεῖνοξ 
(εἰι5. ἰχ. δπὰ χ')ὴ, θεὶῃν παῖυταὶ υπᾶδξ 
6 οἰτουῃγοίδηοφθϑ. 

᾽ 86ε Αρρεῃαϊχ, ποῖς Α, “ Οἱ ἴδς Ῥεγείδῃι δ, ογάς ἱπ Εσσγα," 



ΕΖΆΙΆΑΑ. 

ἀπά με μᾷῖῃ ὄσμαγρεά πιὲ τὸ δυ!α ὁ ἴκα, 4“: 
Ηἰπὶ ὯἋῃ ἤουβα δὲ [εγυβαίεπι, νυ ]ς ἢ ἐς α, 13. ΓΗΑΡΤΕΚ . 

ὃ 714 2»οεἰανιαέίον ὁ ὥγας ον ἐλε ὀμέ δέησ 
9 4 ἐρηδίξ. κα 7.λε ῥεοῤίξ ῥγουϊῶφ 707 4ἦε 
γείγη. 7 ὦ γς γωοχελ δε νατεὶς 97 δέ 
ζενερίς 1ο .δλεράῥαεσαν. 

Ν ΟΥΝ ἰῃ τε ἢγβι γεαγ οὗ ὕγτγυϑ8 
Κίηρ οὗ Ρετγϑβία, τας τῆς ννοτὰ 

οὔ της ΓΚ ἐδγ τῃε πιουτῇ οὐ [ετε- 
. γ14} πιρῆς δὲ (6]1ε4, τῆε ΟΚΡ 
β[Πγγθἀ ἃρ τῆς βριγις οὗ ὕγτγυβ Κίηρ οὗ 
Ρεγβία, τῆι πε ἴπιδάε ἃ ργοςϊδπιδιίοη 
τῆγουρῃους 411 ἢ158 Κίηράοπι, Δηά 2κὲ 
ἐΐ α͵50 ἴῃ ννγιτίπρ,, βϑαγίηρ, 

2 ΤΠ 84 γτυβ Κίηρ οὗἩ ΡῬετγϑίδ, 
Τῆς ΓΚ Οὐσά οἵ μεάνεη δαῖῃ ρίνεη 
πα ἃ}1 τὴῆ6 Κιπράοπιβ οὐ τῇ6 δατγὶ ; 

ἴῃ [υἀδῇ. 
42 ὟΒο ἐς ἑλέγε ἀτθοηρ γου οὗ 8]] 

ἢϊ8. Ρεορὶε ἢ ἢϊ5 οὰ Ρὲ νι Πϊπὶ, 
αηὰ ἰδεῖ ἢϊπὶ ρῸ ὉΡ ἴο εγυβαϊεπι, 
νος ᾿ς ἴῃ. [υάδῃ, ἀπά Ὀυιἀ τῃε 
ἤουβε οὗ τ Ι͂ῸΚΡ (ὐοά οὗ ἴΙδ5γβϑεὶ, 
(Βε ᾿ς τὴε (σοά,) ψῃῖςἢ ὡς ἴπ [έτὰ- 
846 Π|. 

4 Απάνβοβοενετζ γεηχαϊπεῖῇ ἴῃ ΔΠΥ͂ 
Ρἷδες ψψῆεγε μὰς βο]ουγηείῃ, ἰεῖ τῆς 
πθη οὗ ἢἰ8Β ρίαος ἵἴμεϊρ ἢϊπὶ ννῇ 
ϑνεσ, ἀπά νν ἢ ρο]ά, δηα νυν τῇ ροοά, 
ἀπά ψἢ Ὀοαβῖβ. δεϑῖας τῆε ἔγεεν"}]} 
οἴεγίηρ ἔογ τε Βουβε οὗ Οὐοά τἢδῖ ἐς 
ἴῃ Τεγυβαί θη. 

ΟΗΑΡ, 1. 1. 7 ἰδὲ ἥγι γεαγ οΓΓ ὥγιω. 
ΒΥ ἴπε ἢγϑι γεαγ οὗ ΟὙγτι ἰ5 ἴο δε υηάεγϑῖ 
815 ἢγϑὶ γϑαγ σὲ Βαῤγίοπ, ΜΜϊς ἢ ννὰ5 ἴπ6 ἢγϑι 
ὙδΑΓ οὗ 5 ϑουθσγεί ηῖυ ονεγ ἴμ6 [ἐνγ8. ὍΤΠ]5 
νγ» 85 ΒΟ. 518. 

ἐδαὶ ἐδὲ «υογά 977 ἐδὲ Τιογά . .. τεσ δὲ 
,“ιὠδίραά.} 8ὲεε ποῖθ οὔ 2 (ἢγ. χχχυΐ. 21. 

Ὡ. ΤΡε 1ογά Οοά φ΄ Ἠεαυεη.) Οτ, “ [επο- 
νδῇ, ἴΠ6 Οοά οὗ πεάνθη." [Ιπ {Ππ6 οσιρίπδὶ 
Ῥογβίδῃ, ἴῆς ἀοουπιοπῖ Ῥγοῦδῦν τδη--- Οτα 
πιδχά, ἴΠε Οοά οὗ Ποανθοη." βΒιυιῖ [ῃ6 Ῥογϑίδῃ 
ΟΥ̓ κἰη4] ννουὰ παίυγα!]Υ Ὀ6 δοςσοπηραηϊδα ὈΥ̓ 
ἃ Ἡρῦτονν ἰγδηβογίρῖ; δηά ἴῃ 1ἢ}5 {γαπβοτιρί 
“ [ἐδονδὴ " ννου]ὰ 86επὶ ἴο ἤᾶνε Ὀδθη ἴδκοη 
85 ἴῃς δαυϊναϊοηί οὗ “ Οττηδζά." ὙΤῊς Ῥογϑβίδη 
ποίίοη οὗὨ ἃ 5ἰηρὶα ϑυργεπια Βείηρ-- Αμυγα 
Μααχά, “ἴθ πιυςῃ-Κηονίησ, οὐ της -Ὁ6- 
βιονίπρ ϑριπῖὶ}"-- αἰά, ἴῃ ἕδοῖϊ, ἀρργοδοὴ πεδῪ 
ἴο ἴ!6 [ονν]ϑἢ ςοποορίίοη οἔ͵εβοναῆ. (866 
“ Αποείθηϊ Μομδγοῖθβ, νο]. "]. Ρ. 97.) 

ῥαΐῤ σίυεν »"ιὸ αἱ! δὲ ἀἰη ον», δ᾽. Οοπι- 
ράσο ψ ἢ [86 οροπίηρ βεπίθηςο οὗ [ἢ]15 οάϊςῖΐ οὗ 
Ογτὰβ βυςῇ ἃ ἔογπι]δ 45 ἴῃς Ο]]ονντην, ΜΠ ἢ 
(ΟΙΠΠΊΘης65 8Δη ᾿ηϑογρίίοη οὗ Ὠδγὶ8 :-- ΤῊΘ 
Οτοαῖ Οοά, Οπμδζά, ννο ἰ5 ἴῃς οδοῦ οὗ 
(Π6 ξοάϑ, ἢ6 Θϑί δ! !5ῃοὰ δᾶγίυ5 45 Κκίης ; 86 
δτδηϊοὰ δἷπὶ {πὸ ορίγο; ὈΥ ἴδ γᾶς οὗ 
ΟτΥπιδζὰ ἰ5 ᾿αγιι5 Κἰηρ." ὍΠΕΟΓδ ᾿5 ἃ δἰ ΠΉΠΔΓ 
ἔοστηυϊα δὲ ἴπῸ ςοπηηηοποοιηθπὶ οὗ τῆς γτραῖ 
ΤΩΔΊΟΥΙΥ οὗ Ρογβίδη ᾿ῃϑογ ρ[Οη5. 

δὲ ῥα! δ ἐραγχεά νι 1ὁ ὀμέίά ῥὶνε ὦα δοιδε. 
[1 ἰ6 ἃ γοδϑοηδῦϊο σοηϊθοΐιγο [ῃδῖ, οη ἴῃς ςὰρ- 
ἴυγε οὗ Βαῦγ]οη, γγὺβ ννὰ5 Ὀγουρξαϊ ἱπῖο 
ῬΟΙΒΟΠΔΙ] σοπίαςϊ νυν Γλαηϊοὶ, ἀπά τβαΐ ἢϊ5 
αἰζοηίίοη ννὰ5 ἀγαννῃ ΟΥ̓ ἴμαἴ ργορδεῖ ἴο ἴδε 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ οὗἉ 5814} (χ]ῖν. 28)---- 1 Πδῖ βδτἢ οὗ 
γτιβ, ΗΘ ἰ5 ΠΥ 5περῃεγά, δηὰ 5}4}} ρουογτα 
4}1 ΤΥ ΡΙδάϑιγο ; Ἔυθη βαγὶπρ ἴο [ΘΓ 54] τη, 
ΤΒοιι 5}4]1 6 Ὁ}, ἀπά ἴο ἴῃς τεπιρὶθ, ΤῊΥ 
[ουπάσιοηβ 5Π4}} ὃ6 ἰαἰά." Οὐυγτιι Ῥγο ΔΌΪΥ͂ 
δοςορίοα (ἢϊβ ΡΓΟΡἤΕΟΥ͂ 8ἃ5 ἃ “οδαγρε" ἴο 
τευ] [6 ΤοιηΡΙ6. 

38. Ηὶ ἐξ δὲ Οοά])] (Οοιήραγτο ἴδε ᾿οῦ"- 
[εβϑίοη οὔ ϑασίυβ ἴῃς Μοάορ, “Ης ἰ5 πε 
Ενίης σοά" (δη. νἱ. 26); δηά 9εεε ἅδονε, 
Ὡοῖθ 1 Οὔ Υ6 786 2. 

4. ἢ Ῥονοευεν γεριαίπεὶ ἐπ Ὧν} ῥίαεςε «υδὸνὸ 
δὲ «οἱοωγηφ. ἘἈαΐδεσ, “ὙὕἽ]ΒοόνοσΣ (οὗ ἴῃς 
οδρίϊνο ρθορὶθ) ἐδ δβι11}} 1οὐδ, ἰπ ΔῺΥ Ρ]8960 
ὝἜΒΟΣΟ δ0 δ)᾽88 δὲδ (ἰοΠΠΡΟΓΑΙΎ) δϑοὰο." 

ἰε ἐδὲ νιεῆ οΥΓἹ δὲ ρίας ῥδεὶῤ δὲν.) . “1,εῖ 
[Π6 Ῥϑορὶθ διποὴς ψϑοπὶ 6 ἀνε] --- ἰἢς 
μοδίμθη ροριυϊδιοη--- πεὶρ Ὠϊπι.᾽" 

δεεϊάεν ἐδὸ εεσαυ] οὔεγὴπ ἦ ΤῊΘ “ οἤξγ- 
ἱηρ" Βογὸ ἱηπϊοηάθα 15 ργοθδοὶν παῖ πιδάς ὈΥ̓ 
αγγὺυβ Πἰπιβο. (866 ὑϑῦϑθθβ 7511.) Οὐγτιιβ 
τοαυϊγοα ἢ]5 βιιθ᾽]οςῖ5 βεη ΓΑ ἴο ἔοϊϊονν ἢὶ5 
ΘΧΔΙΊΡΙΟ, δηά ἴο “περ " τῆς [ἐνν5 ουΐ οἵ τῆςὶς 
δίογοϑ. ((οπιρᾶζε γὑεῦϑς 6.) ᾿ 

1 Ηεδ. 
ἐδ ἄξας 
». 



“4. Κη. 
234. τ. 
5. (τοῦ. 
26. 7. 

Υ. 5---1χ. 

ς 4ΦᾷΡγΊΎΤΙδη τοόβεὸ ὺρ ἴῃς οδίεξ 
οὗ τῆς ἐλῖμεῖβ οὔ [υάδῃ δηὰ Βεη- 
ἸΔπλη, δηά τῆς ρῥγίεβϑῖβ, ἀπά {πὲ [,6- 
Υἱῖεβ, ψιἢ 411} ἐὐέπι ΨΏοδε βρί τ 
(ὐοά διὰ ταϊβεά, ἴο ρὸ ᾧρ ἴο διὰ 
πε δοιιδὲ οὗ τῆς [ΚΡ ΨΨὨΙΟἢ ἐς ἴῃ 
]επιβαίςηι. 

6 Απά 141] {πὲ τῇδε τύεγε δϑουϊ 
τῆδτα ᾿βιγαηρτΠεηςά {ΠΕ ῚΓ ἢλπάβ ἢ 
γε 85615 οἵ νοεῖ, ἢ ρο]ά, ἢ 

᾿ ροοάβ, ἀπά νν ἢ Ὀεαϑῖβ, ἀπά ντἢ ργο- 
οἴοι8 τῆϊηρθ, δοϑίάς 4}} ἐῤαίῤ νγ88 
νΠ  ΠΠΡῚγ οἥετοά. 

η 4 ΑἸβο ὕγευβ τλ6 Κίηρ δγουρῃς 
[οσττῇ τῆς τᾶς οἵ τῆς Πουβε οὗ ἴδε 
Ι͂κΡ, “ἢ ΝΟΡυςμάπεζΖαγ ἢδά 
Ὀγουρῆς ἔοι οὐἵ οὐ [εγυβαίθπι, δηὰ 
Παά ρυῖ τπεπὶ ἴῃ τῆς ουδὲ οὗ ἢ]5 
δοάϑ ; 

ΒΕΖΆΛΑ. . 3981 

8 Ενεη ἴῆοβς ἀϊά Ογτζτιι5 Κίπρ οὗ 
Ρεγβίᾳ Ὀγίηρ ἕο ΒΥ τῆε [αι] οὗ 
Μιγεάδιηῃ (ἢ τγϑάβαγεῦ, ἀπά πὰπὶ- 
Ῥεγεά τῆεηὶ ὑπο ὅ ΘΗ ΘΠ ΔΖΖΆΓ, Πα ὁ 858 ἐἉ 
Ρἤηςε οὗ Τυάδῃ. τὰ 

9 Απά τὶς ἐς τὰς παπιθεγ οὗ τῆ 6 πὶ: 
ΓΙ ΓΥ σμαγρεῖβ οὗ ροϊά, 4 τῃουβαπά 
σΠΆΓΡΘΓΒ δ διϊνεσ, πἰπς δηὰ τυ ῃ 
Κηϊνεβ, 

Ιο ΤΕΥ θάβοηβ οὗ ροϊ]ά, 5|ἷνοσ 
θάβοηβ οὗ ἃ βεςοηὰ .ογξ ἔουγ Ὠυπάτγεά 
ΔΠά ἴοῃ, ἀπά οἴμεσ νϑβϑεὶβ ἃ τῃου- 
84η6. 

11 ΑΙ] τῆς νεβ8868 οὗ σοϊά δηά οὗ 
ϑΙΙ να τεῦς ἤνε του πῆς δηὰ ἴοιυτγ 
ἢυπάτεά. ΑΙΙ ἐδεεε ἀϊά 5. ΕΒ θΔΖΖΑΓ 
Ὀτίπρ ἃρ ννἢ ἐλόηι ὁ ἴτμς σαρτν"Υ 
τμαῖ ψψεγα Ὀγουρῃῖ ὕρ ἔτοπι Βαθγίοη 
τηἴο Γεγυιβαϊεπ). 

1 Ἡξεδ. 2΄ς 
ἤγαμδ ον 
ἑαζέον., 

δ. Τρεπ γουὲ μὸ. .. Ὅ ἢ ὌΠα ρειτηϊβϑίοῃ 
ΟΥ̓ τεϊυγη τνὰ5 στδηϊοα ΌΥ Ογτιβ ἴο 41] [Π6 
[5γδ} 1165 (γθῦβο 2); Ὀυϊ ΟἹΪΥ ἃ ρογίίοη οὔ (πὶ 
ἴοοκ δἀναπίαψε οὗ 1. “ΜδηΥ τεπηδίπεα ἴῃ 
ΒΔΌΥ]οη," 58γ5 [ βερῆιβ, “ϑδίποθ ΠΟΥ͂ ψγ ΓΟ 
αἰδιποϊϊποὰ ἴο σεϊπαι! δὴ [ΠΕΙΓ ῬΓΟΡΕΓΙ ἢ 
(Δπὶ. [υἀ᾽ χὶ'. 1. Ὑποθε Ψῆο τεϊυγηοὰ 
ΨΕΓΟ Ροβθοῆβ ψῆοπὶ Οοα Πλὰ δϑροςο δ 
δι γγοά ὉΡ ἴο ΤΑ ΚΟ ϑδογ ῆς 65 ἔοὺγ ἢΪ5 ρίουγ. 

977 υκάα αμά Βεηϊα»ιπ. Αοσίρατε τ Οἢγ. 
Χ. 5, ὑγογο, μονουοῦ, νὸ δηά τῃαϊ 5οπιο οὗ 
ἴδοβε ψῃὴο τεϊυγησὰ αἱ [815 {1π|6 ὈεΪοηροά ἴο 
Μαηδεβθὴ δπὰ Ερῃγαδίπ). 

«υἱ!ῤ αἱ! δεν». ὙὍΈὮΘΓΕ 5 πὸ “ἢ Ὁ ἢ (ἢ 6 
οτγίξίηαὶ. Τηθ οἶδιιϑα 15 ποῖ δάψ!οηὶ ἴο 
ὙΠδῖ ροα5 Ὀείογο, θυΐ ᾿πλδίϊνες οὗ ἢ. ΟἿΪῪ 
ἴΠοδ6 “ [δῖ μογϑ, ργίεϑσῖβ, δπά 1,6νῖ65," ψεηΐ ὕΡ, 
ὙΠ ο96 5ρίγὶϊ Οοά πδὰ σαϊϑθά. 

Θ. Τρεν Ἰδαὶ «ὑεγὸ αδοιιὲ ἐδέγι σἰγεηχίδοηεαά 
ἐδεὶγ ῥαμά..] ΤῊ ἄξογοο οὗ ὕγτγυβ (νεῦϑα 4) 
ν5 ορεγεά, ὙΠοῖγ ποῖ ρῇθουΓα Ππεϊροὰ {μοπὶ. 

7. Τ2ε υετσε..1] Οὐομηραᾶγα 2 Κὶ. χχν. 14,15; 
2 ΟἾγ. ΧΧΧΥΪ. 7; [6Γ. ΧΧΥΙ, 2ι, 22; Ὠδῃ. Υ. 2. 

Νεδυιεβαάμεξκαγ . .. ῥαά ῥὶ ἐδέηι ἐπ δὲ 
βομσε φΓ δι: κοά..}ὺ ἘΔίΠοΓ “ οὗ ΠἰΞ ροᾶ," 45 
1 584Π|6 ΘΧρτοβϑίοη 15 [γδηϑίαϊοα ἴῃ  δῃ. ἱ. 2. 
ΝΕΡυςμδάποζζῶσ ψν»Ὰ8 ἃ ϑρεοίδὶ ἀδνοῖθε οὗ 
Μετγοάδςο, ννβοπι Πα σοῃϑίδῃ τ ϑἴγ}65 “ 815 
Ἰογά." 

8. Μμεῤνεάαι δ. Ον “ Μιι ἀδῖοβ." Τῆς 
οσουττοηςς οὗ (15 ΠδπΊθ, ΝΠ ὮΝ πιο “ ρίνθη 
Ὁγ Μιχα," οΥ " ἀξαϊοςαῖοα ἴο ΜΙ Νγα," 15. δῃ 
᾿ηἀ᾽!ςΔἼοη ταὶ {π6 ϑυη-ννοσβῆρ οὗ ἴῃ. Ῥετ- 
δίδης ννᾶ5 δί ἰθαϑίῖ 85 οἱ 85 ἴῃ {{π|ὲ οὗ Οζι. 
((ὡοπιρᾶγε Χοη. ὁ Ογτγορ. νυ]. 3, ὃ 24.) 

ϑδῤοιδύαχεαγ [1 ἀρρεᾶγβ ἔγοπὶ ἴῃ6 5ι:096- 

αυοπέ παγγδίῖνο, δηὰ δβρεοὶδ! γ ΠῸΠῚ Υ. 14, 
(Πδῖ 58 οϑη ΑΖ ΖΔΓ ννᾶ5 ἃ παπιὸ Ὀογῃς ΌΥ Ζεγυθ- 
θαυ] ((οπιρᾶγο ἴΠ6 ϑἰπλῦ ολ565 οὗ Ὠ .4π|εὶ 
δηὰ (6 “Ὕσοο ΟΠ άγοη. 

ἐδεὲ ῥγίηοε. οΚἡὶ ϑιάαφ Οὐ Ζεγιρθδθο 8 
ΤΟΥ] ἀεβοεηῖ 56ε6 ποῖθ οἡ τ (ὮΓ. 111. 19. 

9. Οραγσου ἢ ὍΠῈ νογά υ5ε6---ασαγίθίεῦ 
--οσσυΓβ ΟἽΪΥ ἴῃ [ἢϊ5 ρᾶϑϑασθ, [15 πηοδηΐης 15 
ἀοιιδιῖι!. ϑοπῖς ἀογῖνο [ἴ ἔσοσῃ [6 ΗθΌ. τοοῖ, 
ξάγαι, “το Βοϊὶον οι," δπὰ ἰγδηβίαΐθ “ σ᾿ 
ΟΥ ἐἐν6 5561." ΟἾΠοῦβ οοηηδοῖ ἰἃ ψ ἢ [86 
Οτοοκ κάρταλλος, νν ἢ νν85 ἃ δαϑκεῖ ροϊηϊοὰ 
αἴ Ὀοϊζοῃ. Τῆδ 1,ΧΧ. ἰγδηϑίαῖς ψυκτῆρες, 
ἐγ] Π6- οοἾογ5,) ψνἢ1}6 Ἐϑάγαθ ιιδδϑιυΐοϑ 
σπονδεῖα, “ ν6556}5 ἴῸΓ δοϊάϊηρ ἀγηκ-οῦογ- 
ἴη55.᾽" 

Ζπίυεἢ ΤῊΝ 18 Δποῖμου ἀουδί} νοτγά, 
ΟΠΪΥ υϑϑοὰ ἢεγο. Εϑάγδϑ μδ5 θυΐσκαι, “" σεΏ56 5. 
Απὰ (6 ΕἸΥΠΙΟΪΟΣΥ Ροϊηΐϊ5 ἴο 5οπΊα ἸΏ ΡΪΙΟΥ- 
τηαρηΐ οὗ θαϑκεῖςσσοσγκ. 

10. Βα"ομ".1ὺ Οοιαραγα τ Οἷιγ. ΧΧυ]. 17. 

11. ΑΠ ἐδὲ υτσεἶς .... «ὑεγῦξ τς ἐδομμαπαῖ 
απά ἤοων δυπάγε. ΤῊς 5υτὰ οἵ ἴῃς πιηθεγβ 
ἃ5 ἴπεγ 5ίδπά ἰπ ἴδε Ῥγεϑεηῖ Ηρθῦγεν ἰεχῖ,}5 
2499, ἰπϑοίεαδ οὗ ς4οο. ἴῃ ϑάγαβ ἴῃθ 
5 Ππὶ φίνθη 15 5ξ4όρ; δπὰ ἢ (815 συπὶ ἴῃς 
ἰἴοηβ ἰη {παΐϊ ῥἷαςα Θχδοῖ ἄρτθο (1 Ε'5ά. 11. 
13, 14). Μορῖ οοχηπιεηίδίοῦθ ῬΙΌΡΟΘα ἴο 
οοττοςὶ ΕΖγα Υ ἴπ6 ραββᾶψε οὗ Εἰβάγαδ; δυΐ 
(86 ἰἴοπὶ5 οὗ Εϑάγας ἂῖὰὸ πηργοῦαῦϊθ. ὙΠῸ . 
ξοϊά “Ἑμάγροσβ᾽" ἅτε τηδιῖδ ἜΧΟΥ 5 ΠυΠΊ6- 
Του ἃ5 ἴῃ6 5:᾿ν6 Γ οπϑβϑ, ἢ 15 Δ ὉΠΙΪΚΟΙΥ͂ 
Θαυδιῖγ, δηὰ τπ6 5] νῈῦ θᾶϑοηβ ἃΤῈῸ 2410 
Δφαϊπδὶ 30 ψοϊά οὔθβ, νυ δὶς ἢ 15 8ῃ ἱπιργο 80 ]6 
ἀϊθεγοποθ. Ρχοῦδοὶυ {Π6 δυπὶ ἰοϊδὶ ἰπ [86 
Ῥγεβϑθηΐ ρβϑϑᾶρο [85 σιιβογοὰ ςογγυρίίοη. 
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« Νεῖ. 7. 
6, ἃς. 

ιν, 
εἰ ταν πᾷ, 
Ν εἢ. 7. 7. 

(ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ 11. 
ε 7λε πηρδεν ἦα γείμρνι, οΥΓ 116 δεοῤίε, 46 
97 ἐἀε ὀγίοείς, 40 οΥΓ ἐδ μευες, 43 ο7 {ἠέ 
Δείλίνύπς, 55 ΟΥ ϑυέοηιοημ, ς σεγσαμίς, 62 οὗ 
τάς γισίς τολίοὰ ἐομἐα πο σάσιυ ἐλεῖν εαΐϊο 
δγέζ. ὅ4ᾳ 71: τυλοίς »γπρπόδν ο ἐλεηε, τοι 
ἐλ» τμόσίανες. Θδ 7λεῖν οὐἑαίϊομε. 

ΟΥΝ “εδεβε γέ ἴῃς Τσμ]άγεη οὗ 
τῆς ρῥγονίπος ἴπαῖ ψγεηῖ ἃρ 

ουΐ οὗἉ {πὰ σφρτνίγ, οὗ τῆοβε νυ ῃϊςἢ 
δὰ Ὀδεη Ταγγιεὰ ἀνγᾶγ, γῆοπὶ Νά δυ- 

σμδάπεζΖζαγ τῆς Κίπρ οὗ Βαδγίοη μιδά 
ςαγγίε ἄννὰὺ ὑηῖο Βαδθγυίοῃ, πὰ σαπια 
Δραίη ὑπῖο εγυβαίεη ἀπά [υάδῃ, 
ἐν ΓΥ οηδ υηἴ0 ἢ]8 οἰ; 

2 Ν Βιϊςἢ σδπιεὲ νυ ΖεγυθΔΡεὶ : 
7εβῆυλ, Νεδεπιίδῃ, ᾿ δεγαίδη, Εϑεϊδιδῃ, 
Μογάεςδι, Βι]5ῆδη, Μίζραγ, Βἰρναὶ, 
Κεδυηι, βαδηδῆ. Τπὲ πυρεῦ οὗ 
τῆς πιεη οὗ τε ρεορὶςε οἔ [βϑγδεὶ : 

2 Τὴε Τμ]άγεη οὗ Ραγοβῇ, ἔνο 
τπουδαπά δὴ ἢυπάτοά β5ενθητ δπά 
ἴννο. 

4 ΤΕ ομιάγεη οὗ δῃερμδιίδῇ, 
τῆτες Πυπάγεά 5ενθ ΠΥ δηά ἴννο. 

ς Τῆς οδΠάτγοη οὗ Ατγδῆ, βενεη 
Βυπαάγεά βενε τ ἀπά ἔνε. 

ΕΖ2ΖΆΛΑ. 1. [ν. 1--τῦ. 

6 Τῆς ομη]άτγεη οἔ ἦ βαβαῖ -τησαν, “ Νεὶι 7. 
οὗ τῆε ἙὨ]άγεη οὐ [εϑῆυα απά ἴοαῦ, ὁ 
ὕνο τῃουδαπὰ εἰρῆς δυπαάγεά διά 
τνεῖνε. 

γ Τῆς ΤΠ] άγεπ οὐ ΕἸαπι, ἃ τπου- 
βϑᾶηα ἔνγο πυπάγεά ΠΗ͂Υ Δηἀ ἰουτ. 

8 ΤΠε οἢ]άγεη “ἢ Ζδῖσι, πίῃς 
Βπυπάτγεά ἰοΓγΥ ἀπά ἢνε. 

9 Τῆς οἰμ]άγεπ οὗ Ζδςοδὶ, βενεη 
Βυπάτεά Δηὰ τῆγεοβϑοοσε. 

10 Τῆς ομάγεπ οὐ ᾿Βαηὶ, ἰχ "τ, αι 
Ππυηάγοα (ΟΓΥ ἂπά ἔννο. ὙΕΙΤ κέ 

11 Ἴηε ομΠάγεη οὐ Βερδαὶ, 5ἰχ 
πυπάγεα νγεητγ δηά τἤγεα. 

12 ΤῊ σδι]άτγεη οὗ Αζρϑδά, ἃ τπου- 
δδηἀ ἴννο ἢυπάτγεα ἵνγεητγ ἀπά ἴννο. 

12 ΤὭς ΤΠ] άτγεη οὗ Δἀοηίκᾶπι, 8ἰχ 
δυηάγεά 5ΙΧΙΥ͂ ἀπὰ 51|Χ. 

14 ΤΏε οι άγεη οὗ Βίρναι, ὕνγὸ 
τ-ῃουβαπά ΠΗ͂Υ Δηἀ 5|Χ. 

Ις Τπε ομιάγεη οὗ Αἀάϊη, ἴουγ 
Βυπάγεά ΒΕΑ͂Υ ἀπά ἔουτ. 

ιό Τῆς Ἑμ]άγεη οὗ Αἴεγ οἵ εζο- 
Κίδῃ, πἰπεῖγ δηά εἰρῆς. 

17 Τῆς «οι άτεη οὗ Βεζαὶ, τῆγες 
Πυηάγοά ἔνγεπῖγ δηά τῆγϑα. 

ΠΗΑΡ. 11. 1. δὲ εὐ] ώγοη 9 1δὲ ῥγουίΐπερ 
7υάκεα ννᾶ5. πο ἰοῆρεῦ ἃ Κιηράοπι, δι ἃ πΊεΓα 
“ ργονίηος ᾽" οὗἩ Ῥεγϑία, “Τῆς ομ]άγεη οὗ ἢ 
τονίποο ἢ ἅτὸ ἴΠ6 5γδ6] 165 πο τοϊιγποά ἴο 
αἰοϑίίηο, 8ἃ5 ἀϊξτίηςί ἔγοπι [Π056 νγῆο γοπηδιηδά 

ἵπ Βαῦθγ]οπία δηὰ Ῥεγϑίδβ. (δ5εε Ὀείον, υ, 8, 
δηὰ Νοἢ. ἱ. 3.) 

ΣΡ ομδ μη δι εν ὙὌΠαῖ ἰ5, ἰο τὰς 
ὅτ νμογοῖο [15 ἐογεΐλ μοῦ μαά δοϊοηροά. 
Οὗ οουγϑθο, ἴῃ ἴἢ6 ἔδνν σα865 ΨΠΘγΟ [Π]15 ννᾶ5 
ποῖ Κπονγῃ (νεγβο8 59-62), ἴπε ρίδῃ σου]ὰ ποῖ 
δ ςαγτι δε οι. 

Δ. Ἡῥιωῦ εαπι «αυἱἐδ. Ζεγμόδαδε ] ὙὍνο 
ΟἴΠΟΥ οορίθ5 οὗ [ἢ|5 1ἰδσῖ ἤᾶνε σοῖὴς ἄονγῃ ἴο 
1.5, ὁη6 ἴῃ ΝΟΉ. νἱῖ. 7πόρ, ἴῃς ΟἾΒΟΓ ἴῃ 1 Εἰ 54. 
ν. 8-41. ΑΙ δοϑῖῃ ἴο δᾶνθ Ὀδθθη [θη ἔγοτῃ 
ἴΠς βδᾶπιθ οτὶρίηδὶ ἀοςιιπιοηΐ, δης ἴο Πᾶν 5ιι 
ἔετο τόσο οὐ ἰ655 ἔἴτοπὶ σογγτυρίίοι. ΨΝΉΘΓΟ 
ἴνο ουἱ οὗ (με ἴῃγεο ἄστρο, ἴῃς γεδάϊηρ βου ὰ 
ῬΓΕΥΔ11 ονεγ ἰμδὶ οὗ [86 {πιγά. 

εδια, (6.1 [658 ἰ8 οὔ σουγϑο ἴῃς ΗΙΡῊ 
Ῥηοβῖ. (866 ποῖθ οὐ ἢ. 11]. 2.) [π Νεβοιηίδῃ 

. δηῃὰ ΒΞάγας [πε ᾿ἰσῖ ορθης νν Ὦ 4η Θπυπιογαϊίοη 
οὗ φτυείυε Ῥεύβοηϑ, ῬγΟΌΔΟΙΥ οἤίεῖ σοργο- 
δοηζηρ ἴῆ6 ὕνεϊνα {Πῦ65. Οπε οὗ ἴπε6ϑ6 
(Ναμαπιαπι), ἴπ6 δἰχῖμ, 48 ἀγορρεά ουῖ οὗ 
πὸ σφίαίοσυο οὗ γα. Ὅῆγοο οἴθογβ, ϑογδ δῇ, 
ἘἈδοϊαί, ἢ), ἀπά ΜΊΡΑΥ, ἤᾶνθ Πδηλ65 5115 8] 
αἀϊδεγεηῖ ἴῃ ἴ86 ΟἿΠΟΥ 1518. 

5. Τδὲ ἐδ άγεη 9. “γα. Ἰηβιεδά οὗ 775 
ΝΕΟΒΟΙΪΔ} {Υῖ. 10) Πᾶ5 652, Ἐϑάγαϑβ 756. 

6. Τιωωεϊυε.} Νεποιδῃ Ππᾶ5. “ εἰρμίεεη ἢ 
Πεσο; δυῖ Ἐϑάγας Ἴοπῆστης ἴῃς “πνεῖν "ἢ οὗἁ 
ΕΖτΆ. 

8Β. ΤΡε εἰἰϊάγεπ οΓ' Ζαιμ} Νοδετλδὶ 
Τεσκοῆς ἴποβο δ 845, ἱποῖοραά οὗ 945: δυϊ 
δϑρϑὶη Εἰϑάγδϑ σοπῆστης Ε.2Γὰ. 

10. 12ε εὐῥἰάγεμ 9 Βαηπ! Οτ, “ Βιηηυ 
(ΝΞ ἢ. νἱῖ. 15). Νεδβεπιδῆ δηά Εϑαάγας γεσκοη 
πο πὶ αἵ 648 ἰηκίοδά οὗ 642. 

11. ΤΡε εδίάγεπ οΥ Βεδαὶ ἢ ἈΝεδοιδῃ δα 
628 ποτε ; ΕΖγὰ δηά 1 ἔϑβαγδβ 622. 

12. Τὸε εὐἐάγεη Κ᾽ “πψαά Νεβεπιδὴ 
ΓΆΪΘο5 ἴΠ6 ὨΌΓΆΌΘΙΓ ΠΕΙῸ ἴσοπη 1222 (0ο 2322, 
δηὰ τ Εϑαγαδαϑ ἴο 3222. 

18. Τόε εὐ άγεπ οὗ ἡῤρ μνείμ, ΝΕΠΟΙΔΙΔῈ 
δά τ Εϑαγας δύο 667 ἰηϑἰοδα οἵ 666. 

14. Τρε εὐἠάγεη Κ᾽ Βίσυα! ὙὍὙΠεθὲ ἅτ 
Τεοκοηρὰ ὉΥ̓ τ: Εϑάγαϑ δῖ 2οδό, ὈΥ̓ Νεμευ δ᾿ 
δῖ 2ο67. ᾿ 

15. Τ72ε εδίϊγεη Ὁ “415.1] ἘΓ2τα᾿5. Ὠυθθεῦ 
ΠΟΓΟ ἰ5 ςοπβειπιοὰ ὉΥ τ Εϑάγαβ. Νοδειγδῃ 
[45 όξς. . 

17. Τόε εδιϊάγεη 4 Βεχαὶ  Νοδεπιδῇ 
Τοοκοης ἴπεϑο αδἱ 124; δυῖ, ἀρλίη, τ Εϑάγαδ 
ΠΟΠΗ͂ΣΙ5 ἘΕ2ΓΆ. 



ν. 18---41.] 

᾿ Οτ, ̓ 18 Τε ςἢΠ]άγεη οὗ 7ογαῖ, Δη 
Νεμ.7.44. Ἠυηάτεα Δηἀ ἴννεϊνε. 

Ι9 Τῆς ΤΠ] άγεη οὗ Ηδβμυηι, ἴννο 
δυπάγεά τννεπῖν ἀπά τἢγεα. 

ΚΑΒ 20 ΤῊε ΤΠ] άτγεη οὔ ΟἾθθαγ, πἰηοῖγ 
ΝΒ. 7.5. ΔΠ4 ἤνε. 

21 Της οδη]άγεη οὐ Βειἢ-Ἰεῆεπι, 
8η Ὠυηάγεά τυγεητγ δηά τῆγαα. 

22 ΤὮς πιεῃ οὗ Νείορμαϊι, ΠΗ͂ 
Δῃἀ 58|χ. 

23 Τῆς πιεῇ οὗ Αμπδίδοιῃ, δῇ 
Βυπάγεα ἔννεητν δηὰ εἰρῆι. 

ἐν ΒΔ 24. ἼΔΕ σ]άγεη οὗ ᾿ΑΖιγανεῖῃ, 
ΝΒ. 7.48. ἐΟΓ ἀπά ἴννο. 

2ς Τῆς ΤΒ]άτεη οὗὨ Κα ἱγ)] τ ἢ -ἀγίπι, 
ΟΠΒερδίγαῃ, δηὰ Βεεγοῖῃ, βενεὴ πυῃ- 
ἀγεὰ δηά ἰογυ δηά εἶτδα. 

26 Τῆς ςοδι]άγεη οὔ Βδιδῃ δηά 
(δθλ, 5ῖχ μυπάγεά ἴννεηςγ πὰ οπμα. 

27 ΤῊΣ πλεη οὗ Μιςμπηδ5, Δη μμη- 
ἀτεά ἱννεηῖγν δηά τνο. 
8 ΤΠε πιεη οὗ Βειῇ-εἰ δηά Αἱ, 

νο Ὠυπάτγεα τνγεῃτῦ πὰ τῆτες. 
29 Τὴε ομηάγεη οὔ Νεῦο, ΒΗ͂Ὺ 

Δηἀ ἴννο. 
20 Τῆς ομ]άγεπ οὗ δ ΑΒΉΝ ΗΝ δη 

Πυηπάγοά ΒΕΑ͂Υ 4πἀ 5|Χ. 

18. Τδε εὐϊἰάγεμ οὗ Ψοναὐ.} Ἐοτ “ Ἰογδῆ" 
Νοδοιδῃ (Υ}, 24) 5 “ Ηαδγιρὴ." 

19. Τδὲ εὐέίάγεη οΚ᾽ Ησεδιωη. 
ὉΥ Νεδιεπιίδῃ αἱ 128 ᾿πϑίοδὰ οὗ 223. 

40. Οἰὀῥδαγυ.Ἱ Ἐοσ “ Οἷνθαν" Νοδοιλίδῃ 
[45 " ΟἸδεοοη." 

2. Τόὲ "πη ὁ ΝΜείορδαθ ἘΝεβεγλίδῃ 
Ἰοίῃϑ ἴπ656 νυ τ τΠ6 βοι ἢ ἐεριτεῦ, Δη4 ΤΔΚΟ5 
6 πυδοῦ οὗ δοίἢ τορεῖθοῦ 188, ἰπδιεδὰ οὗ 
179. 1 ᾿ἰϑάΓδ8 ΠΟΔΙΪΥ ἀξ τ 65 νετἢ ΕΖτ. 

244. “᾿“νιαυεϊ δ Οδ δὰ ἰῃ Νεδεπνδὴ 
“Β6ἢ»ΑΖεμδνοῖῃ " (Υἱῖ. 28), δηά ἰὴ τ ἔϑαγ, 
(νυ. 18) “ Βεῖβ-δαπιο8᾽" (ογ “ Βε:Π-ϑποπηθβὴ ἢ). 

48. Τε "πη ο7) Ἀεὶ δ-εῖ αμἡ .4:.1 Νεδο- 
Τζαϊδῃ τοςκοπϑ ἴΠδηὶ δὲ 123 ἰποϊθδά οὗ 241. 

80. Τό εὐἠάγεη οὶ Μαφόμὁ.} Οπιερὰ 
ἔγοπι ἴῃς οσαἰδίοσιια οὗ Νεδεπιίδῃ, θυ ϊ τοργο- 
δεηϊοὰ ὈΥ {πὸ “ ἙΠὨι]άγεη οὗ Νερῃηϊδ᾽! 'Π 1 Ε5- 
ἀγλϑ8 (ν. 21). 

81. 1όε οἶδεν Βίανα.) Οὐε Εδπὶ μβδά θδεῃ 
αἰγοδάυ πιεπιοηθὰ (τεῦβο 7). [{ 15 συγίοιι 
(Ἰδὲ ἴΠ6 πυπεΥ δϑοϑσποὰ ἴο οδοῦ ΕἾἶδπὶ ἰ5 
ἰἀοητςδὶ (1254). 

33. Τδὲ εὐλίάγεη 9 Σοά, 57 Νεδεοπιίδα 
Εἶνο5 ἴῃς ὨυπΊθοΣ ἃ5 721 ἱπδίοδα οἵ η25; Ὀυΐ 
1 Εϑάγαϑ ΘΟ ΗΣΤ5 ΕἸ ΖΓΆ. 

Ἐοοκοηποὰ 
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21 Τηε ΤμΠ] ἄγεθ οὗ τῆς οἴδεῦ 
“ΕἾδηι, ἃ τῃηουβαηά ἴνγο ἢυηάγεά μΑγ ; 598 νεῖ, 
Δηά (ουγ. 

22 Τῆς ΤΠ] άγεη οὐ Ηδλγίπι, τἄγες 
Ἠυπαγεά δηά τννοηῖ 

232 ΤὮε ΤἢΠ]άγεη "οὕ [,οἀ, ᾿Ηδάϊά, ! Ο:, τς 
ἘΠ Ομο, βενεὴ δυπάτγοά ΤΩ αὐὰ ΠΡ" 
νε. τορίες, 
34. ὙΒε οὐ ]άγεπ οἔ δτίομο, τῆγεθ 

Πυπάγεα (Οτίγ ἀπά ἔἢνε. 
45 Τα σὨΠ]άγεη οὗ δεηδδῇ, τῆγεε 

τπουβαηά δηά 5ἰχ μιιπάγεά δηά ἐπίτεγ. 
46 4 ἼΠε ργεβῖβ : τε ςδι]άγεη οὗ 

7 ]εἀαίαῃ, οΥ τε ἤουδε οὐ Ϊεβῆιλ, ἄξι ολιο 
πἷης ἢυπάγεαα βανθητ δηὰ τῆγεε. 

37 ΤῈ ΤΠὨάγεπ οὐ “ [πχπλαγ, ἃ ΖΦ σῦδτοα, 
τῃπουδαηά ΠΗ͂Υ ἀπὰ ἴινο. 

38 ΤῊς ΤΠ] άγεπ οὐ. ἀ ΡΆβμυγ, ἃ δ᾽ ζβοο 
τῃουβαηά ἴνο δυπάγεά ἔογιγ πὰ ἢ 
βενεη. 

39 ΤῆῈ ΤΠ] άτεπ οὗ ᾿Ηδγίπι, ἃ 1 τῖτον. 
τπῃουβαπά ἀπά βενεπίεεη. 

40 47|ε [,ενιῖε8: τῆς ΤΠ]άτεη 
οὗ [ἐβῆυα Ὧδπὰ Καὶ λάπχιεϊ, οὔ τῆς ΤΠ] ἀγα α ΟΣ 
οὗ ! Ηοάανϊδῆ, 5ενεητῦ ̓ λπά (συγ. 2 
414 Τῆς, δ ΠΡΘΓΒ : τῆς σῃι]άτεη οὗ «αἸιδὰ ἀμ 

Αράρῇ, δη δυπάγεοά ἔννεπῖν ἂἀπὰ εἰρῃϊ. Νεν. 7.4}. 

85. Τόε εὐϊἰάγεη ὁ ϑεαα ἢ Νοδοπιϊδῇ 
ἢδΔ5 3930 ἰηοίοαά οὗ 1630; 1 Εϑάγδϑ ἢδ85 1110. 

36. εδαία. 8ε6 τ ΟΉγ. χχῖν. 7, ΨΏΘΓΟ ἃ 
“ εοαδίδῃ " Ἄρρεαῦγβ 85 [ες μβοδά οὗ ἴπε βεσςοηὰ 
ῬΓΘΒΕΥ σου ΓΚΘ. 

97 ἐδὲ δομδε Γ᾽ 9}:“δωαᾳ.} [ἴ 15 ἀἰβῆςυ ἴο 
οχρ δίῃ 1}15 ρῆγαθθ ὙΠὸ σοΐεγεηςε ποιά ὃ6 
ἴο 4 [εϑδυδ δαγίοσ ἤδη ἴῃς τἰπὶὸ οὐ αν, 
ἔγοπι νυποπὶ ἴπς [εάἀδίδῃ οὗ τ (Ἦγ. χχῖν. 7 ννᾶὰϑβ 
ἀεϑοοηάεά. Βυῖ ννὸ Κηον οὗ ΠΟ 5 ςἢ ρογβοῆ, 

87. 1» Γ.) ἹΠΠΠΊΟΓ 15 τηδηςοηδα 45 ἴΠ6 
μεδά οὗ ἴῃ6 οἰχίδοηϊ ἢ ουγϑε (1 (ἢν. χχῖν. 14} 

838. ᾿ατῥμγ.) ῬΑΘΏῸΣ ψγν88 ποῖ ἴῃ πεδά οὗ 
ΔΩ οὗ αν σουγϑόβ. Ηδ ἀρρϑᾶγβ ἴο ὃ6 
τηοηςἰοηοά ἰῃ τ ΟἾγ. ἰχ. 12 δηά ΝΕΟΉ. χί. 12. 

890. Ηαγῖ»..1 Ἡτῖπιὶ νγᾶβ ἴῃε πεαὰ οὔ᾽ 
Βανι 5 τϊγά οουτγθε (τ (ἢγ. χχίν. 8). ΤἘς 
ΠΟΠΊΌΟΓ5 οὗἁἩ [ἴῃ [ΟΣ ὈΓΙΘΞΕΥ Βοιι565 ἅγὸ ἰάθῃ- 
Ἐς] ἴῃ ΕΖγα δηὰ Νεβεπιδῃ. ἵ Εἰβάγαβ αἰ θυ 
8110 ΠΕ]. 

40. Ἡοάαυΐαξ. 
43). ῬτΟΡΔΌΪΥ 
Ε2γ. 11}. 9. 

41. Τὸε εὐίἰάγεη φ"Γ «4:αρ6.}] Νεδοηλ δὰ 
ΤοσΚοῦβ ἴποπὶ δ 148 ἰηϑιίοδλὰ οὗ 128: ὑ"ῖὲ 
1 Ἐϑάγαϑθ οποὸ ποῖ ςοηῆστηβ Εἰ Σγα. 

Οτ, “Ἡοάενδῃ᾽" (Νεῆ. νὴ. 
6 5ΔΠ|6 25 (ἢ “ [υὐδὲὴ᾽" οὗ 
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ῖ ει, 
ϑλανεΐαέ. 

42“ ΤὩς ἙὨΠάἄτεη οὗὨἉ τῆς ροτγίοτϑ : 
τῆς ΤΠ] άγεη οὗ δῃδιίαπι, τὰς σι] ἀγεη 
οὗ Αἴεῖ, τε σμη]άγεη οὐ ᾿Γαϊπιου, τῆς 
οὨΠ]άγοη οὗ ΑΚΚκυρ., τῆς ΤσμΠ]άγεη οὗ 
Ηδχῖια, τῆς ομ]άγει οὗ δῃοβαὶ, 1η 1} 
8λῃ Ὠυπάτγειβ ΓΠΙΓ δπὰ π]16. 

43 Τῆς Νει 1 πὶ: τῃε σὨΠ]άγεη 
οὔ Ζι:84, τε Τσδι]άγεη οὐ Ηδλθιρδδ, 
τῆς σπ]άγεη οὗ Τ᾽ Δ δοτῇ, 

44 Τῆε Τμ]άγεη οὐ Κζεγοβ, τῆς 
οἢπάγεη οὐ δ᾽.ηδ, τῆς ςδ]άγεη οὗ 
Ρᾳάοη, 

45 ΤὭε ἘἙμΠ]άγεπ οὗ 1 εθάπδῇ, τῆς 
σμ]άγεη οὗ Ηδράθαῇ, τῆς “ἈΠ άγεη οὔ 
ΑΚΚυΡ, 

46 ΤῊς σὨΠ]άγεη οὗ Ηδραῦ, ἐπε 
σὨΠ]άγοη οὗ ᾿δῃδὶπιδὶ, τὴς σἢι]άγεη οὗ 
Ἠλιηδῃ, 

47 ΤΏὭε ςΤδ]άγεπ οὗ Οἰάάεϊ, τῆς 
Πρ ἤάτεη. οὗ (ὐάπαγ, ἴῃς οἰ ]άγεη. οἵ 

[ ον, 
Βαεῖμᾶ, 
Νεδ. 7. 54. 

Κεαδϊδῆ, 
48 ΤῊς οἈ]άτεπ οὗ ΚεζΖίη, τῆς 

σὨ]άγεη οὗ Νεκοάδ, τῆς σμ]άγεη οὗ 
(σαζζΖδπι, 

49 Τῆε οΠάγεη. οὗ Ὀζ2:α, τδε 
σὨΠ]άγεη οὗ Ῥδβεᾶῃ, τῆς ὡλ]άγεη οὗ 
Βεϑαὶ, 

5ο Τα ςΤἢ]άγεη οὔ Αβϑπδῆ, {πὲ 
σμ]άτγεη οὗ Μεδυπίπι, ἐπ6 Ομ] άτοπ οὗ 
ΝΕερδυϑίπ). 

51 Τῆς οΠη]άτγεη οἔ Βακδυκ, τῆς 
σὨΠ]άγε οὗ Ηακυρδα, ([ἢς σμι]άγοη οὗ 
Ἠδίδυτ, 

52 ΤΠε ΤΒΠ]άτγεη οὗ ᾿ Βαζίυτῃ, τῆς 

42. 12ε ἐδ άγεν οΓ δὲ βογίεγ..} ΝΟΒΟΙΔΕ 
διᾶ5 118 [ὉΓ 139. 

43. Τόε Νεῖῥιπὶ»ν..ἢ ὍΤῆς διογοάμ[θ, ΟΥ 
ΒΔοΓοά 5ἰανθβ, " ρίνϑη " 1Ἃο τῆς 1 ,ον!ῖ65 ἴο 555 
ἴδοπὶ ἰη {πε ]Γ ψοσκΚ. (δ66 ποῖΐς οὔ 1 ΟἾγ. 
ἷχ, 2.) ΟΥ̓ {πὲ 35 πᾶπιεβ ΓΒ [ο] ονν, 32 
ΟΟΟῸΓ ἰῃ ΘΧΔΟΙΥ [πὸ 5ᾶπι6 ΟΓάΘΥ ἴῃ ΝΟ Δἢ 

. (Ὁ. 46-56). Τῆς οἴδογ ἴπγοα παπιθ5---[Π 86 
οὗ Ακκυὺ (νοῦϑθα 4.5), Ηδρδὺ (γνοῖβε 46), δηὰ 
Αϑηδὴ (γεῦθε 50), 5:6πὶ ἴο δᾶνε δος ἀεί }}γ 
ἀτγορὶ οὐ. ὙΠῸ νατγίαἴίοηβ ΒΟ ἢ οσσυγ ἴῃ 
ἴΠ6 5ρ6 Πρ οὗ δοπλς οὗ ἴδ Πδπι65 (ε. 5. 514 ἔὉΓ 
δι2ῃδ, 5 δηλ ]δὶ ἔογ δ} δ πιδὶ, Ν᾿ ρἢ 15} 651π| ΤῸΓ 
ΝορἢΠυβίπι, ΒαΖ τ ἔοσ ΒΖ 1.) ἅγα τηϊπ-» 
Ρογίδπί. 

55. Τόε εὐ ἰάγερ 9.7 ϑοίονιο"δ: σεγυαη..} 
ΎΤΠΟ656 ννΈΓΟ ᾿ωκον (Π6 ἀδϑβοθηάδηϊβ οἵ ἴῃ6 
Οδηδδη ἢ γάςθβ, ννῇοπὶ δοϊοσηοη Του ρο]]οὰ 
ἴο ἰοσγοτὰ ἰδθουγ ἀ Κ, ἰχ. λο"22). 

ΕΖΆΑ. 11. [ν. 42.-:, 

οὨΠ]άγθη οὐ Μεβίάα, τὰς ΤὨ]άγεη οὗ 
Ἠδτϑἢδ, 

5.γ, ΤΏς ΤὨ]άτεπ οὐ Βαγκοβ, τῆς. 
σμηάγεη οὗ δίβεγα, τῆς Ἴδι]άγεη οὗ 
᾿Γδμαπηδῇ, 

ς4 ΤΠηε ςΤΠΠ]άγεπ οὔ Νεζίδῃ, τῆς 
σμΠάτγεη οὗ Ηδιρῆδ. 

ςς 4 ΤῊς ΤοὨΠ]άτεη οἵ ϑοϊοπιοη᾿β 
βεγνδηῖβ : τῇς Τπάγεπ οὐ δοῖαδὶ, τῆς 
σὨΙ]άγεη οὗ ϑορπεγεῖῃ, τῆς σι] άγεη οὗ 
ἐΡεγιιάδ, ΠΩ 

ς6 Τπε ομ]άγεπ οὐ [δαϊδῃ, τῆς Νεὰ.γ.5. 
ομΠ] ἄγε οὗ [λάγκοη, τῆς ΤΠ] άγεπ οὗ 
Οἰάάεϊ, 

ς7 ΤῊς ΤΠ] άγεπ οὗ δῃερμδιίδῃ, τῆς 
σΠ]άγεη οὐ Ηδιι}, τῆς ΤΠ] άτει οὗ 
ῬΡοςμεγεῖῃ οὗ Ζεραίπι, τὴς σὨΠ]άγεη οὗ 
ΓΑπιϊ. ι Οτ, 

κ8 ΑΙΙ τῆς ἘΝειβιπῖ πη8.0 δηά τῆε ΝΑΤο 
σμΠ] άτγεη οἵ 5 ϑοϊοπιοπ᾿β βεγνδῃῖβ, τυέγέ κ᾿ δας ἃ 
τῆγοα μυπηάγεά πΙηςῖν Δπά τνο. τδερα 

59 Απά τπέβε τύυέγέ τῇεγ ψΠ]Γἢ “ Κια 9 
ὑνοηΐ Ὁρ ἤοπι Ταἰ-πηείδηῃ, ΤῊ] -ἤᾶγβθα, 
δπεγυῦ, Αἀάδη, σημά ΠΏπιογ : δὰΐ 
ἴΠεγ ςουά ποῖ βῃθνγ τῇοὶγ ἔα μοτ 5 
Βοιι6, δηὰ τῆεἰγ ᾿ἰβεθά, ννῃοῖθογ τῆ 6γ ! ὁγ, 
τυέγε οὗ ἴΞ5τδε] : ἀρὰν 
.60 6 ςδη]άγεπ οὐ [εϊαίδῃ, τῆς 
ΣΕ οἔ Τορίαῃ, {πε σἢΠ]άγεη οὗ 
Νεκοάδ, 51Χ Βυπάτεα ΛΗ͂Υ ἀπά ἴννο. 

6ι 4 Απὰά οὗ τἢε οι] άγεη οὗ τῇ6 
ΡΓΙεβῖβ : τῆε ςἢι]άγοη οὐ Ηδραδίδῃ, τπε 
ομ] άγθη οἵ Κοζ, τῃς οὨ]άγεη οὗ ὁ Βγ- ὍΣ 
Ζ.11Δὶ; ψῃϊοἢ ἴοοκ α νἱῖς οἵ τῆς 

ϑορῥεγεῖ δ. ἴῃ τῆς οτρίηδὶ ἰξ 15. “" Η 85950- 
ΡΠεγεῖῃ." “Θορμογεῖῃ " ἰ5. ἴδε ἔοστα υϑεὰ ἴῃ. 
ΝΟΠοΙΙΔᾺ (ΥἹ]. ς 7). 

57. “ρι.) Οτ, “Απιοη" (Νεῖ, υἱῖ. 59), 
ὙΠΙςἢ 15 ἃ ΠΊΟΓΕ ῬγΌθΆδ]ς ἴῸ ΓΙᾺ. 

59. Τεἰ-»εία , Φ᾽-.1 “Γο]-πλείδῃ, Τ οὶ- ἤλγβα, 
Ομογυ, Αἀάδη, δηά [πλπιεσ, ογο Ῥγοῦ δ Υ 
οἰτ|65, ΟΥ γὙ]Π]ρε5, οὐ Βαῦὺγ]οπίδ, δἱ νυν ϊςἢ τ8ς 
]εἐνν8 ἤοῦε βροκεὴ οὗ παά Ὀέθη ει], ΤῊς 
ἢγβὶ ἂπά {πἰγά ἤδνε θθῈΠ γεβοηδθὶν ἰἀεπεβοά 
ἢ ἴῃς ΤΒεϊπέ ἀπά Οδιγῖρῃα οὗ ΡῬιοίθιηγ. 
ΟΥ̓ ΤῈ] -λγβα, Αἀάδη (Αἀάοη, Νεῆοπι.) δηὰ 
[τλπιοσ, ποῖῃίης 15 Κκποννῃ δ ργεβεηῖ. 

απά ἐδεὶγ “εε4.}] 1.6. τΠΟΙΓ γεε. 

θ60. δὲν δεπάνγεά "ΜΔ, ἐγ ἀπά ἰᾳ«υο.} ΝεδετΑΪΔᾺ 
825 642; Ὀυῖ ΕΖΓΑ᾿5 ΠυπΊθοΓ ἰ5 σοηβιτηθὰ ὈΥ͂ 
υϑάγαϑ. 

61. Βαγπ αὶ ἐδε Οἰεαά 6.1 ες 2 8. χνὶΐ, 
27) ΧΙΧ, 31-39. 



ν. 62---Ἴο.] 

ἀδυρῇζειβ οὐ ΒδγΖζὶ]δὶ τῇς ΟΟἸ]εδάϊτο, 
Δηάἀ ννᾶϑ5 οδ)᾽εὰ δίϊεγ τῃεὶσγ πάπα : 

62 ΤΠεβῈ βοιρῆς τπεῖγ τορι ϑῖεγ 
αηΙΟΗ’ ἴποβα τας ννεγε γεοκοηθα ὈΥ͂ 
Βεπεδλίορυ, δυῖ {ΠῈΥ ψγεῖα ποῖ ἰουπά : 
τμεγείοσς ἵνγεγε που, 45 ρο ]υϊεά, ρυϊ 
ἔτγοπι τῆ6 ρηεϑιμοοά. 

62 Απά τῆς "ΤΊ δῖηα 844 υπῖο 
τπ6ηι, τῆδῖ τΠΕῪ 8Ππου]ά ποῖ εαΐ οὗ τῆς 
πιοδῖ ἢοΪν τῆϊηρ8, [11 τῆεγα βιοοά τρ 
ἃ Ργοβῖ ἢ “ὕτιηλ δπὰ ἢ Τ υ- 
ΠΛ] Π1. 

ό4 4 ΤῊς ψῃοΐε σοπρτορδιίοη ἴο- 
Ρβεῖμεγ τοῖς ἔΟγΓΥ ἀπά ἴννο τῃουβαηά 
ἴἤγες πυηπάγεα 4ηπ4] [ἤγεεβοοζγα, 

ὄς Βεβίάε τῃεὶγ βεγνδηῖβ ἀπά {Πεὶγ 
ΓΔ145, οὗ ψῆοπι ἐῤέγε τῦόγε 8ενδῃ 
τπουδαηά τῆγεε ἢυπάτγεά τῆ δηά 
δεν: δηὰ ἐδεγς τῦῦῦς Ἄταοηρ {Πεπὶ 
ὍνοΟ Βυπάγαοά 5ἰπρίηρ, πιοη δηά 5βἰηρίηρ 
ϑνοσηεῃ. 

ΕΖΆΑ. 11. 
66 Τμεῖγ ἤογβεβ τεῦς βϑενεη ἢππΠ- 

ἀτγεά τῆϊτῦγ δπά οἰχ; τῃεὶγ πλυ]ε5, ἴνγο 
Πυπάτγεά ἰογῖγ δηὰ ἄνς; 

6ηὴ ὙΠ ΕΙΓ σλπιοὶβ, ἔθυγ Βυπατγεά 
ΤΙ ΓΥ δηά ἔνε; ἐλεὶγ 5568, 5Ϊχ τῃου- 
βδπά βανεη πυπαγεά δηά τννεηῖν. 

68  Απά «ογιε οὗ τῇς εἰπεῖ, οἔ τῆς 
[Δῖθογβ, ννἤθη (ΠΟΥ σᾶηιε ἴο τῆς πουβδα 
οὗ τῆς ΙοκῸ Ψ ΒΙσ ἢ ἐς δὲ [εγυβδίεηι, 
οἤετγεα ἔγεεϊγ ἰος τῆς ἤουβε οὗ Οοά 
ἴο 86ῖ ἴζ ῸΡ ἰῃ 15 ρΡίαςε: 
9 ΤΕΥ ρὰνς ἁἤεγ τῆεῖγ 401} } 

πηῖο τῆς Ἴτγοάσαγε οὗ τῆ6 ννοῦκ ἴῆγοο- 41 κων 

βοοῦε δηἀ ομδ τῃοιιβαηα ἀγαηβ οὗ ρο]ά, 
ἃηάὰ ἔνε τιουβϑαπά ρουπμὰ οὗ εἶνεν 
δηά οἠς Ὠυπάτγοά ρῥγεϑῖβ᾽ ρΑγπιεηῖβ. 

70 ὅο τῆς ρτίεβῖβ, δηά τῆς 1,ενίτεβ, 
Δηἀ «ὁπό οἔ ἴῃ 6 ρβορὶς, Δηἀ τἴῆε 5ίπρεγβ, 
ἃ τῆς ροτγίειβ ἀπά τῇς ΝΝει ! Π1Π18, 
ἀννεῖς ἴῃ τπεὶγ οἰτίεβ, δπὰ 411] [βγδοὶ 
ἴῃ τῇεγ οἰτίεϑ. 

63. 12ε Τιγεδαϊδα.} 1... Ζογυδθαῦοὶ, νν ῆο 
ἷς ολ] θὰ “ξονθγηοσ " (ῤεεδαδ[ὃὺ ἰῃ οἷ. ν. 14, 
δηὰ ““ ονεγῃοῦ οὗ ̓ υὐΔῃ ἢ" ὈΘΠΕΥ ὉΥ Ηας- 
ξαὶ (1. 1,14; 11. 2, ἄς). Τῆς νογὰ “ Τὶγ- 
διιδίῃα᾽" 15 ὈΓΟΌΔΟΪ οἷά Ῥεγβίδη, ἰπουρῇ ἰΐ 
ἄοεβ ποῖ ὁσσὺγ ἴῃ ἴδε συ ποϊοσπὶ ᾿πϑοσὶ ρ[οἢ5. 
δοίης ἀετῖνε ἃ Ποπι ἐαγ.:, “ ἴο ἔρασ. 

“4! ο7 1δὲ »ιοσἐ ῥοὶγ ἐδίπρι. 1.4. ᾿δνὸ {ΠΕΣ 
δθμᾶγε οὗ ἴῃε οἴεσίηρβ, οἡ νυ μῖς αι ἴμ6 ῥγίεβίβ 
δι 5ἰδιεά. (ὅ6ε [,6ν. 1, 2, 1ο; χχίῖϊ, 4) 1ο; ἄς.) 

εἰ ἐδέγο σἱοοά μ ὦ βγὶσιξ «υἱὲδ γίνει σπά 
Τδινηῦη.) Οοἡ [86 πδίυσε οὔ τδ6'“ {Πτ]πὰ 
δηὰ ὙΠυπηπιπὶ" 566 ποῖο οὐ ἔχ. χχυΐ!. 30. 
Ἀσςοογαϊηρ ἴο ἴῃ ἘΔΌΙπἰς8] ννυτίϊογα, ἴῃ 
βεοοπά ἴδηρὶε ῬΟΥΤΏΔΠΘΠΙΥ ἰδοκεοὰ [ἢ]5 ΦΊΟΥΥ͂ 
οὗ ἴῃε ἤγϑοῖ. Ζογυθῦθδθοὶ, ἰἃ ννουϊὰ 5θοτλ Ὁ 
ἴῃς Ὀγόϑοηΐ ραβϑᾶσε (σοιρᾶγε Νεῇ, υἱΐ. 6:ὴ 
εχρεοϊοα ἴμδὲ 16 1055 ννου]ὰ δε ΟὨΪΥ ἴετλ- 
ῬΟΓΑΙ͂Τ. 

64. Τῥὲ «υδοίε εομργεσαλίοι ἰορείδεῖ «υἷι 
,7ογιν αμά ἐπυο εἰρωϊαπά Φἢ Τῆε 5ι1πὶ ἰοῖδὶ 
οὔ ἴῆοβϑε στο σεζυγηοὰ ἔγοη Βαδγίοη νὰ 
Ζετυδῦαθεϊ ἰ5 ξίνεη νἱζδοιϊξ Δηγ νδγίδϊίοη ὉΥ 
ἘΖΓᾺ ἴῃ [158 ρᾶβϑαρθ, ὈὉῪῚ Νεδοπ δὴ (Υἱ!, 66), 
δη ὈγΥ ἴῃ Αρος. ᾿βάγαβ (1 Εϑά. νυ. 41). ΤῊΘ 
ἰλϑῖ-παπηαῦ δι που ν δα 5, ἐμδὲ ἴῃ [Π 15 γοσκοη- 
ἰῃς Οἡἱγ ἴῆοϑε ἀδουθ ἴννεϊνε γεᾶσγβ οὗ ἀ5ὸ νυοτα 
οουῃ 

[{ 5 ουτίουβ 1πῖ [πε (ο[Δ] οἵ 42,360 ἰ5 30 
ΕΥΟΔΤΙΥ ἰῇ οχοθβϑ5 85 ᾿ΐ 15, οὗ ἴπ6 ᾿[16Π|5, ΟΥ̓ 
δοοογαϊης ἴο ἴΠ6 διχῃοβί ϑἰδίεμηθηϊ οὐ {Πο6πΠὶ. 

νι δὲ Εχγαβ ᾿ἴδπὶ8 ἰοχεῖποῦ ννὸ οὈίδίη 
ἴθ πυπθοῦ 29,818 ; ΝοΒοτλδἢ 5 ργοάιςο 
41,989: ἴ!οφε οὗ ἴῃ 6 Α Ἐϑάγαβθ, 33,950. 
Ἐνεπ (15 ἰαϑσὲ διηοιηῖ 8βοχί οὗ 42,360 

ὈΥ ἀϑονε 84οο. ΡΧΟΌΔΟΪΥ (πε οτὶρίηδὶ ἀοςι» 
τηθηΐῖ, ἢ [ἢ6 ντίογθ ἔο ονεά, ννᾶ8 ἴῃ 
ΡΙδςεβ 1 ρ Ό]ο, ἀπὰ ΓΠΕΥ ννοσγε ἔογοεα ἴο πιλῖα 
ΟΠ 5510}. 

66. 7ευο ῥωπάνεα εἰπρίης »ιοη] ΝΟΠΟΙΔὮ 
5Δγ5 245 (ΥἹὶ. 67), ἀηά 50 {πε Αρος. Εϑάγδβ. 
Ἐ2γ2᾽8 οἴδοῦ πυπιῦογα 1η [815 ραγὶ οὗ πε ἰ15ῖ 
ἄρτοο ὙΠ ΝΟΒΟΠΊ Δ} 8. 

69. Τρεν σαῦυε... ἐδγεέξιζοῦε απ ονό ἰῤου-» 
“απ ἄγω»: 97) ροίά Νεμογαιδἢ 88γ5 πὲ 
186 “ ςἢϊεῖ οὗ (ἢς δῖ Πεβ ἢ ξᾶνε 2ο,οοο ἀγδπβ, 
[Π6 τοβί οὗ 6 ΡΪ6 2ο,οοο, δηά (ἢς Τὶγ- 
ϑῃδίηδ ἱόοοοὸ (νι. 790-72) --- Β] ἢ πιᾶκο5 ἃ 
ἰοῖδ] οὗ 41,οοο, ἰπϑιοδλὰ οὗ 6: ,οοο. Χο δὶ 
1.6 πυπιῦεοῦ ἰὴ ΕΖ2ΓΔ 5 σογτιρί. 

να». ϑ6ὸὲ ποῖς οὔ 1 ΟἿ. χχίχ, 7. 

,νε ἐδοισαπά ῥοωμπά οΥ εἰ υεγ.) Αςσοογάϊης, 
ἴο ΝΕΒοΙΔ} (Υ1]. 71, 72), τῆς “ οδίεῦ οὗ 186 
ἔλιΠοΥβ ̓  ρᾶνθ 22οο ροιηάβ οὗ ϑιϊνοσ, δηὰ 
16 γτοβῖ οὗ [π6 ρβεορὶθς 2οοο -- ἰοῖδ] 420ὁ 

υπη45. ΕΓΔ “5000 Ροιιπεᾶϑς᾽" ΤΗΔΥ ἰῃ- 
οἰυάε Ὀοῖῃ ρεἰδβ, δηὰ ὄχργὸββ ἴπεπὶ ὈΥ̓͂ ἃ 
τουπαᾶ ὨυΠΊΌΘΓ. 

οπθ ῥμπάγεά ῥγίεει ̓  σαγνιοπ.) ΝΕΒοπ ἢ 
το! οη5 Ὧο δ οὐὗὁὨ Ὀγιοϑῖϑ᾽ σαγπιθηΐϊθ ἔτοπλ 
ἴΠ6 “ ςδιεῦ οὗἩἉ 1π6 ἔδί Πογβ," Ὀιιΐ οἰδῖοβ ἴπδὲ 1ῃ6 
ΤιΙγϑῆδῖδδ σᾶνο 530, ἀπὰ ἴῃς “ τεϑῖ οὔ ἴῃς ρθο- 
ΡΙο 67 (1. 70, 22. ΥΙΒ Εγα, Βοινόυοσ, 
ἄζτοοβ ἴῃς Αρος. Ἐϑάγαβ (ν. 4.).- Βεγίδοδιυ 
βιιζκεβίβ Δ οτησπάδζοη οὗ ἴδε τοχὶ οἵ Νεἢθ- 
τι, Ὡς ἢ νουϊὰ Ὀτηρ Ὠϊπὶ ἱπῖο οεἶοϑὸ 
δοοογάδηοθ ἢ ΕΖγᾶ. (ὅ8ὅες ποίς οἡ Νεῆ. 
Υἱὶ. 70.) 

70. ΑΜ Σιγαοί.] Ὑμαὶ [5γαο ϊε5 οἵ ἴδε 
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Ε2ἈΆἈΑ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ Π. 

1 7142 αὐίαν ἐς τοί μῥὦ. 4 Ογεγίηρε “γεφμεομίδί. 
" Ἡρργξνιοι φγεοῤῥαγαί, 71ὲ »μεπάαοης 
4 1{ἠὲ ἐερηῥίε αγέ ἐαίά ἐπ σγεαί 707) αναῖ 
πο πρρ. 

ΝῺ νῆεμ τῆςἪε βενεητῆ πποητῆ 
νν25 σοπια, ἀπά τῆς Ἑσμ]άτγεη οὗ 

Ι5γδθὶ τὔῶγε πῃ τῆς ςοἰτίε8, τὴ6. ρβορὶς 
ρΑῖμεγεά τῆἢδηηβαῖνεβ τορεῖῃεῦ 248 οη6 
ΠΊΔΠ ἴο [εγυβαί ἐπ]. 

! Οτν 2 ΤὭεη βιοοά ᾧρ ᾽ εβῆι ἴῃς 80ι] 
ἥκει τὴι, οΓ ]οζαάακ, ἀπά ἢ Ὀγείῆγεη (πε 
ολα , ΡΠ εβῖθ, ἀπά Ζεγαθδθαθεὶ τὰς δοῃ οὐ 
Μαι. τ, τα; “ἢ εα ταὶ, δηά ἢΐἷ8 Ὀγεῖῆγεη, δηὰ 
7. Ὁ θυ Π]άεά τῆς αἰζαγ οὗ τῆς (σοά οἔ ἰ5τγδεὶ, 
“Μαῖι. τ᾿. τὸ οεγ συγηῖ οβεγηρδ τῆἤσγεοῃ, 85 1; 
τα τακο ᾿ς γγίτδη ἰπ τῆα αν οὔ Μοξβεβ τῆς 
ται οο τ, ἴπᾶη οὗ (σα. 

2. Απά τῇεγ 86ῖ τῆ6 δἰϊδγ ὕροη ἢΐ5 
θᾶβεβ; ἔογ ἔδα τὖδς ὕὑροὴ ἴδεπὶ δ6- 
οδιι5ε οὗ τῆς ρεορὶε οὗ ἴῇοδε σουηίτγίαβ: 

3296 

Τοη Τιῖθες τοϊυγηοά ἴο Ῥα]εβίης ἢ Ζεγυῦ- 
406] ἰ5 ἀρραγθηΐ, :ἱ. ἔτοπὶ ἴῃε ίδϊεπιεηΐ ἰῃ 
Ὶ ΟἾΓ. ΙΧ. 1; ἃ. ἴοπὶ 1ἢ6 οπιιπιογαίίοη οὗ 
ἐπυείυε ςἈϊοία (Ν ἢ. νἱῖ. 7: 1 54, ν. 8); δηά 
8. οπι νϑγίοιιβ Ὄχργεβϑίοῃβ ἰῇ ΕΓΔ (566 1. 
2, 59; 11. ἄον. 

ΟΗΑΡ: [Π1. 1. ἢ εν. ἐδὸ “ουεηῖ δ »ιοπῖ 
«υα: εο»1..}ὺ ΤΈς πιοηῖῃ ΤΊϑγὶ, σογγοϑροηάϊης 
ὨΟΘΑΓΙΥ ἴο οὐ ϑερίοιηθοσ, [6 πιοϑῖ βδςτεά 
τηοηῖῇ ἴῃ (ἢ6 [ἐν 5ἢ γοᾶσ. (δεὲ Εχ. ΧΧΙ, 16; 
1,ον. ΧΧἹ. 24-41.) 

τε ῥεοῤίε καιϊῥεγεά ἐῤονμείνε..) Αςοογάϊηρ 
ἴο νὴ Τεαιμγοπιεηῖ5 οὗ ἴῃς 1νν (ευϊ. χνὶ. 
16). 

Ὡ. ὕεεόμα ἐδὲ “οπ οΥ ϑοσαάακ. Τεβῆυδ ννᾶ8 
πον Πρ Βερτοϑῖ (Ηδζ. 1. τ᾿; Ζεςῇ. 11. 1). Ης 
νν 85 ἴῃε 5οὴ οὗ [μοζδάδκ, [οζδάδκ, οὐ [ο8ὲ- 
ἄδθοῖ, ψῆο ννὰ5 οδιτιθά ἰηΐο σΔΡΌΥΠΥ ὈΥ͂ 
Νεδυςδδάηθζζαγ (1 Ὁ γ. νἱ. 1 5). 

Ζεγωῤῥαδεί {δε «οπ 4 8. δεα εἰ.) Ζοτυθδῦδθεϊ 
νγᾶ5 ΤΟΔ]ΪῪ ἴῃ6 5δοὴ οὗ Ῥεάδί δῆ, 5}ῃ:64{16}᾿5 (ΟΥ̓ 
5411 }16}᾽5) γουπροῦ Ὀγοῖμεσ. Βιυιῖ 5} 68] 1ι6] 
δανίηρ ἢὸ 5οῆβ, δἀπά Ἃπ6 τουδὶ ᾿ἰπὸ δεὶπρ 
ςοπίιηυοά ἰπ ἴῃ 6 Ῥεγβοη οὗἁἩ ἢ15 περῇονν, Ζε- 
γυῦδαθοὶ, (ἢ6 ἰΔοΥ ννὰ8 δοοουπίοα 5864 Π|6}᾿ 5 
8δ0η. (δεε ποΐῖθ οἡ 1ἵ (ἿΓ. 1". 19.) 

ὀιμάεά ἐδε αἰίαγν Ἐοβίογεὰ, ἐ. ε. ἐδο οἱά 
αἰίαγ οὗ θυτπίὶ οἤετγίηχϑ ννϊοι δἰοοά ἀϊγοοῖγ 
ἴῃ ἔτοηΐ οὗ ἴῃς ἴοι ρ]6- ΡΟΓΟΒ, 

Μο: : ἰδὲ νιαπ 9.7 Οοά] οἱ [85 ρῆγαϑθο, 
ὙΠΟ 15 σδαγδοϊογίσς οἵ Εζγα, 566 ῃοῖθς οὔ 
1 (δ γ. ΧΧΙΙ, 14. 

8. ὕρον ῥὶς ὀα.«..1] ἴθροη 186 οά ἑουπάδ- 

11. 1]. [ν. 1---". 

ἀπά {πεν οἤειτεὰ δυγης οὔεγίηρς 
τπογεοη ππίο (ἢε ΙΟΚΌ, σύεμ Ὀυγας 

πιογηΐηρ Δηά ἐνεπίηρ. οεγιη 
4 μον Κερὲ αἷϑο τῆς ἔεαδαϑι οὗ 

τὩρεύπδοϊεβ, σα5 ἐξ ἐς υυτϊτεη, δηά Φ ιμα. 
ἀρ εγεά τὰς ἀΔ}}γ Ὀιγπς οἴδεγίηρβ Ὁ΄ ἃ Ἐκ. ... 
πυθετ, δοσογάϊηρ, τὸ τῆς συβίοηπι, 5 16: 
τῆς ἀυτγ οὗ ἐνεγΥ ἀΑΥ͂ τοαυῖγεά ; τὲ τλο νν 

ς Απά δἤεγναγα οὔεγεά τε Τοη- 44 (αν μὰ 
τίπυ8] θυγπὶ οβεγπηρ, Ὀοτἢ οὗ τη πενν ᾿- 
οοηβ, δηὰ οὗ 411] τῆς βεῖ ἐξαϑῖς οὗ 
(ἢεὲ ΓᾺΡ παῖ ψέγε Ἴοπβεογαίθα, 
ἍΠ4α οὗ δνεσΥ οἷς τῃδὲ νυ] ῚῪ 
οἤετεά ἃ ἔγεεν} οἴδεγιηρ ὑπο τῆς 
[οΚΡ. 

6 Ἐτοπι τῆς ἤτβε ἀδγ οὗ τῆς βενεητῃ 
τηοητῆῇ Ὀερὰπ ΠΥ τὸ οὔξγ διγηῖ 
οἴδεγίπρβ ὑυπῖο τῆς οκῦ. Βυζ Πα ε Ἠεῦ. μὰ 
ἰουηάἀδτίοη οὗ τῆς τειπρ]ε οὗ τε οκῸ ἀλλ ε οὶ 
νν85 ποῖ γεΐ ἸαἸά. τας πὲ 

7 ὙἼΠΕΥ ρᾶνε ΠΊΟΠΕΥ 4150 ὑπῖο τῆς κά. 

ὕοη, νυν πο ἢ νγὰ πλυδὶ συρροβε ἴο πᾶνο Ὀοοοίης 
ρραγθηΐ οἡ [6 οἰθασίηρ δΑΥ οἱ (Π6 στυϊηβ, 
δΔηά ἃ οἀγοῖιὶ ἐχαπιϊηδίίοῃ οὗ (ῆς 51ἴ6. 

ὃν αν ποαςῷ ἰῤροπ ἐδενι. ϑόῦὴς ἴγδηβίδῖὰ 
“ἐδοισὸ ΤἴΑΥ 85 ὑρὸπ {πεπὶ," νος 5 ἃ 
Ῥοβϑιῦϊα τηθδηΐϊηρ οὗ τς ψνογτά υδοεά. Βιυῖ 
Ῥέγθδρβ ἴῃς ἴγυις βεῆβε ἰ5 ἴῃαΐ {ῃεἰγ ἔξασ οἵ 
τητοστυρίίοη ἔσοπὶ τῆς ϑδυγγοιπάϊπς παίοηβ 
σδυδθοά ἴπδηὶ ἴο ϑεῖ υρ ἴΠ6 ἰἴᾶγΓ σ2 οπεε. Οἱ 
ἴῃς ἔδασ. δπὰ ἴδε ἤτοιιπεβ οὗ 1ἴ, κος ςἢ. ἵν. αὐ 
4, ὅς. 

4. 411 ἐς εὐγ! .π Αςςογάϊΐης ἴο ἴδε ἑοττξ 
Ῥγοβογ δε ἰη τε 1ἂνν. (δ6ε ευς. χνὶ. 1 2.8. 
1,6ν. χχϑϑ. 34-42.) 

ὄν πιρηδενγ, ἀεεογάϊπφ 1ὸ ἐδὲ εἰαϊορι.} 866 
τῆς οχδοῖ ἀϊγοοϊίοηβ ἕοσ ἔπε ηὐυπιῦεῦ οὗ τὴδ 
νἱςϊπι οὐ δδοὴ ἀδὺ οὗ ἴῃς Ἐεαβὶ οἵ Ταϊοῦ 
ὨΔς]65 εξίνεη ἰῇ ΝΠι. ΧΧΙχ. 13, 17, 20, 23, ὄζος. 

δ. Τδε εοπέϊπμαὶ δωγπί οἤεγίπφσ 1.4. με 
ἀδιγ τουηης δηά ουδηϊηρ 5δογιῆςο. 

ἐο οΓ 1δε πετυ »ποο.}] Ἐδίπεν, “δηὰᾶ 
τε: οὗ (ἢς πον πηοοηβ. (8ὅες Νυχ. χχυπὶ. 
11:15.) 

Θ. ἔγονι δὲ ἥν} ἀαν ἢ Τῆς αἰϊδσ νας 
θυ} ἀπά πὸ ἀδιγ βδοτῆος τοβίογεὰ οπ ἴδ 
ἦγιε ἄδὺ οὗ ἴπε βενοπῖῃ τηοπῖῃ. ΤὨες Ἐεαςῖ 
οἵ ΤΑθετγτδο]ε5 ννὰ8 ποῖ κερί {1 (ἰς ἡ βἔεεμεϑ 
ἀλγ. (1,6. χχρ, 34.) 

7. Τδῶ ξαυε »ιονἡ ἴΐ νγῶ5 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο 
ῬΤΌΡΆγα τηδίετιδὶβ ἕογ (Π6 σοπδίγηςτοη οὗ [86 
(οι ρ]ς ἤγαῖ οὗ 84}}1. Μάδϑοπβ, ᾿πογείογο, οτ 
αἴ οης6 5εῖ ἴὸ σνοτκ ἴο οι ςἴοης, ἀπά οσλγρεῦ- 
ἴεῖβ8 ἴο ὅενν {Ππ|ῦετ. Ατταπροησηῖ ΕΓ 
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ΠηΆ5ΟΠ5, Δηά ἴο τῆε ᾿'σαγρεπῖειβ ; ἀπά 
γλοδῖ, πὰ ἀγίκ, δηὰ οἱ, απο τἢεπὶ 
οἔ ΖΙάοηῃ, δηὰ ἴο τπδπὶ οἵ γτε, ἴο 
ὈΠηρ σεάδγ ἴγεεβ8 ἔτοπι [εθαμοη ἴο 
τε 864 οὗ ἐ[ορρα, δεςογάϊηρ ἴο {πε 
ΕἼ τῃδῖ {πεν Πδά οἵ ὕγτιυϑ Κίπρ οὗ 

εγϑβίδ. 
8 Νον ἴῃ τῆε βεςοπὰ γεᾶγ οὗ 

τ μεῖγ ςοπηίηρ ἀπῖο τε Πουβε οἔ οά 
αἴ Ϊ[οτγυβαίθτη, ἰῃ τῆ6 βεσοπὰ πιοητῇ, 
Ὀερδη Ζεγυθθαθεὶ τῆς βοὴ οὗ 58ε8]- 
εἰεὶ, ἀπά [εϑῆυδ τῆς β8οη οὐ [οζδάδζκ, 
8πὰ τῆς γεπληδηῖ οὗ τπεὶγ δγείῆγεῃ (ἢ ς 
ΡΓίεϑῖβ δηά τῆς [εν τεβ. δηα 41} {ΠΥ 
τηαῖ νγεγα σοπὶβ οιξδ οὗ τῇς σδρινῦ 
απο εγυβαίεηι; δηὰ δρροϊπτεὰ τῆβ 
Γ,ενίτεβ, ἔγοπὶ ννεη γεᾶγβ οἷά ἀπά 
ὑρνναγά, ἴο 8εῖ ἐΦΗ ας τῆς σψγογκ οὗ 
τῆς ουβε οὗ ἴῃε ΓΟΚΡ. 

ἐηϊεγοὰ ᾿πῖο ἢ ἴπε Τγτγίδηϑ ἀπά δ᾽ ἀοῃ δη5, 
ὉΥ ννῃϊς ἢ, ἴῃ ΓεϊΌΓγη (ῸΓ 5ΌΡΡ 165 οὗ ἕοοά, {Π6Ὺ 
ὝΟΓΕ ἴο ΠιΓη 5} σεάδγ-ννοοά ἔγοπι 1 ἐθαποη ἴο 
{Πεῖγ πεϊσῃθουτβ. ((οπήρᾶγε ἴῃς δυσδηροτηθηΐβ 
τλδλάς Όγ δοϊοπιοη νυ Ηἰγαπ), τ Κι ν. ὅ- τὶ; 
2 ΟἾγ, ἰ1. 8-16 ; δηά 566 450 Αςίϑ χὶϊΐ, 2ο.) 

ο ἐδε τεὰ 9 Ψοῤῥα.} . Οοτὰ 2 ΟἸγ. 11. 
16. ΤΠ {ἰπ|ῦςγ ννᾶ5 Ὀγοιμῆϊ Όγ 568, ἰη ἰᾷγχε 
ταῖϊϑ οὐ ἤοαδῖϑβ, ἔγοπι {πε Ῥω πὶςίδη ςοαβῖ θοῖονν 
1, εθάποη ἴο ἴδε [εν βἢ 5θδ- ροσῖ, [Ἄορρᾶ. 

σεζογδΐπσ 9 2 εν σγαπί.] ΟΥ̓́ “ δοοοσάϊης ἴο 
{πε ρεγαι ίον." ϑοόῖὴθ υπεογοίδηα ἃ ρεστηΐϊϑ- 
δίοη οὈϊδίπεά ἔγροπι Ογτστιϑ ἴο εὐἴ τἰπλθον ἴῃ 
Ι,εὔάποη. Βαῖ ᾿ξ ννου]ά ϑθοῃ ἔγοιη Ηοτγοάοζιβ 
(111... 14} τδὲ ΟΥΓῸ5 ννᾶβ δ πο {{π|6Ὸ πιδϑίοσγ οὗ 
Ῥῃαπίὶςῖδ. όγδαρβ ποίπιηρ ποῦ 18 πιοδηῖ 
ἴπδη (ῃδὶ [ΠποΥ ἴοοϊκς {μεδὲ βῖθρϑ ἰη δεσογάδηςς 
ψ ἢ ἴδ 6 Ρεττηίϊβϑίοη ρτδηϊεα τἤθπὶ ὉῪ ΟΥΓα 5 ἴο 
τε δι] ἃ τῆςὶγ ἰεπιρίθ. (866 Ἑἢ. 1. 1-..) 

8. ὕπο δε ῥοιμε 9 Οοά.7 1.:. ἴο τλ6 ρἷαςς 
Πότ ἴπ6 πουδο οὗ οὐ δὰ ὕφεοη, δὰ ννδογο 
Οοά ννὰ5 δεμενοα 51}}} ἴο δᾶνε [8 ϑρεοὶδὶ 
εἰν ! την. 

σπά ἀῤῥοιϊπίοιΐ δὲ Ζουϊ:.} ὙΤὙἨ8 ἰ5. 186 
Θπιρῃδίϊς οἰδυιδα οὗ ἴῃ6 ῥγεϑθηΐ γεσϑθο. ΤἼΟΙ ἢ 
80 51Π12]} ἃ ΠυῦοΓ οὗ 1Ἁ,ονο5 μδά γσγοϊυγηρά 
ἔἴτοπιη ΒαΌΥ]οΟΠ (866 ςἢ. ἰϊ. 40), γεῖ {ΠΟΥ νγογὸ 
Θ5ΡΕΟΙΔΙΥ 5ἰπρὶθά ουὖἱ ἴο ὃ6 Θηϊγιϑιοὰ νὰ 
ἴδε ἴ25Κ οἵ βιιρεγιπίοπάϊηρ δηὰ δαάνδποίης ἴῃ 6 
δυΠάϊης οὗ [πὲ τοιιρ]6. 

,ῆονε ἐευεπῖγ γεαγ: οἷά ἀπά πῤευαγά.} 866 
ποῖο οἡ 1: (ΣὮγ. χχὶϊ!. 2 4. 

θ. υεῤμα. «“Νοῖ τῆς ΠΡ -Ῥσοσῖ, δὺς τῆς 
μοδὰ οἵ οὔθ οἵ ἴδε ἴννο 1,ον! τς] μου565 νυ ςἢ 
Βιδὰ τεϊιγηρά, πηοη οησά ἄῦονο, οἢ. ἰἱ. 40. 

Καδνερί.)] ὙΤῊς ιεδά οἵ ἴῃς οἵμοῦ δοιιθ6. 
(οπιρατγε ςἢ. 1. 40.) 

9 ΤΠ επ κἰοοά [Ἔβῆδ τυΐ ὦ ἢῚ5 8009 
δηάὰ 8 Ὀγεῖμεη, Καάιμϊεὶ δηὰ ἢ 8 
80η8, ἴῃς 80η8 οὗ ' [υἀλῃ, ᾿τορεῖμετ, ἐῶν, “δ 
ἴο 8εῖ ἐοτιναγὰ τῆς νογκιίπθη ἴῃ ἴἢε ομ. 5. 40. 
Βουβε οἔ (οά : τς 5οη8 οἔ ΗἩεπδάδα, ; Ἠοὺ. αἱ 
«οὐ τηεὶγ βοῃβ δηά τῆεὶγ Ὀγεῖῆταη. 
ἴῃε [,εντεϑ. ' 

Ιο Απά ψβεῃ τῆς θυ] άετβ ἰαὰ τῆς 
ἰουπάλτίοη οὗ τε τειρὶε οὗ τῆς ΓΟΚΌ, 
{ΠΕ 56ῖ τῆε ργίεδῖβ 'ἰπ τπεῖὶγ Δρρᾶγεὶ 
νυ ἢ τγαπιρεῖϑ, Δηά (ἢε [,αν]τε8 ἴῃ 5005 
οὔ Αϑδρὴ νὰ σγπιθαΐβ, το ργαίβα τῇς 
ΓΚ, αἤεγ τὰς ἐογάϊπαηοε οὗ Ὠανία ὁ κῖς ὁ 
Κιπρ; οὗὨ ἰϑβγδεὶ. 25. 1. 

11 Απά {ΠΕΥ βᾶηρ ἴορεῖμεγ ὉΥ͂ 
σουγδα ἰῃ ργαϊϑίηρ; δηὰά ρίνιηρ, τῆ Δη Κ8 
αηῖο [6 ΓᾺΡ ; δεσδιιβε ἠδ ᾿ς ροοά, 
ἴον ἈΪ8 πλεῦοῦ ἐηάμγελ ἔου ἐνϑγ τονγαγὰ 
ἴβγδεὶ. Απά δὶὶ τὰς ρεορὶε ἐπουτεά 

ἐδε “οη. οΓ᾽ ὕμάα. Οτ, “Ἡοάανίδῃ " (ςΒ. 
ἱ. 45θ. Οοπιραγο Νεῆ. Υἱῖ. 43). : 

ἐοσείδογ ὙΤὮς Ηδῦγενν ρῆγαθο 15. ὙΟΤΥ͂ 
δι ρἤδῖϊς --(ΠΕΥ͂ σἴοοά ὉΡ 86 ομϑ δι ἴο 
δεῖ ογιναγά (οὐ μαϑδῖθῃ) 16 ννογκπιθη ἴῃ ἴῃς 
ἤουδε οὗ Οοά." 

“δὲ “ον 97 Ἠεπαάαά. ΤῊΣ ςοη]υποίίοη ὑσω, 
“δη(, ἀρρδᾶγβ ἴο ἢανε ἀγορρεοά οιξ ἢογο. Α 
(νὰ 1, ον ς8] ΤΥ 5όθπῖβ ἴο 6 ᾿ηϊοπάσφά, 
ννϊς ἢ, 4 δι ν νυν ἢ τῆς ἤΔη}}}}65 οὗ [68Πι8 δπὰ 
Καάπιϊοὶ, μδϑιφηθά ἑοσυναγὰ ἴπε Ὀυ]άϊης. Βοῖ- 
[πόδ 5ιιρροϑῖβ παῖ τῆς δηξίγε εἶδιιθε 18 ἃ 5]ο 58, 
ὙΠ ἢ [48 οτορῖ ἴῃ ἔγοπι ἴῃ ΤηΔΓΡΊη. 

10. 72: διώάεγ.7 1.4. Ἰεδῆυα δηά Ζετγιθ- 
406], ννῆο ννέγε δ (ἢς μεδὰ οὗ αῇδιγβυ (56ς 
γοΓ56 2.) 

ἐδὲν “ε ἐδε ῥγ ει. Αἰ τεδαϊηρ ὑγεΐεττεαά ὉΥ͂ 
8016 κίνοα ἴῃς τηδδηϊηρ---“ ΤΏς ῥγιοϑῖϑ οἱοοά. 
(δες ποῖος δὲ ἴδε εηὰ οἵ ἴα οπαρῖετγ.) 

ἐπ δεῖν αρρῥαγο.} (οτηραγε ἔχ. χχχί. το; 
Χχχίχ, 27, ἄς. 

«υἱδ ἱπιβε... 8661 ΟἾΓ. ΧΥ. 24; 2 ΟἾΓ, 
Υ, 12. 

ἐδὲ 1ουΐε: ἐδ ἑομ οΓ ““αρό.}] 1.4. “ 5υσὰ 
οὔ ἴῃ 1, ον!658 ἃ5 ννεσγα ἀεϑοοηάλδηϊβ οὗ Αϑαρὰ.᾿" 
[{ ννου]ὰ 56θηλ ἃ5 1 ἢο ἀοϑοςηάληϊβ οἵ Ηεπιδῃ 
οΥΓ [εἀιυίδυι μδὰ σγεϊυγηθὰ. 

«υὦ ριεδα 7 ΑΟοπιρᾶγα τ ΟἾγ. χυ. το; 
ΧΥΪ. 5: χχνυ. 6: 2 (ἣγ. Υ. 12, ἄζο. 

αϑεν ἐῤε αγδϊπακοε οΥ Παυϊά.} ὅ8εε τ ΟἿΣ. 
Υἱ. 11: ΧΥΪ. 4, 5» 7: ΧΧΥ͂. 1531. 

11. Βειαιμε δὲ ἱς ξοοά.] 8ὲς Ὠοΐε οη 2 ΟἿΣ 
γι. 
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Τ Ἡ-:ὗ. ἐΐε 
20.»: 97 {ἀξ 

ἀν τπᾶὲ πε ΤὨ]άγεπ οὐ ἕμα σΔρΡΓν ΠΥ 

ΕΒΖΆΑ. 

ἢ ἃ στεαῖ 5ῆοας, ψνἤεπ ΓΠΕΥ ῥγαϊβεὰ 
της ΠΟΚΡ, δεσδιιδε τῆε ἐουπάδτιίοη οὗ 
τῆε ἤουβε οὗ τῆς ΓΟΚῸ ννᾶ8 141ὰ. 

12 Βυῖ πιὰπγ οὗ τῆς ργίεβδῖβ δηά 
Ι,ονὶτο5 δηά ςδεῖ οἔὗἉ τῆς (δῖ Ποῖβ, τυλὸ 
τυεγέ ἀποιθηῖ πγεη, τπδλὶ Πδά β86εη τῆς 
βιβὲ ΠΒοιιβε, ἤδη ἴδε ἰουπάδιϊοη οὗ 
(Π|5 ἤουβε νγὰβ ἰδ Ὀείογε {πο ῖγ 6γ 68, 

1. )Μαηγ οὗ δε ῥγίδιί:. . . «υεῤὲ «υἱἱὸ α ἐομα 
τοἱες.}1 Οοτηραγο Ηδρ. Ἶϊ. 3, ἀπά Ζεςἢ. ἱν. 1ο. 
[τ 15 ἐπηρ!οά (παξ ἴῃς ἀϊπιδηβίοηβ οὗ [ἢς 56- 
ἤν [ἘΠΊΡ]6 ννεγ 5ΠΊ8 16 Γ ἔμδη ἴμοϑα οὗ [6 
τοῖ. 

111. 1. 

νερῖ ἢ 4 ἰουά νοῖςε ; δπὰ ΠΊΔΠΗΥ͂ 
δῃουϊεά τἰουα ίογ ἸοΥ: 

12 ὅο παῖ τῆε ρεορὶς ςου]ὰ ποῖ 
ἀἴβοεγη τῆς ποῖβε οἵ τῆς δου οὗὨ [ΟΥ̓ 
ἔτοπι τῇς ποῖβε οὗ τῆς ψεορίηρ οἔὗὨ τῆς 
Ρέορΐὶε: ίογ τῆς ρεορὶς βῃουϊεά ψ ἢ 
ἃ ἰουά 8ῃοιῖ, ἀπά τε Ποῖβε νγδβ πεαγὰ 
δίαν οἔ. 

[ν. 12--2, 

» 57 “ῥοιεά ῶὸγ 7.0γ.ἢ ὍὭοϑα ψνἢο Πδὰ ποῖ 
566 ὴ ἴΠ6 ΦΟΥΤΠΕΙ [οΠρ]ὸ, Δηά 50 ςουϊὰ ποῖ σοη- 
ἴγαϑὲ ἴῃς ἵνο, πδίυγα!ν γοὐοϊσοά ἴο 56ὲ ἴῃς 
ϑΑΠΟΙΌΔΓΥ οὗ {ΠΟΙΓ σοὶ βίο Ὀερίη ἴο τίϑε [τοῸπὶ 
118 συ ϊηϑ. 

ΑΒΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ ου νεῖβα το. “Αηά... ἴδον 5εῖ ἴῃ6 ρῥγδϑῖβ." 

ΒΟΥ ἸΏ»), “ἀπά {δεν 95εἰ, Ηουδίραηξ απὰ ᾿αῖδε ργοροϑθα ἴο τοδὰ γἼ.»), “δηᾷ {Ποῦ 
βοἱοοί, 

Γ(ΓΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 

Σ 71ὲ σαὐνεγεαγίός, δοίη ποὲ ἀρρολίρα ἐπ 112 
ὀμήαησ οΥ 1ἦε ἐερι δές τυὰ ἐλε ετυς, ἐπξα- 
Ομ (0 ἀϊμάον ἡ’ 7 7λε ἐήίον τἴ9 ΑἼγία- 
χέγχας. 17 7712 ἀδεγες 97 Αγίαχεγχες. 23 714 
ὀιέίδέηρ ἐς ἑκα εα, 

ΟΥ̓ νπεη τε δάνεγθμθαγεβϑ οὗ 
]Πυάλῃ «πὰ Βεη͵αδπια μιεαγά 

ΟῊΉΑΡ. Ι͂Ν. 1. Τ2ε αάἀυεγεαγὶθ: οὔυυάα ἀπά 
Βεηπ) αν». ὍΉσθε ἀρρθᾶσ, ὈΥ ννῆδὶ ἐοϊϊοννϑ, 
ἴο δανὸ Ὀόδη {πὸ ϑδιηλγ8η5, ἃ πλϊχοα τᾶς, 
ῬαγΕΪγ ἰσγδοὶτε δυΐ ἙΠΙΕΗ͂Υ ἑοτγεῖρη, νοι μδά 
τορἰδοθὰ ἴο ϑοπὶὸ Ἔχίθηϊ {πῸ δησιθηΐ ᾿ΠΠΔὈΙ Δπἴ8 
δου {ΠΕΥ ννεῦε οδιτίθά ἰηΐο Τδρίϊνγ Ὁ 
ϑαγροη. (866 2 Κ. χυῖ! 6, δηὰ ποῖος δά ἰοῦ 
11 15 ποῖ οἶδαγ ὑπδῖ ΠΟῪ νγεσε δηϊπιδαῖθα ΌΥ ΔΏΥ͂ 
Ποϑῇς ἔθοϊπρ ᾿ονναγὰβ [Π6 τεϊζυγησα [νν5 πη} 
{πε ονογΐυγοβ, ννῃϊοἢ ΤΟΥ ἀγὸ ἤσγε γεϊδίθα ἴο 
δᾶνο τηδάθ, ννογε γεὐεςῖϊοά. ΤΤΉΟΥ πᾶν ὃς 
οδ]]οὰ “ δλάνογβαγιοβ" ΟΥ̓ ἃ 2γοίορσις, Ὀδοδιιϑὲ 
ἴδον θοσάπια δος ἢ. (δ6ε νϑῦϑεβ 4-11.) 

Ω. ἢξε “εεξ γομγ Οοά. (ΟὐΟτραγο 2 Κ'. χυ!!. 
24-28, ΠΟΓΟ [ἢ 6 οἰγοιιπιδίδηςθ5 ἀγὸ πδγγαϊοα 
υηάον νυν ἢ ἴῃς ϑατηδγιδη8 ὈθΟλΠ6 ἴῃ ἃ ΤοΥ- 
τίη 56η86 νυ ΡΡΟΓΒ οὗ [εονδῇ. 

αὖε Ὧο ταεγίδες [ο ῥί»ι.}) ὙΒΕΓΕ 158. ἃ βεςοηά 
ΓΟΔαΪηΡ ἤΟΓΟ, νυν διοἢ ρῖνοϑ ἴῃ 6 ΘΟΧΔΟΊΪΥ ορροϑδὶῖς 
56Π86, “ννῈ ὅο ποΐ 5δοσδοβ ἴο ἢϊπι." ΑἹ] τῆς 

ἼΤὨο ῥγοροβϑά σγεδάϊπῃ ἰ5 ἰοιιη ἴΠ ἃ5 ΠΊΔΠΥ 85 ΤΠ γίοθη πιληιιϑογιρῖϑ. 

δυ]ἀεἀ τῆς ταπιρὶε ἀπο τῆς [ον 
(ὐοὰ οἔ ]5τ8εὶ : 

2 ἼΒεη ἴμεν σᾶπιε ἴο Ζετγυθθδθεὶ, 
δῃά το τῆς ςἢϊεῦ οὗ τῆς ἔδίμεγβ, δηά 
βδὰ ὑπο τῃεπι, [ες 5. διὰ ννἢ 
γοι : ογ ννὲ β8εεκ γουγ (ὐοά, 85 γε 
ἄο; πὰ νὰ ἀο εδοῦίῆες υπῖο Πιτη 
βίῃηςα τῆς ἀδγ5 οἔ Εϑαγ- δάάοη Κίηρ οὗ 
Αϑϑυγ, αἰ ὉτΙ δτουρῆς 5 αρ ὨΠΠΕΓ. 

γειβίοηβ, ἤουγθυοσ, δηὰ δἰπιοϑί 4]Ϊ στὶς 8, ὑτὸ- 
ἔεγ (δε γοιμάϊηρ [ΟΠ] οννοα ὈΥ οὖν ἰγαηβίδίογϑ. 

σίποο ἐδε αγ5.)ὺ Ἐϑατ- βὰ ἀάοῃ πιουηϊοὰ [ἢ6 
ΑΞϑΥΤΙΔΠ Τἤσγοπθ ἴῃ ἴδε ΥΟΔΓ Β.0. 68ι. δηά 
τεϊρηθὰ {Π] ΒΟ. 668. Τδιυ5 ἴπο ϑΑπΊδγ 85 
ΘΡΘδΚ οὗ ννῆαῖ παὰ ἴδκθοη ρίδος δῖ ἰεαϑὶ ἃ 
πυπαάγεά δηὰ {ΠΙΓΓΥ ὙΘὮΓΒ ῬγΟν  οΙ5]Υ. 

Ει:αγ-δαάάοπ . . .. «υδίοΡ ὀγομσδὲ τὸ μρ.ἢ 
ὝΠΟΓΟ ἄρρέαῦ ἴο αν ὕδεη αδἱ ἰθαοσῖ τῆγοο 
Ποἰοπιβαοηβ οὐ δαπιαγία ὈὉΥῪ ες ϑϑογτίδῃ 
Κίηρβ. ϑαγροη, βοοὴῇ δϑοι ἢὶ5 Ἴοηηιοσβῖ, 
τορ  δοϑά {6 ςαρίϊνοβ ννῆοηι πο δὰ Τσαττί δά οΗ͂ 
ὈΥ Το]οπίϑίβ ἔτοπη Βαγ)]οηΐα δηά ἔγτοπι Η πιδίῃ 
(1 Κ. χνι!. 24). 1 δἴογ ἴῃ ἢ15 γεῖσπ ἢ δἀδάρά 
ἴο ἴπμεοϑ6 ἢἤγϑι ϑεῖ[ογ5 δὴ Ατγαδίδη εἰεπιοηῖ. 
“Ἀποϊοηΐ Μοπδγοῖθ5, νο]. ἃ Ὁ. 415.) ϑοπὶδ 

(ΠΙΓΓΥ ΟΥ̓ ογΥ γοδγβ δἤοσιναγάϑ, ἰξαγῃδάάοῃ, 
ἢ15 »ταπάϑοῃ, ἰδγρεὶν δισπιοηϊτοὰ ἴ[ῃ6 ροριιϊά- 
τἰοη Όγ ςο]οηίϑῖβ ἄγαν ἔγοπι ναγίοι:5 ρασγῖβ οὗ 
[6 Εταρῖγο, θυ ἐβροσί!γ ἔγοιῃ ἴδε 50: 1}- 
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3 Βυις Ζεγυδδαδεϊ, ληὰ [65ῃυ8, ἀπά 6 Αηὰ ἴη τῇε τεῖρπ οὐ ΓΑ μδβυεγυβ, ἢ Ηεδ. 
τῆς ταϑῖ οὗ τῆς ςἢίεΐ οὗ τῆς ἐδίθεῖβ οὗ 
ἴξγδεὶ, 58:4 ὑπο τῆεπὶ, Ὗς ἢᾶνε πο- 
τηϊηρ ἴο ἀο νυ ἢ αι το Ὀυ1]4 Δῃ Ποιιβ6 
υπῖο οὖνγ (Οοά, δυῖ νναὲ ουγθοῖὶνοβ 
τορεῖθεῦ νν}}} δι] 4 ὑπο τῆς ΟΡ 
(ὐοά οὗ ἴβγδεὶ, 25 Κίπρ ὕγγυβ τῇς 
Κίηρ οὗ Ρεγϑία ἤδῖῃ σοπηπιδπαεα ιι8. 

4 Τπεη τῆς ρεορὶε οὗ {πὲ ἰαπὰ 

ἰπ τῆς Ὀερίηπίηρ οὗἨ ἢ8 τεῖρῃ, νγγοῖε γοκά. 
{πεν κπίο ἠϊημι δὴ οσυβαῖοη ἀραϊηβῖ 
τῆς πῃ ϊταπῖβ οὗ [υἀὰῃ ἀπά |εἐτὰ- 
5846 Π|. 

4 Απά ἴῃ τἢε ἀδυϑβ οἵ Αὐταχογχεβ 
νντοῖς ᾿ΒΙβηΐδηι, Μιβτγεάσλιῃ, ΓΑθοεὶ, 1 ον, 

. { . 4 ῥεηζΊ, 

δηὰ τῃ6 τεβῖ οὐ τῇεὶγ ᾿σοπιραῃίοῃϑ, 
Ἀ ἥ ΤΉῊΘΡ. 

υηἴο Αγίδχεγχαβ Κίπρ οὐ Ῥεγϑίδ ; Πα “οχίοείρα, 
νγελκεπεά τῆς ἢδπαβ οὗ τῆς ρεορὶε οὗ 
]υάδλῃ, διὰ τγουδ]εά τἤεπὶ ἴῃ Ὀ0}]4- 
ἰηρ;, 
Ἶ Απά Βιγεά Ἴουπβ6]]οῦβ ἀραὶ πϑῖ 

τΠεπὶ, ἴο ἐγυβίγαῖε τῆ εὶγ ρυγροβα, 4]]} 
{πε ἀδλγβ8 οὗ ὕγτγυβ Κίπρ οὐ Ρεγϑβία, 
ὄνθη ἀπ] τῆς τείρῃ οὗ [αγίιβ Κίηρ 
οἔ Ρετγβίδ. ' 

ἜΝ 

εαϑῖ, ϑυπίαηα, ΕἸγπιαΐβ, δηὰ Ῥοσϑῖα. (ϑ86ς 
Ὀοῖονν, τοῦθ 9.) Τλι5 ἴπὸ Ἰαῖοσ ϑαπιδγ δη8 
ΕΓ Δὴ ΘΧΟδεα ΠΡ ταϊχϑὰ σᾶςθ. 

8. 7ε ατε ποἰδίηρ ἰο ο «υἱἱὦ “7 Αἴ ἤγϑί 
δ} {}18. Γοϊοςίοη δθοπὶα μασϑῆ. Βιΐῖ {πε 
ϑαϊηδγιδη5 πδὰ υηϊοά ἰαἀο]αΐτοι!5 γϊθ5 ΨΠὮ 
186 νΟΥΒΏΙΡ οὗ [οβονδὴ (2 Κ. χνὶϊ. 29-41)} 
δηά ἴο πᾶνε δον να {ποπὶ ἃ 5ῆδσο 'ἢ γοϑίογίηρβ 
[ἢς τεπιρὶς ννουϊά πᾶν Ὀδοη ἀοϑίσυςίινο οὗ 4]} 
ΡυΠΙΥ οὗἉ τε] ρίοη. 

φυε ομγτοἶνε: ἐοσείδεγ.} 1.6. “ 41} οὗ υ5 ἀπά 
ὯΟΠΘ δεβιά65 ι15.} 

ὦ: ἀϊης για. .. εογρηαηπάφά 5.1 Ζοτυδ» 
ὈΔὈ6] 5 Δ0]6 ἴο ἐχοιιϑο ἢϊ5 γϑίιϑαὶ ὈΥ γοίδγθηςθ 
ἴο ἴῃς εχαοῖ ννοσγάβ οὔ ἴδε δάϊεῖ οἵ ἄγχι, 
γΠςἢ χανα {Π6 σὶρῃῖ οὗ διυμ]άϊηρ Θχο δι νοὶν 
ἴο ἴοδ56 ννῆο 5δοιι]ὰ “ οὸ ὉΡ ᾽" Ποτῃ Βαδυ]οηϊδ 
ἴο [υπᾶ. (ξες οἢ. 1. 3.) 

5. Ηἰγεά εοωπεί ον. 1.6. το οβῆς4}5 
δὶ (6 Ῥεγϑίδη σουγὶ ἴο ᾿πίεγροϑς ἀοῖδυβ δηὰ 
Ἑςτραῖς αἰ ου 165, ἰῇ οΥάοσ ἴο ΒΙΠάΟΥ ἴδς 
νοτκ. 

ἐπ ἐδό γείση οΚἡΓἹ δαγί.. 866 δοϊοῦν, 
γοΓθ6 24. [{ δᾶ5 Ὀδοη διρυδα παῖ [Π 6 [)4- 
τυ. ᾿πϊοπάἀδα 15 Πδγιι5 Νοίδι5, νῆο δδοοπάρα 
(ἢς Ῥογϑβίδη Τἤγοηθ ἴῃ Β.Ο. 424, ΙΊΟΓΟ (ἤδη ἃ 
ΠΟΠΌΓΥ ἰδῖοσ ἴδῃ [6 ςοπαυοεϑὲ οὗ Βαῦγ]οη 
ὮΥ Ογτιι (Β.Ο. 518). ΤΉς ογάογ οἵ (ἢς 
ὩΔΙΏΘ5 ἰὴ νεῖβθ5 5-7 δηά 2.4 8 ἴῃ νου οὗ 
1815 νίονν ; δυϊ ἴπ6 ἔἕλεϊ ταὶ Ζογυθδαθοὶ δηά 
ἄνομα ὙΠΟ ΤΑΠῚΘ ὉΡ τοτη Βαδυϊοη ἰῇ ἴῃ6 

γοᾶΓ οὗ ΟΥ̓́Τ 15, ἀγα 511}} Ἰἐνίηρ δῃηά νἱζοζουβ 
ἴῃ τῆς Ξεςοοηά (ςἈ. ν. 2) δηὰ δυδη ἴῃ ἴῃ 5ἰχίἢ 
γοᾶγ οἵ ἢ ᾶγίυβ (Ζεςῆ. ἷν. 9) πλᾶῖοβ ᾿ἴ ἱπηροϑ- 
δ 0] 6 τῃδί τῆς Κιηρ ἰηϊδηάοα οδὴ Ὀ6 ᾶσὶι5 
16 ϑεςοηΐ, 5ίηςς {ΠεῖΓ ἀργὸ ψουὰ 6 ἴῃ ἢϊ5 
βἰχίῃ γϑᾶγ δὶ ἰθαϑὶ 15ο. Τὴ 5 διριιπηθηΐ Ἦλ5 
ἱπάιιοδαά 411] γοσθηΐϊ σοπηηδηϊδίοῦβ ἴο δοηιϊιθβο 
ἴῃ ἴῃ Πγροίμοϑίβ [παῖ (6 ᾿αγίιι8 οἵ ΕΖΊΑ ἰ8 
Ὀδτῖισ ἴῃς ϑοη οὗ Ηγϑἴαδϑρεδ. 

τε νηπτίηρ οὗἩ τῆς ᾿εῖῖεῦ τας νυγίττεη 
ἴῃ τῆε δγγίδηῃ ἴοηριε, δηὰ ἰητεγργεῖεά 
ἴῃ τῆς δγτίδη τοηριε. 

8 Κεοῆυπ τῆς οὔδηςοῖΐοσ δηά 
ΘΗΪπιδῆδὶ τῆς ἴβοσι δε ντοῖθ ἃ Ἰετίεγ 'Οτ, 
ἀραίηδε [εγυβαίεηι ἴο Ατίαχεγχεβ τῆς 
Κιηρ ἴῃ 115 βογῖ: 

9 ΤὭεη τυγοίε δῆυπὶ τῆς ςἤδη- 

Θ. 1 ἐδε γείψη οὗ “δασμεγι..1 16 ἴῃς Ἀ8- 
Τὶι5 οὗὁἨ νΕγβθβ 5 δηά 24 5 Ὀδγιι5 Η γϑίλθριϑ, 
ἴπ6 ΑΠαβιυσγ5 οὗ [6 ργόϑθηΐ ὑυθῦθθ πιιϑὶ Ὀ6 
(ὐαπιῦνϑοβ, ἴπΠῸ 50η δης ϑιςσοοβϑοῦ οὗἩ ΟΥ̓Γιι5. 
Τηδῖ Ρογβίδη Κιπρβ δά οἴδη ἵν Πδιηθ5 ἰ5 ἃ 
ν6}}- Κηόννη ἕδοεϊ οὗ Πἰβίογνυ. 

7. 1 1δὲ αν οΥ “γίαχεγχυ ἢ ΒΥ “ Ατίδ- 
ΧΕΥΧΘΟΒ ἢ ἴῃ [ἢϊ]5 ρίδςς, Οοπιαῖοβ, [ῃς ᾿βοιάο- 
ϑ:Έ γα 5, 566 5 ἴο Ὀ6 ἱποπάο. Ηδ Ξυςςοοάερά 
Οδπδγϑεβ ἰῇ Β.0. 521, δηά γχοϊρηθὰ ϑεϑύθῃ 
το 5, θη ἢς ν 85 ἀδροβθά δηὰ ὀχοουϊοὰ 
ὉΥ Ὠατῖι5 Ηγϑίδϑρίϑ. 

Βιδία»..] Τῆς ΧΧ. ν ἢ τὰς Αταδὶς δηὰ 
δγυτίδς το γβοῃ5, (Γδηϑίδῖο “ ἰπ ρεᾶςο : διι πιοϑῖ 
τιοάσγῃ ςοϊητησηΐδίογβ γοραγὰ ἴῃς ννογά ἃ5 ἃ 
ῬΙΌΡΕΟΥ ΠΔΠΊΘ. 

9 τδεὶν, εονηβαηίοη.) 1 οτΑ ]γ, “ οὗ δας 
(θεο] 5) σοτηρδηϊοηβ.; 

«υγἱλοπ ἐπὶ 1δὸ ϑυγίαπ Ἰοπσιίε, ἀπά ἱπίεγβγεὶδα 
ἐπ δὲ ϑυγίαπ ἰοησμθ Ἐαῖμον, “ τὶτῖθη ἐπ 
Βγτΐίδο οβασδοίθσϑδ διὰ ἰσδαιδαίθὰ ἱπζο 
Βγτὶδο" οὐ {ΠῸ ιι56 οὗ 115 τοηριιθ ἃ5 ἃ 
τιδάϊυπι οὗ σοτηπιυιηϊοσδίίοη Ὀεϊννοθη ἴη6 [ἐνν8 
δηὰ {πο ῖγΓ δαϑίθγη ποῖ ῃθουγθ, 5066. Κι. χυὶ, 
26. ᾿ 

8. 7όε ἐδαπεείϊον.] 1 11 γα γ, “Ἰοτά οὗ ̓ υάρ- 
ταθηῖ;" {μὲ {{|6, ἀρραγεηῖγ, οὗ τε Ῥογβίδη 
ξονογηοῦ οὗ ἴῃς δαιηαγιδηῃ ργονίηςς. 

ἐδε “εγ!δε.}) Αςοοτάϊηρ ἴο Ἡετοάοῖξι8 (Π]. 
128) ΘΥΘΥΓῪ ῬΕΥΒΙΔΠ ΚΟΝΟΓΠΟΥ νγ35 δυςοπιραηιϊιοὰ 
ἴο ἢ΄5 ργονίηςβ ΌΥ͂ ἃ “" σου] 5ςυῖθο "ΟΥ̓ “56 .τὸ- 
ἴλγγ " (γραμματεύς), ΜὮΟ Πδά ἃ βεραγαῖες δηὰ 
Ἰηάερεηάεηϊ Δυϊπογιγ. 

θ. Τδεη «υγοίς.ὺ ΤῊΪ5 ΘηΠΓῈ σογβο, ἰορο ΠΟΥ 
ψ ἢ (Πα νυνὶ ςἢ {ΟἸ]ον 5, 566 Π|5 ἴο δὲ 18 συ ροΓς- 
βοιρίΊοη οὐ ἀάάγο55 οὗ {με ἰεϊτεῦ ϑεηὶ ἴο Ασίῶ» 
ΧΕΙΧΟ5. ᾿ 
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ἐ Ομα!ά, 
δοοϑέζ462. 

 (μαϊά. 
ΟΑφρονοίά. 

ςεἸΐοτ, δηὰ δμ πιθδδὶ τ(ἢε βοῦς, δπά 
ἴηε τγεϑῖ οὐ τπεῖγ ᾿σοπηραπίοηϑ ; ἴῃς 
Ἰ)ιπαίτεβ, τῆς Αρδδγβαιμοδίτεβ, τῆς 
ΓΑτγρε ττεβ, τε Αρπαγϑίτεβ, τῆς Αὐομα- 
νίτεβ, τε Βαδγίοπίδηβ, τε δϑυβδη- 
οΠῖτεβ. τπ6 ᾿εδανῖτεβ, σπμά τῆς Ε]4- 
ΓΑΪτΕ8, 

ΙΟ Απὰ τἢς τεβὲ οὗ τῆς ῃδίϊοῃβ 
ψγΠοπὶ [6 ργεαῖ δπὰ ποῦϊΐες Αβηᾶρρεογ 
δγουρῆς ονεῦ, δηά 8εῖ ἴῃ ἴῃς οἰτ65 οὗ 
ϑαπηλγία, δηά τῆς γεϑὲ ἐζαὲ ἄγε οἡ τῇ 18 
5ἰ4ς τῆε τίνεγ, απά ἴδ βυιςἢ ἃ {Π|6.ἄ 

τι 4 ΤΗ5 ἐς τῆς σορΥῪ οἵ τῇβ 
ἰεῖῖεγ τῆλῖ ΤΠΘΥ 86ηῖ ὑπο ἢ ϊπὶ, ευέν 
υπῖο ΑἸάχεγχαϑ ἴῃς Κίηρ; ΓῊΥ 5εῖ- 
νδηῖβ ἴῃ τηδῃ οἡ 1ἢ]18 8146 τῆς γίνου, 
ἈΠα δῖ βοῇ ἃ {{πΠ16. 

ὁ: καί. ὙὌΠεδῈ γα Ῥγο ὈΪΥ οο]ο- 
Ὠἰσῖ5 ἕγοπι 1)αγαη, ἃ ἙσουπίτγΥ οἴδξῃ πιρηϊοηοὰ 
ἴῃ [6 Αβϑυστίδη ᾿ΠϑΟΓΡΌΟΩ5 85 θογαεγτίης οἵ 
αἰ οᾶ ἀπὰ Οἀρρδάοεϊδ. 

ἐῤε “ῤῥαγνα!δεδ. ΝΟ 54|5}ΔΟςΟΥὙΥ ὁχ- 
Ρἰαπαῖίοη ἐδη Ὀὸ σίνθη οὗἉ {815 πᾶαπῖθὲ. [{ Ιοοκϑ 
αἰπιοςῖ {κὸ λῃ δος ἄθηϊδὶ γΓορειτίοη οὗ ἀρ δγ- 
δῖς5. ((οπιρᾶγε οἢ. ν. 6.) 

δὲ Ταγρείε..18 Αἰο]οπίΞῖ5. ἔγοπι [6 παίϊοῃ 
σΐποῖ τὴ Αβϑυγίδηβ οδ]] α Τωῤῥαὶ, [6 Οτεοκς 
“«ΤΊΒΑΓΘΩΙ," δηὰ ἴῃς ΗἩδῦτγοννδ ροπογα ν “Τυ- 
04]. [{ 5 ομαγαδςζογίβες οὗ ἴλὸ ἰαῖοσγ Ηθθγον 
Ἰδλησυᾶσο ἴο ἰπϑοτέ πε Ἰοῖῖονῦ σ Ὀείογο δῦ 415 
(45 Πανηριθοξ ἴογ Μδανρηοιεῆ, ἀῤαγδιδ ἴῸΣ 
“δεῤε!, ἄχος). 

ἐῤδε “Αρῥαγο 1 ῬτΟΌΔΟΪΙΥ “6 Ῥεγϑίδηβ." 
ΎΤΠΟ στοοῖ ἰοϊζοσβ οὗ [86 ννογὰ ςογγεβροπά 
οχδοῖὶν ἴο ἴποβϑο οὗ βαγας, ἴς. ογαϊ πα Ηδ- 
Ὀγονν ἴδττη ἴογ "" Ροσγβίδ." 

ἐῤῥε “γεῤευδε..} Ναῖϊνοβ οὗ Εσθοβ (Οξεη. 
ΣΧ. 1ο), ογ Οτοδοξ. 

ἐξδεὲ ϑισαπορὶίο.. Οοἰἱοηϊδῖβ ἔτοπὶ ΘΒ υ5ΏΔη 
(θη. νἱτἴ. 2; ἔϑβιῃ. 1. 2), οὐ 5.58. 

4. εῤαυνιε5.7ὺ (Οοἰοπίδῖ5 ἄγαννῃ ἔγοπι τ᾿ 6 
Ῥογβίδη {τὶρε οὗ ἢ Πα]. (866 Ηετγοά. ἱ. 125.) 

ἐῤφε Εἰα»ι ει. (Οοἱοηϊδῖβ το ΕἾαπὶ ΟΣ 
ΕἸγιπαῖβ, ἴπΠ6 σου ΠΊΓΥ οὗ ψῃϊοἢ 5.58 ννᾶϑ ἴδ 6 
οδρί τ]. 

10. Τεσγεαὶ απά ποδίε ““παρῥέγ] Νοιδίπρ 
ἀοἤηϊίε 15 Κποννη οὗἁ [ἢϊ8 ρεγβοῆαχζο. Ης ννὰ8 
Ργοῦδοὶυ (με οὔδοϊαὶ οππρογεὰ ὈΥ Εϑαγ.ῃδά- 
ἄοη (νόῦβα 2) ἴο βεῖξἰς ἴα ςοϊοηιϑῖβ ἴῃ [Πεῖγ 
ΘΝ (ΟΙΠΓΓΥ. ἱ 

οὔ ἐδὶς «ἰάρ ἐδὲ γίυεγ ἢ ἘἈδίδοτ, κοα [890 
οἷος βἰὰθ ἴδο σίγοσ." ἀ(Ἃϑεὲ [ηῖσο- 
ἰυςτίου ἴο Κι ἰηνμ8, ὃ 4, ἢοῖα 5) 

αμά αὐ «νὼ ἃ ωπ Ἐαΐδοτ, “δηὰ 80 
ζοτῖ." Ὑ]1Ὸὸ ρἤγαϑο 15 νάρθ, ΠΟΑΓΙΥ οαυνα- 

ἘΒΖΆΕΆΑΛ. ΙΝ. [ν. το--- 4. 

12 Βςε ἰξ Κπονγῃ υπίο τῆς Κίηρ, 
(δαὶ τῆς εν ΒΓ ἢ σάπια παρ ἔτοπι 
τπ6ε ἴο υ8 ἀγεὲ οοῆὶς ὑπο [ογιιβαίεπι, 
Ὀυ!Π]άϊηρ τῃς τεῦ α] ]Που8 ἀπά τῆς δά 
οἴγ, δηὰ ἴᾶνε ἰβεῖ ἃρ (δ6 ὙγᾺ 15 ἐΟτν, - 
ἐβεγεοῦ, διὰ ᾿Ἰ]οϊηεὰ {πὰ ἐουπάδεϊοηβ. ᾿ξ ομαα, 

. 13 Βε ἴξ Κπονῇ ποὺ υηῖο τῇς τειν 
Κίηρ, τῆδς, ἱξ τιῖϑ οἷτγ δὲ θυ ]46α, πὰ 
{πε νν}}]8 δεῖ ὡρ ἀγραίν, ἐἠδη νν}}} τῆεν 
ποῖ ᾿ΡΑΥ͂ 0}}, ἐγτῖθαῖε, Δπὰ συβίοπι, δηά ἱ Κϑαὶά, 
“9 ἴῃῆου 8ῃ4}τ επάδιηαρε τῆς 'γσονεημε ἃ ος, 
οἔ τῆς Κίηρβ. ὐὐάϊς ζω 

14 Νὸονν δεσδυϑε ἧνγε ἤᾶνε πιδίῃη-- ἴ Ομαὶά. 
τεηδηςς ἔγοπι ἦε ἀπ᾽: ραΐδεβ, δηά ἴἴ σευ 

.-ν» τὰ 7.ἀφ 
νγ8 Ποῖ πηδοῖ [ὉΓ ι15 ἴο 5866 ἴῆε ΚΙΠρ᾽β καὶ οὗ ἐὰ 
ἀἰβῆοποιι, τπεγείογε ἤᾶνα ννὲ 8επῖ πα 
δηὰ ςεγβεά (ἢς Κίηρ ; 

Ἰοηὶ ἴο [86 πιοάδχῃ ι156 οὗ εὐ ἐζέεγσα. ἴτοουγα 
δῖ [ηὴ6 εηὰά ΟὗὨ γεΓβ65 11 δη 17, δηά 190 18 
ἢ. Υἱ1. 12. 

11. ΤΣ μὶ ἐδὲ εοργ, δ. Ἡνὶης είτεη 
{ἢς δά ἄγὸ55 οἵ [ῃθ ἰδτίοῦ ἢ νοῦβθ8 9 δπὰ το, ἴδς6 
δυῖΠοῦ πον ργοςεεάβ ἴο γσίνο ἴμε Ἰοῖτεγ ἤϑεζ, 

12. γον ἐῤεε ἰο 5.ἢ 1.6. “ ἴτοτα ἴῃς ρατῖ οὗ 
ἴδε οπιρίγε υδοσε ἴδοι ἀννε]]εδῖ ἴο [δῖ νυ ΒογῸ 
ν 6 ἀνν]}." 

ῥαυε “«.ἰ μῷ (τλᾶγρ. Μη. δε) δὲ «υαἷϊε 
ἐδεέγεοῦ, «γιά ἠοιπεά δὲ “ουπάαι ον.) ἘἈΔῖδοτ, 
ΦΈΠΟΥ πα κο τοϑὰν ἴῃς νν4}}5 ᾿βεγεοῖ, ἀπὰς 
1ΔὙ ἴδε ἰουπέδιοηϑβ." 

138. Τοίἑ, ἐγίδωϊε, σπα σον». ἘΔΊδοΓ, “ἐσ Σ- 
Ῥυαῖθο, Ῥτογνίδίοι, οσ 101} ΤῸ “Οἱδυῖς 
5 ἴ[ῃ6 πηοηογ-ἴαχ ᾿ἱπηροβοα οὐ δδςἢ ῥγονίῃςς, 
δηά δρρογοηθά ουΐϊ ἴο {η6 ᾿πΠηδο!Π2π|5 ὃν ἴῃ 6 
Ἰοςδὶ δι βου ε8 (ΟτΥεοκχ, φόρος): ἴδ “Ῥγο- 
Υἰβίοη ἢ" 18 [86 ραυπιθηΐ ἴῃ ἰκἰπά, νυ ἢ τὰς Δὴ 
ἰηἴεστδὶ ρατί οὗ ἴῃς Ῥογβίδη βνυϑῖεπι (Ηετγοά. ἱ. 
192: 1. 91); ἴπ6 “10}1} 18 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἃ μᾶγ- 
τλεπί τεαιυίγεὰ ἔτοπὶ ἴποδα νπο υϑεὰ ἴδε 
Ῥεγβίδῃ διρῆνναγϑ. 

ἐῤοὰ «ῥα «πάσπαφε ἰδὲ γευεπμ οὗ 1δφ 
ἐϊπο:.} ὙΠεὲ ννογά ἰγδηβϑίδιςὰ “ γενθῆυὸ " πεσε 
15 ποῖ ἑομηὰ οἰϑε ΒΕΓῈ, δΔηἀ οδῃ ΟΠΙΥ Ὀὲ Γςοπ- 
)εσϊΓΑ! ΝΥ ἱπίεγρεείςά, Μοβῖ πιοάθγῃη Ἵοπυ- 
ταοηϊδίουβ γὕερασγά 1 25 δὴ δανεγῦ, πηοαπιὴν 
“αἵ ἰαϑῖ,᾿ οὐ “ἴῃ [6 εὐ. Τὸ οηῦγο οἰδιβο 
ΤΔΥ ὃὈ6 δεϑὲ ἰγαπβίαίοα, “"-δΔπὰ δὸ δὲ ἰδοῖ 
888}} ἀαπιαρὸ ΒῸ6 ἀο8ὸ [0 186 Κὶπ 586." 

14, ἢε δαυε νιαίηίεπανεος ἥγονι δὲ διησ᾽: 
βαίαεε.} Είογαγ, “να οδῖ ἴπ6 581 οὗ τῆς 
Ραϊδοθ." ΤὍδδ ρῆγαϑθε “ ἴο εἴ ἃ πιᾶπ᾿5 5111" 15 
σογλμλοη ἰη ἴδε ΕΔϑὲ ἴο {15 ἀ2γ : δηὰ 5 δρρ θὰ 
Ὠοΐ ΟΠἹΪΥ ἴο 1 οϑε ννῆο τεςεῖνο 82] 2γ.5, Ὀυϊ ἴο 
411 νῆο οὐιαίη {πεὶγ συ δϑἰσέθηος ὈῪ τβοδη5 ο 
Δηοῖ ΟΣ. ἜΠς Ῥογϑίδη ϑδῖγαρβθ ἢδαὰ ΠΟ βαϊδγιοδ, 
διιΐ ἰλχεά {μεν ὑσονΐηοςβ ἴοσ ἴθ συ ρροτῖ οὗ 
(Πμεπιβεῖνοβ ἀχὸ δεὶγ οουγῖβ. 
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Ις ΤἼδι β8δάγο ΤΏΔΥ ὃς τηδάς ἴῃ 
τῆς θοοκ οὗ {πε τεσογάβ οὐ τῆν ἔδίΠεγβ : 
80 504]: τοι πὰ ἰῃ τῇς Ὀοοκ οὗ τῃς 
τεςοῖάβ, Δηὰ Κπονν τῆδϊ τἢ15 οἰ 1: ἃ 
τε  ]ΠἸουι5 οἰγ. ἀηἀ Παγίβι! απτοὸ Κὶπρ8 
ΔΠᾺ ρῥγονίποθβ, δηὰ τῆδλι τῆεῪ ἤᾶνα 

. Τῃχονοά εδαϊτίοη ἵν δ τῆς ς4πι6 οὗ 
οἷά εἰπια : ἔογ ψῃϊο ἢ σλιιδεὲ νγὰβ ἢ 18 
οἰ ἀεδιγογεά. 

16 ε ςεπν τῆς Κίπρ τῆαῖ, 1Ὲ 
{Π1|5 ον Ὀς θυ Πάεὰ ἀγαίη, ἀπά τῆς 
νυ }}5 τῃεγεοῦ 8εῖ ἀρ, ὈΥ ἢ 8 πιθᾶη8 
του 5ῃδὶς πᾶνε πὸ ρογίίοη οὐ τἢ!8 
8146 τῆς γίνθγ. 

17 4 7 εη 3εηϊ τῆς Κίπρ' ΔΠ δῆδννεῦ 
ἀπῖοὸ Βεῆυπι {πε σῃδηςείϊοτ, ἀηα 20 
ΘηΠβῆδὶ τῆς δοῦῦε, ἀπαὰ 19 τῆε ταεϑῖ 
οὗ τῇεῖγ Τσοοπηραπίοηϑ πὶ ἀννεὶ] ἴῃ 
ϑαπηδγα, πὰ μηΐο τῆς τεϑδῖ θεγοπά τΠ6 
γνοῖ, Ρεᾶςς, δηά δῖ ϑιιςἢ ἃ τίπης. 

18 Τῆς Ἰεῖῖεγ ῃ ]οἢ γε βεηΐ υηῖο 
υ8 Πδῖἢ Ὀεεη Ρ]ίηἾγ γεδὰ Ὀείογε πιε. 

19 Απὰ Ἷ ςοπιπιδηάεά, ἀπά 5εαγο ἢ 
δῖ Ὀεδη πιδάθ, δηά ιτ ἰ5 ἰουπά τῆδὶ 
τ 5 ΟΕ οὗ οἱά τἰπια ἤδῖῃ ᾿πιδάς ἰῃ- 
βιγγοςτῖίοη δραίηϑε Κίηρβ, ἀηὰ ἐἠαὲ τε- 

ἐδὲ ἀϊπρ"; ἀϊδοποιγ. Ἐλαῖμεν, “16 Κῖησ δ 
δυτ". 

18. Τόε ὀοοξ οΓ᾽ 1δὲ γεεογ:.}ὺ ΟΟΟΏΡΑΥΟ 
Ἐϑίμ. 1ἴ. 232; υἱ 1; χ' 2. ΤῊΘ οχἰϑίοηςο οὗ 
βυςἢ ἃ “ Ὀοοκ οΥ͂ ἴδε τεςογάϑ5" δῖ [ς Ῥεγβίδῃ 
Ἄσοιγί 15 δἰζεϑῖοά 4190 ΟΥ̓ (ἴοϑιδβ (΄ ἂρ. Ὠ]οά. 
δὶς. 11,32). 

οΓ 1 7εἰδεγ:.} “ ΟΥ̓ΤῊΥ ργεάδοθθϑοσβ ρου 
(86 τῆγοης,᾽" Οαπιῦγϑδοβ, Ογτγιιβ, ἀπά ρεγῆδρ8 
τῆς δηςεβῖοσβ οὗ Ογγι5, Ὁ. ψνοπὶ ἴῃς ργαςῖίος 
οὗ Κεορίηξ ϑιςἢ ἃ Γεοογά τηΔῪ ἢᾶνὰ Ὀεθη ςοΠγ-" 
πηοηοοά, [ΙΕ ἴῃς Αγΐαχοσχοβ, ἴο ψνποπὶ [ἢ15 
Ἰεῖῖοσ ννᾶ5 νστ6η, ννὰς9 ἴΠ6 Ὀϑοι: 0 -ϑπγογα!]ς5 
(ϑε6 ποῖς οἡ νεῦβε 7), ᾿ἴἴ 5 ἴσιθ {πᾶϊ ἴΠε8ς 
ρεῖβοηθ ὙῈΓῈ ποῖ ΓΕΔ] [18 “Δἴ ἢ ΟΓΒ ἢ ΟΥ̓ 
Δηςοβῖοῦβ : δι [Π6 νυ το γ8 οὗ ἴδ Ἰοετῖοσ σοι] 
ποῖ νϑηΐυγο ἴο (2]} ἴη6 Κίην δὴ ᾿πιροϑβίοσγ, ὄυθῇ 
1 ΠΟΥ Κπὸνν δἷπὶ ἴο δ6 οὔθ, νος ἢ 15 ποῖ 
Ῥγοῦαῦϊο. 

17. Ταὶ ἀευεἰ] ἱπ ϑανπαγία. Ἐδίμογ, “ταδὶ 
ἁνοι!" 

Ῥεαζε, απᾶ αἱ σι ἃ ἶρις. “ Ῥοϑᾶςς, διὰ 
80 ζοσῖμ." (ὅ6ε ἴδε ἰλϑῖ ποῖΐε οἡ υϑῖῦβε 10.) 

18. σε δεέη . .. γεασαά.} [1 18 ἀουδιΆ}} [ἢ 
τς Ρεγβίδη πΠΊΟ ΔΓ 5 Του] ΟΥαϊΠΑΓΙΥ τεδά. 
(᾿ Απείεης Μομπδγο ῖθβ, νοὶ. ἵν. Ὁ. 18 ΧΑ Αἱ 
ΔῺΥ ταῖθ ἰἴΐ νν8 ποῖ {Πεῖγ Ἀδὺϊ (ο γοδά, δυῖ ἴο 
νὸς ἀοςυπΊ)εηῖ5 τοδὰ ἴο ἴμθπ. ((ΟΙΏΡΑγΟ 

νοι. 11]. 

ΕΖΆΑΛ. ΙΓ. 

Ὀ6]]Ἰοη δηὰ 86! ίοη ἤᾶνα Ὅεεη πιδάς 
τῃοετείη. 

20 ΤΠεγα ἤανε Ὀδοη Πρ ἢ Ὑ ΚΙηρΒ 
αἶδο ονεῖ [εγυβαίεηι, νν ἢ ]ςἢ ἤανα γυ]θά 
ΟΥΘΓ 41} ἐρμμίγίές Ὀςγοπὰ τῆς τίνεῦ; 
ἀπά το]}. εγίθυϊε, δηά οἰιϑίοηι, ννᾶϑ 
Ραϊά ἀπο τῆεπι. 

21 Ἶξξινε γε πονν σοπιηηαπάπηγεηζ 1 Ομαϊά, 
ἴο σδιι88ὲ ἴπε86 πηδη ἴο σθδ86, Δηὰ τἢδι ἀδκννἊ. 
τἢ!}5 ον θ6 ποῖ θυ! άἀεά,, απ1|} σποδοῦ 
σοπιηδηάιμθηῖ 50.}} 6 ρίνεῃ ἔτοηι 
της. - 

22 ἸΆΚε πεεὰά πον ἴπδλῖ γε (αἱ 
ποῖ ἴο ἀο τῇϊ8: ψῈγ 5ῆοι!ά ἀδπιᾶσε 
σ͵ΟΥ ἴο τῆς στ οἔ τῆς Κίηρϑὴ 

22 Νον ψἤδη τῆς Τςοργ οὗ Κὶπρ 
Αὐἴδχογχεβ᾽ ἰεϊῖεῦ τας τελά Ὀείογε 
Κεδιπι, δηὰ δῃϊπιβῆδὶ τῆς βογδε, ἀπά 
{Πεῖγ σοπηρδηΐίοηβ. ΠΟΥ απ ἃαρ ἴῃ 
ἢαϑρῖε ἴο |εγυβαΐεπὶ ὑπο (6 ενν8, 
Δηἀ τηδάς τῃεπὶ ἴο σοᾶδα ἴὉΥ ἔογος δηὰ ἢ Ο(βα!ά, 

ὃν αννε 
ροννεῦ 

Πουβε οὗ (Σοά ψΙΟἢ ᾿ς δὲ [εγιβαίεμι. 
50 [1 ςεαϑεὰ ὑπο ἴδε βεσοπά γεᾶγ οὗ 
τῆς τείρῃ οὗ Ὠλγίιβ Κὶπρ οὗ Ρεγβίδ. 

Ἐϑιῃ. νἱ. 1.) Τ 5 ἰ5 5111} [86 οΥΪΠΑΓΥ͂ ῥγᾶο"- 
. ἄςο αἵ Εδϑΐοσῃ ἼἿουγίβ. 

10. Τὶς εἰν οΥ οἷά πιο δαιὁ νιαά ἱπσαγγεος 
ἐϊοπ.) Το Ῥεγβιδῃ οβῆς 815 ρὑγοῦδΟΥ σοηϑιυϊτοά 
[με ἃγομίνεβ οὗ ἴῃς Βαδυϊοηίδη κιηράοπι, δηὰ 
ἔουπά δεοοουηίβ οὗ ἴῃς ἱπδυστοςτοηβ σαϊϑοὰ, 
ΟΥ ἰμγεαδϊθηεά, ΟΥ̓ [εἰοίακὶπὶ (2 Κ. χχίν. 1), 
Ἰεποίδομιη (ἰδιά. νόῦβαὲ 1ο), δηά Ζεαεκιδὴ 
(ἰδ: 4. νοῦθθὸ 20). [ἰ ἀοθβ ποῖ ἀρρϑᾶσ τδδῖ 
ἴπεγο δὰ εὐὰῦ δοθῆ ΔΩΥ τοῦο!]ϊοη δρδιηϑῖ 
Ρεγβίδ. 

20. Μξγδιν ἀίηφε.. .. τυδίεδ δαῦυε γωΐεά οὐέγ 
αἰΐ εομργιθ: δεγοπά ἐδὲ γίυεγ.] ΤΣ τεΐεσεηςς 
σδΔἢ 50ΆΓΟΟΥ πᾶνε Ὀθθη ἴο Ὠ αν! ογ ϑοϊοπιοῃ, οὗ 
γνΠοπὶ ποῖῖμοῦ πὸ Βα υ]οηίδη ηοΥ ἴπε Αϑϑγγίδη 
ΑΥΓ γε νουἹά θὲ ᾿ἰκοῖγ ἴο ἤανὸ μαά ΔΗ͂ 
δοςουηΐῖ. [ἴ νγα5 πιογα ΓΟ ΔΌΪ ἴο Μεηλῆεπὶ 
(2 Κ. χνυ. 16) δπὰ [οϑἱδῆῇ (2 (ἢν. χχχίν. 6, 7; 
ΧΧχΥ. 18). 

ἐοἱ!,͵ ἐνὶ διε, απ πον. 866 ποῖς οὔ 
ΥΕΙ͂ΒΕ 13. 

24. ἢ εεατεά4.} ΤὮς κἴορραξε οὗ ἴπε Ὀυ]]ἀ- 
ἴὴρ Όγ ἴῃς Ρϑευαο-ϑπλογα!5 15 ἴῃ οοπιρίοῖο ΠᾶΓγ- 
ΠΊΟΗΥ͂ ἢ 815 σπαγαςίοεσ. Ἠς ννὰ5 ἃ Μάδριι, 
ἀενοῖοά ἴο ἴπε Μαρίαπ εἰεπμεηῖδὶ ννογβῃ!ρ, 
δΔη ορροβεὰ ἴο δο]ιοῦ ἴῃ ἃ παὶ ροά. Ηι8 
τοὶ σίου αἀἰὰ ηοῖ ἄρρτονε οὗ ἰεηρὶος (Ἡετγοά. ἱ. 
110); δηὰ 25 ἢς Ρεγδοουϊοά [με Ζογοδϑίγίδῃ 

2 Ὦ 

24 ὝΜεπ οεαβεὰ τῆ νοῦ οἵ τῆς ὅπ π᾿ 
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4 μᾳρς.;. 
1. 

ὃ ΖεςΐὮ, Σ. 
Σ, 

ΕΖΔ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚΒ ΜΡ. 
1 Ζεγμόδαδεϊ “ὦ σλμα, ἑποεά ὧν αργαΐ 

απα Ζειλαγίαλ, το γογπυαγαά ἐδὲ ῥμἠαάίηρ οΓ 
ΤΔ6 ἐερηίς. 4. 7Ζαίπαὶ αμα δάείλαγ-δοτπαὲ 
κονία ποί ἀίμοίορ (24 ειυς. 6 7 λεῖν ἐρίζεν 19 
Φαγίμς ἀραΐηδί ἐλ εις. 

ΗῈΝ τε ρτορδεῖβ, 4 Ηδρραὶ τῆς 
Ρτορπεῖ, δπά ὁΖεςβαγαῃ τῃ6 

80η οὗ [146ο, ργορςϑβὶεά αηΐο τῆς [ενν8 
τῆαϊ τυόγέ 'ῃ [υἀδῃ δηά [εγυβαίθη ἴῃ 

Ιν. ΡΥ. [ν. 1----. 

4 ΑΙ τῆε 54π|6 {ἰπ|ὲ σᾶπὶς ἴο 
{πεπὶ Ταϊμαϊ, ρονεῦποῦ οἡ τὶς 5:46 
τῆς τίνεσ, δηά ϑῃειῃδι- δοζηδὶ, δηά 
τῃεἷΓ σοπιρδηίοηβ, ἀπά 8414 τῆιι5 απῖο 
ἴπεπὶ, ὟΝ ἢο δίῃ: οοπητηδηάεά γου ἴο 
ὈυΠ]ὰ τἢϊ15 ἤουδε, αηᾷ ἴο πλάκα ὑρ 1Π}8 
ννΔ]} ἡ 

4 ΤΠεη δά νὰ τιηῖο {Πεπὶ δίτεῦ 
{18 πιᾶπηεγ, ἮΝμαῖ δα ἴὴ6 πΑπΠΊ68 

της παπιὲ οὗ τὴς (σοά οὗ ἴϑγδεὶ, ευέπ 4 . 11. ΤΟΣ. οὗ τὴοό. ποθὴ ἴτῃδς τλκο τῆιϊις δι] ά- ἜΝ 
απο τῆ δη,. ἑἀὶ ἱηρὶ , 

2 ΤΠεη τοϑα ἃρ Ζεγιδθαδεὶ τ(ἢς 
80η οὗ δῃεδἰτιεὶ, ἀπά ]εϑῆυά τε 8ο0η 
οὗ Ϊοζαδάακ, ἀπά θερᾷη ἴο δυ1}4 τῆε 
ἢοιιθς οἵ (Τοά ψννῆιςἢ ἐς δὲ [εγυβαϊθι : 
δηὰ ντἢ τῆεπὶ τυέγε τῆς ρτορδεῖβ οὗ 
(ὐοά Βεϊρίηρ τπεπι. 

ς Βυῖ τἢε εγε οὗ τῆεῖγ (σοὰ ννᾶς 
ὕροὴ τῆς εἰάειβ οὗ τῆς [ενν5, τῇδ 
(ΠΟΥ σουἱὰ ποῖ σδιιϑεὲ τπεπὶ ἴο Τσεᾶβε, 
{Π1 τῆς πιδῖῖεγ σᾶπιε ἴὸ [ϑαπιβ: δηά 
θη ΤῸ τεϊζυγηθα δῆβνγαγ ΟΥ̓ ἰεἴτο 
ςοποσγηϊηρ, [ἢ]5 χιαέΐεγ. 

(( Βε ιῖϑί. [ἡϑοτ. (ΟἹ. ἱ. ρᾶγ. 1.4}, 80 ψου!ά  ἢς 
ΠΔΓΌΓΑΪΥ Ὅς ἱπ|ΠΊ1 4] ἴο {Π6 [Θννϑῃ 1411}. 
(Οοπρᾶσε “Αποίοπε Μορασγοῆιεβ, νοΐ. ἰν. 

ΡΡ. 397, 398.) 
μηΐο ἐδε “εζοηα γεγο. .. 9 Ῥαγ. ὍΤὨΣ 

ϑεςοηά γδᾶγ οἵ ᾿ΑΓ}115 ννᾶ5 Β.Ο. 5σ2ο. [ 186 
δυϊάϊηρ ςοαϑεὰ ἴ (6 τεῖρῃ οὗ ἴ!ε Ῥϑευάο- 
δι Γ 5, πὰ ννᾶ5 γεβυηθαὰ ἴῃ [ἢ6 βεοοηὰ ὙΘΑΓ 
οὗ ᾿αγίυβ, [ἃ ννὰ5 ΟΠΪΥ ἱπίοττυρῖοαά ἔογ δῦοιι 
ἴννο ὙθᾶΓγβ ; δίποε ἴβε ῥβοιιάο- ὅλο σα !5 γεϊρηδὰ 
ε85 [ΠΔΠ ἃ ΥΟΆΓ. 

ΟΠΑΡ. Ν. 1. Τὸ ῥγοῤῥε: . .. γοῤδο- 
“ἰοΔ. 1.6. “ φυθδοῃθα." Ηᾶρραὶ δηά Ζεςἢδ- 
τί ἢ νογὸ γαϊϑοα τὸ ἴο νναῦπ ἴΠ6 ρδβορὶθ ἀραϊηβὶ 
πορίθοίίης τὲ διμΠάϊη» οὗ {16 Τειηρὶς, ἰπ 
ογάογ ἴο είνο {ποπίβεϊνοβ ἴο [πὸ οδιγιηρ οὗ 
{Π6 1 οὐ πουϑθβ8. (866 Ηδζ. ἱ. 4, 9.) 

Ζειῤῥαγίαρ ἐδε τον οὗ 1.40.1] ΒΥ Ζοοματδἢ 5 
οννη δοσουηΐῖ οὗὁὨ ἈϊΠΊ56}Γ ἴῃ τῆς ἢγϑῖ υεῦβο οὗ 
᾿ἰβ ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂, [ἴ ἀρροᾶγϑ ἴῃδὲ ἢδ ννὰ5 ἴῃ ϑοῇ 
οἵ Βογοο ίδι, πὰ σταπάβδοη οὗ [Ϊἀἀο. (δεὲὲ 
αἶϑο Μαῖ. χχιῖ. 35.) 80.[6δ 15 σ]οὰ “16 
80η οὗ ΝΙπιβῆ!" (1 Καὶ χίχ. 16; 2 Κ'. ἰχ. 2ο; 
ὅζς.), του μῇ ἢδ ννᾶ5 γϑδ]]}ν [115 σταπάβοῃ (ἰδ 4, 
ΥΟΓΘΟ5 2 δηά 14). 

ἐπ 1ῤὲ παρις ΟἹ ἐδεὲ Οοά 77 Τεγαοὶ, σύόη μπ|ὸ 
ἐβίρ, Ἀδίδουῦ, “ἴῃ τὴ6 παῖς οὗ ἴ!6 Οσοά οὗ 
Ιϑσγβοὶ, ψΐοβ ψ͵ϑ ρου δ6πι." Τδὸ 
ἴνο ῥγορῃεῖβ δά ἀγοβδϑοά τ [ενν5, ἴῃ γεβρεςῖ 
οὔ {πεῖν εν Οοά β ρεορίο, οσ, ἱἰπ Ηθῦγονν 
Ῥῆγαβο (566 [6γ. χυ. 16), “ Βανί Οοὐ᾽β ἤδπὶς 
οδ θὰ ὕροη 18επὶ.᾿ 

2. Τῤεπ γουε τῷ Ζεγμόδαδε!͵ 5.7 Ζετυδ- 
δΑθεὶ διὰ ζοϑπια 5εὲπὶ {ΠΕ πιϑεῖνεβ ἴο ἢανα 
βοννη ᾿Κοιναγπι, δηά ἴο πᾶν γοηιγοὰ ἴο 6 
ὁ ΕἸ γγρα ὉΡ᾿ ΟΥ̓ ἴῃ6 ρῥγεδοδίηρ οὗ [Π6 ργορῃοῖβ 
(Η8:. 1. 14), Ὀοίογε {ΠῈΥ ψνουϊά 5εὲ {6 πὶ» 
δεῖνοβ. Ποαγ Ϊ ἴο ἴῃς ΜΟΥΚ. 

δεφαπ ίο διωϊ 4.7 1.6. “ ταδὰς ἃ βεςοηὰ Ὀερίη- 
πίηρ "--τεσοιητλθηςσρά πε υποοπιρ εῖοά ψοσκ. 

ῥείῥίπρ ἐδώ. ΒΥ ἰηδυβὶπρ 268] ἱἰηΐο ἴδ 
Ῥεορὶθ. (δος Ηδζ. ἱ. 12.) 

8. Οσουνενηποῦ οπ ἐῤὶς οἷά δὲ γεν.) Ἐ αἴδοσ, 
ἜΘ [80 ΟΒΟΣ δΒἰὰθ᾽ (οοϊηραγὸ ποῖς οἢ 
ςἢ. ἷν. το). Ταῖΐηδὶ ννὰ5 ἄρραγεπί βδῖσγαρ οἔ 
ϑγτία, νν δ ἢ (δοςσογάϊηρ ἴο Ηογοάοζιι5, Π]. 91) 
Ἱποϊυάοα {πὸ νν Βο]6 (τςῖ ννοϑὶ οὗ ἴς Ευρῆγα- 
[65 ἥοπὶ ΟἸΠοα ἴο ἴπεὸ Ὀογάοτα οὗ Ἐργρῖ. 
Ζογυθθαδοὶ τισὶ ἤᾶνο Ὀδεη, ἴο ϑοπὶε οχίθηϊζ, 
ἌΔΠΔΘΓ ἢ8 δυϊβογιῖγ, , 

ἤῥο ῥραέἐῤ εονυηπαπαάεα νοι ἰο δια 4 3] ὙὝΠΟΓΟ 
νγ25 ἢ0 ἀοινδί 4 ἑογπιαὶ 1Π| σα! ΠΥ ̓ πΠ 6 οοη- 
ἀυςὶ οὗ Ζεγιιθδθαῦοὶ δπὰ [|ἐϑῆυδ: 5ίπος 8]} 
οάϊςοῖβ οὗ Ῥογβίδη Κιπρδ σοηππυρὰ τ. ἴΌγοδ 
ὉΠ|655 τονοκοά ὉΥ ΠΟΙΓ ϑδιισσθϑθοῦβ. Βιιϊῖ 
{πον δἰ Ἰυδτῆοα ἴῃ ἀἰδοθογιηρ τῇς ἀόστοας 
οὗ ἴπε Ῥβουάο-ϑηλογαάϊβ, Ὀεσδυδο ἴῃς ορρο- 
βίο δεΐννθοη ἢ15. το] ρου νον" 5 δηα ἴποϑ6 
οὗ ὨΙ5 διισσοβϑοῦ νν5 πηδίζει οἵ ηοίοτϊεῖν. 
(ϑεε .. Αποϊεηῖ Μομπάγολ!θβ, νοἱ. ἵν. Ὁ. 405.) 

4. Τόεν; ταἰά «υε μπΐο ἐδεν.)] ὌὙΠε 860" 
Κ(υάρίηῖ, δγτίας, δηὰ Ασαῦῖὶς γογβίοης πᾶνς 
“ ΤΏρη 5414 ἐῤεν " ἔογ “91 βαϊ ἃ ννὰ "ἡ" δ ἢ 
Ὀσχίηρϑ {π|5 γυθῦθα ἱπῖο ὀχδςὶ δεςογάδηςς ὙΠ Ὲ 
ΨΟΙΒ6 το. Τὴ6 ἐπποπάδίοη οὗ ἴδ Οδαϊ δ 
(οχῖ, νυ μιςἢ {ἢ}15 γε πάθσιπρ ϑιιρεοϑίβ, ἰ5 5! ἢϊ. 
(ϑεε Αἀάϊθομπαϊ Νοῖς. δ ἴδε επὰ ᾿οὗ ἴπ6 
ςδαρῖοθσγ.) 

5. Τόε εἰάεγ.. 1.ε. “τὴς ΤΠ ϊεῖβ," οὐ “τῇς 
Ἰοαάεγβ "---Ζεγυῦθαδεὶ δηὰ [ἐϑἤια Ἐϑρθς δι)γ. 
((οπηράῦο γεῦβα 9.) 

απά ἐδόπ {δὲν γείμγπεά ἀππαυεγ ἢ ΤὮῆεβα 
ννογάβ ἀδρεπὰ οπ (ἢς ςοπ)υπείίοη “Ὁ 1|}}." 
ὙΠΕ ἐπεπηῖε5 οὗ ἴπε [ἐνν8 σοιά ποῖ κῖορ ἴδ 
τνογκ 11] τ[Π6 πιδίζοσγ Βδὰ εθὴ τείοσστεά ἴο 
Ὠαγία5, Δηὰ δὴ ἄπϑννεῦ ἢδά Τοπῖα δδςοῖκ ἴτοσῇ 
ἢϊην 

ἀιξε 
ὀκείάδεαν 
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6 4ἴὕἷ71ΝῺε ςορΥ οὗ (δε ἰεἴζεγ τπδῖ 
Ταϊηδί, ρόνοῦποῦ οἡ (ἢ]8 8:46 τῆς 
Γίνοῖ, ἂπά δῃειῃαγ-δοζηδι, δηά ἢ 8 
σοπηρδηΐϊοῃβ ἴδε Αρδδγβαςῆϊτεβ, ΒΓ ἢ 
τυέγέ ΟἹ ἴἢ!]5 8146 τῆς πνεῖ, ϑεηΐ πηἴο 
λάγῖυβ τῆς Κίηρ : 

7η ΤΠΕΟΥ βεπὶ ἃ ἰεζίεγ ὑπο ΠΙΠῚ, 
ΤΝΠογοη νγᾶβ. τυγτοη τῆυ5;. ]ηἴο 
Ῥάγας ἐπε Κίπρ, 411 ρεᾶςε. 

8 Βε ' Κπονηῃ υπῖο τῆς Κίπρ, 
τηαῖ νψὲ ψεπῖ ἰπῖο τῆς ργονίπςε οὗ 
Τυάες, το τῆε πουβε οἵ τῆε ργεᾶῖ (σοά, 
ψνῃϊοἢ 18 ὈυΠἀεἀ νυν ἴρτεας βἴοΠ 68, 
δΔηά εἰπδεγ 15 ἰδίά ἴῃ τῆς νν8]}]5, ἀπά 
(15 ννοῦκ ροβίῃ ἔδϑδε οἱ). δηά ργοβ- 
Ρογαῖῃ 1η ἘΠεῖγ Πδηάβ. 

9 Τῃεη δδκεὰ ννὲ τῆοβε εἰάεγϑβ, 
αμά καἰὰ υἱὔτο τῆδπι τῆιϊι5, ΝΟ ὀοηι- 
τηλπάδα γου ἴο δι 4 τΠ]18 Πουδε, δηά 
ἴο πγᾶκε ὑρ ἴπιε8ε νυν] ς 

Ιο Ὗνε «εἶκεά τῆεῖγ πᾶπΊεβ 4150, ἴο 
σογ τπεο. τῆδλῖ να πιρῃϊ νντῖῖε τῆς 
ΠᾶΑπιος οὔ [Π 6 πηοῃ τδδῖ τυέγό ἴῃς ςἢιοῖῦ 
οἵ τῃςεπ). 

11 Απά τῆυβ8 {πεΥ τεϊζυγπεά 5 
ΔΠΒΥΕΓ, βΑΥ]ηρ, ὟΝ ε ἅγε ἴπε βεγνδηῖβ 
οἵ τῆς (ὐοά οὗ πεάνθη δηὰ εαγῇ, δπά 
θυ} 4 ἐπ6 πουϑβο τΠδῖ ννᾶ5 θυ] θά τΠμ6868 
ΤΏΔΗΥ γοδΓ5 ἅρο. ΨΏΙΟΝ ἃ ρτγελῖ Κίηρ, 
οὗ Ιβγδεὶ θυ] θά “ἀπὰ βεῖ υρ. 

12 Βυὲ δῆεγ τπαῖ οὖῦζ ἔδίμειβ δδά 
Ριονοκεά τε (ὐοά οὗ Βεάᾶνθη υπίο 

8. Ογεαὶ “ἐοπει.] ΓΛΙΘΓΔΙΊΥ, “ βἴομεϑ οἱ σοἱ!ν 
ἴῃς " (πιᾶγρ.); ὁ. Φ. ϑἴοπεβ 50 ἰαγζε ἴπαΐ ΠΟῪ 
τηυϑὶ Ὀ6 τοὶ θα δἱοηρ, ποῖ ολττὶοά. Βοςδατί 
δηά οἴδοτιβ ἰγϑηϑίδῖθ, “ ρο] !)ϑῃμ θά βἴοῃδβ.ἢ 

ἐϊηγιδεγ ἐς ἰαἰά ἐπ ἐδὲ «υαἱϊ.1ὺ ὍΣ “ ρατῖγ- 
νν4}}5, ποῖ [86 πιδίη νν8}15 οἵ (ῃς δι] άϊηρ, ἃΓΟ 
Πέτα βϑρόκοὴ οὗ ((οιηραγε 1: Κ'. νἱ. 7.) Τῆς 
ψογά 18 ποῖ ἴδ 54π|6 [δὶ 18 υϑδὰ [ἢ νοῦβο8 
3. δηά 9. 

9. Τδεη αὐἐεά «υε.1 866 νεῦβαβ 3 δηΐς 4. 

11. δε) ωΡ. ΕἸ ΓΑΙΎ, “ Ζἰα δ 94,᾽" 
12. Α3εν δα ουγ ζαΐ δεν: δαά ῥγουοξεά {δὲ 

Οοά 97) δεαυει.) (Οομλρατε 2 ΟἾΓ. χχχνὶ. τό, 
17, δηὰ δῃ. ἰχ. ς-12. 

14, Τὸε ἐρηρίο 9,ΚΚ Βαῤγίοι. Ἀλίμοσ, “8 

ννγαῖῃ, ἢς ρᾶνα τῆεπὶ ἰηῖο τῆς δαηά 
οἵ ὁ Νεδυςμδάπεζζαγ ἴῃς Κίπρ οἔ Βα- “5.5 Κία. 
Ὀγίοη, τῆς ΟΠ διάβαῃ, ννῆο ἀδϑιγογεὰ “5. 8. 
115 Ποιιδε, δηὰ οδιγίεὰ {πὰ ρεορὶε 
ΑΥΨΑΥ ἰπῖο Βαδγίοη. 

15 Βυῖ ἴῃ τῆς ἢἤτγϑθι γεᾶγ οὗ “ὑγγυϑβ “ οἱ. τ. σς. 
{πε Κίηρ οὗ Βαργίοη {ἠδ σαμῖε Κίῃρ 
ὕγτυβ πιδάς ἃ ἐσαταν το διὰ τἢϊ5 
Βοιβε οἔ (σά. 

14 Απά “1Π6 νέβ8ε}8. αἶβο οὐ ροἱὰ ζ εν. τ'ϑ 
Δηἀ 51]νϑγ οὔ τῆς βουβε οἔ (οά, ννῆϊο Ὁ 
ΝεδυςπδάπεζΖζαγ τοοῖκ οιἱδξ οὗ τῇς 
τδηλρὶε τας τᾶς ἰῃ εγυβαΐαπι, δπά 
δτουρῃξ τῆ πὶ ἱπῖο τῆς τεπιρὶς οὗ ΒΔ- 
Ὀγίοη, τῆοβα ἀϊά γτγὰβ τῆς Κίπρ τὰκς 
οι οὗ τῆε τετηρὶς οὗ Βαδγίοη, δπά 
ἴεν νγεγε ἀεϊϊνετεά τηἴο ὁπό, νγῆοβα 
Πᾶτης τᾶς δΠεσ ἢ ΡδΖΖδγ, ννῆοπι ἣθ ἢδά 
πχλάς ᾿ρΟΝΟΓΠΟΥ ;᾿ 

Ις Απὰά 5ἰὰ υπῖο ἢϊπη, ἼΤ ακοα τῆ 686 
νε6586]5, ρῸ, σΔΓΓΥ τ1Π ἐπὶ ἰηἴο ἴπε τεπλρὶ]ς 
της ἧς ἴῃ [εγυϑβαϊεπ), δηὰ ἰες τῇ6 
Βουβε οἵ (ὐοὰ θὲ δυ!]άἀεά πῃ ἢΐβ ρίδος. 

Ι6 ἼΠπεη οδηλε τῆς 584π|ὲ δ} ε6βϑῇ- 
Ὀ4ΖΖΑγ, απά Ἰαιϊὰ τε ἐουπάςδτίοη οὗ τῆς 
Πουβε οὗ (σοά ψῆϊςοἢ ἐς 'μ Γἐγυβα]επι: 
ἃπὰ ε'πος ἴπδλῖ τἰπθ ὄνεὴ ὑπ} πον 
Πδίῃ 1 θδθη ἴῃ ὈυΠάΐϊηρ, ἀπά γεΐ ἴτ 15 
ποῖ δηϊβῃςεα. 

17 Νὸονν τδεγείογο, 1Ε ἐΐ σδέπι σοοά 
ἴο ἴα Κίηρ, ἰες τῇογα δε β8θάγοῇ πιδάς 
ἰη τῆς Κίηρ᾽β {γεάβιγε ἤοιιβε, ν Ὡς ἢ ἐς 

1 Οἱ, 
ἄεῤμ. 

Θ. Ηἱ εο»ηραπίομε, ἐδ ἀῤῥαγεαεδίε..} ΤῊ ἔθπιρ]θ δί Βαῦγίοη.᾽ Βδθυοη μροβϑεβϑϑϑὰ 
86 η15 ̓ ἰκὸ ἃ (Ὠἰγὰ ἔοτηι οὗ ἴΠ6 ννογά, ννῆῖο ἰ5 
οἰϑοννῆοῦα ρίνεη δοΐῃ 35 Αρμαγϑίῖϊεβ δηὰ ἃ8 
ΑΡΒΑσϑδῖμο 68 (ο. ἵν. 9). ΑἹ] ἴὰγθο ἔοστῃβ 
ΡΓΟΡΔΟΪ τεργοϑεης ἴῇς ννογὰ “Ῥογβίδηβς," 
ΒΟ ἢ 18 ἀρ Ιοα ΒΕΓ σόπογα νυ ἴο ἴΠ6 ἔογεί πη 
56. 1|6 5 ἴῃ ϑαπηδσίδ. 

ΠΌΠΛΟΓΟΙΙ5 [ΕΠ 068. 

δδεεῤῥόαπχεαν.) (οτηρασε οἷ. 1. 8 δηὰ τι. 
ϑουόγηογ (ΟΥ ἀεῤμίγ, τιᾶτρ.). Τὴ νοτγὰ 

υδεὰ 15 ρεεδαό, ἴῃ. βαπὶ νυ] ςἢ 15 (γαηϑίαϊοὰ 
“ὁ ΣΟΥΟΓΠΟΥ "ἢ ἴῃ ΥΟΙΒΟ 3, δηά ψὮΙΟΒ 15 4150 
ΔΡΡΙΙοὰ ἴο Ζεγιιδθαθοὶ ᾿η Ηδς. ἰ. 1. 

16. Τρε τα»ὸ ϑῥαιδῥααξαγ . .. ἰαϊά ἐδὲ 
οιωπάἀαέίοη 9 δε δος οΥ Οοά.] ὙΠ6βο ννογά8 
Γεηονς 4}} ἀουδί 45 ἴο ἴς ᾿ΙἀθητΥ οὗ 5} 65}- 
ὈΔ47ΖΔΓ νυ ἢ Ζετγιδθαθεὶ. ((ὐοτηραγε ςοἢ. {]. 
8 ; Ζεςῆἢ. ἱἷν. 9.) 

“πο ἐδαΐ ἐρρι ούον ὠρῦ] αἴ διχίθοη 
γοδγϑο---γοπὶ Β.Ο. 536 ἴο ΒιΌ. 52.0.0 ΠΟ δάνεγ- 
5465 οὗ ἴῃς [οἷ ἤδσγα ονογϑῖορ ἴῃς {γι (ἢ - 
βδίποο, ἴῃ ροϊηϊ οὗ ἔδλεΐϊ, ἴῃ 6 νγνογὶκ δά Ὀδδῆ 8115» 
Ροηάσὰ ἴογ ἃ νυν} }]Ὲ (οἢ. ἷν. 21). 

17. Ζεὶ ἐῤεγο δὲ “εαγερ γπαάξ ἐπ ἐδὸ ἀϊποξ 
ἰγεάσμγο δοιε, κυῤίεῤ ἐς ἐδέγε αἱ Βαῤγέο.] ΤῊς 
δάνογϑθασιεβ ἼἿουἹὰ βοᾶγοοῦυ παν ἀουδίοά 
{πΠ6 ἔαςεϊ οὗὐἨ Ογτιι5 πανίηρ πιαάθ ἃ ἄθοῦθα 
ἴπ ἴῃε [ἐννϑ΄ ίανουγ; Ὀυξϊ [ΠΟΥ ΙΔΥ ἢᾶνα 
ἀοιιδῖεα ννῃεῖθεσ ῥγοοῦ οὗἉ ἴδε ἔλεϊ τεπιδιηθὰ 

20 2 
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1 (βαϊά. 
ῥοοξ-. 

Τ (Βαϊά. 
νταὐέ 70 
ἀσεςσνά. 

ι ον, 
Ξεὐπίανα, [ἸΘΆΘΊΙΓΕΒ γΕΓΕ 
οἵ, 21 δα 

ἴῃετε αἵ Βαῦγίοη, τ μεῖμεγ ἴς Ὅς “0, 

τἢαῖ ἃ ἀδογες νγ8 πιδάς οἵ ὕγτγιϑβ ἴδε 

Κίπρ ἴο δυ 4 τηϊ5 πουβε οἵ (οά δἵ 

ΕΖῈἈΆΛ. ν. ΥἹἱ. ἵν. :---3. 

7ετυβαίεπι, ἂδπὰ ἰεὶ ἐπῆε Κίπρ 5επά 
ἢϊβ8 ρἰεαβδυτε ἴο 5 ςοποεγηίηρ ἴΠ|8 
τηλῖοΓ. 

.-Ὁ Ὁ  ΦΦΦΦΦάΔἀῥἁψΨι τι͵ ἷἕἝ“ἷἝἕ,΄’΄Ῥ'’΄“΄΄΄ὅὃ“ τ τ... το-“΄ρὖΟοροσ;τς}Ὲτ τ, Το. ΄΄Π-:-:--Ξῷ Ῥ Τ“-“ -  ὙὙὙΟ ἁ Ὀ 

ἰη ἴτο ἀγοδίνεβ. ὙΤῊῸ Ρϑευάο-ϑπιεγά 8. ῃδά 

μαὰ ἴπ6 τοζοογάς ἴῃ Ἦΐ8 Ῥοννεῦ ἴου ϑεύεῃ 

τηοηΐῃβ: πὰ, ὑνβθη δὲ τονεγβεὰ ἴῃς ρο] ]οΥ οὗἁ 

ἰδ ργεάδοἊβϑοῦβ, αἰβῃϊ μάνα Ὀεεη ἐχρεοῖθά ἴο 

ἀεϑβίσου {πεῖν εἀϊςῖθ. [1 ἰ5 ποτισθαδὶε 1παΐ [86 

ἄεδογος νγᾶβ ποῖ ἐουηά αἵ Βαργίοη, ἴπε τηοαῖ 
ὨδῖυγΑ] ρίαςς ἔογ 1, θυῖϊ ἴπ ἴῃς ργουϊηςδὶ 
σλριδὶ οὗ Εοδαῖδηδ, ψνἈῖοΒ Ταΐηδι πὰ 5 
ϊοηάς δὰ ποῖ δεϊκεὰ [λδσγῖιι5 ἴο ἤᾶνὸ βοδσγομοά, 
(δεε εἰ. νἱ. 21) ! 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οχ νεῖβα 4. 

[ηοἰεαὰ οὗἉ δ) ᾽ς, τίς 15 [6 ῥγεϑεηΐ τεχῖ, [πε ΠΧΧ.. πιυπῖ Βᾶνς τελά γγοὶὲ οὐ Ἰγ ΩΝ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΥἹ. 

1 Ζανγίμς, βηαάϊηρ “ἦς ἀκκγεε ο7 Ουγας, νιαζείλ 
α μευ οἰἐγές ,ογ 11ε αὠναμεένεε οὗ {δέ 
ὀμ ίηο, τ. 8} 4ἀε ἀεὶ οὐ {δε ἐποριΐδς, απαὶ 
ἐλε ἀϊγεοχίίοης οὐ δε δγοῤάείς, 1ἠφς ἐέπιῤέε ἐς 
ιρλα, τ6 7Ζάφ βασέ οΓ ἐάε ἰραϊκα ον ἐς 
οί, τ α»ιαΐ ἦε ῥαςεσυεγ. 

ΗΕΝ ἢ αηυβ τῆς Κίπρ πιδάς ἃ 
ἀεογες, 4η4 βεάγο νγὰ8 πιδάς 

πῃ τῆς δοιιε οὗ τῇῆε ἴτο 5, ννῆεγε τῆς 
ΤΙδιά ἂρ τ Βαδγίοηῃ. 

2 Απά τἤογε ννᾶ5 Τουπὰ δῖ ᾿Αςἢ- 

ΟΗΑΡ. Ί. 1. Τόε δος οΥ τδὲ γοϊ.} ΑΔ 
ἤοι56 οὗ [6 το 5 (ἰἰΠπ τΑ ΠΥ, “ νυττη 5," οὐ 
“ Βοο ΚΒ) ννᾶ5 ἀϊδοονογοὰ αἵ Κουυπ)κ, τῆς 
δηςίοης Νιίπουθῆ, Ὁ Μτ. [μαγαγὰ τη ἴπ6 ΥΘΩΣ 
18:το--ἃ 5εῖ οὗ σμαπιθο β, 1. ἐ. ἰὴ ἴπε Ραΐδοδ 
ἀενοϊεοά οὀχοϊυϑινοὶν ἴο ἴῃς 5ἴογίπε οὗ ρυδ]ὶς 
ἀοευπιοηῖ5Β. ὙΠ656 νοῦ ἰη Ὀακεά οἷἶαγ, ἀπά 
ςονεγοὰ τὴ6 ἤοοῦ ἴο ἴπ6 ἀορίῃ οὗ πιοῦὲ ἴπδη 
ἃ ἴοοῖ. (δες ’ ΝΙηονθῆ δηὰ Βαδυ]οη, ᾿. 145.) 
ϑιι ἢ ἃ “οι ννᾶ8 ῬΓΟΒΔΟΙΥ {παῖ αἱ Βαδγ- 
Ἰοπ, νι ϊς Παγίιβ οαυϑεά ἴο ὃς ϑθαγομεὰ ἤἢγϑί 
οὗ 81, ἰπ δοςογάδπος ν ἢ ἴμ6 βυρροϑιίοη οὗ 
Ταϊηαὶ (ςἢ. ν. 17), ἴον (Π6 εαἷςῖ οὗ ἀγτιι5. 

ο. πὰ Ἰδεγὸ αὐὖαὶῷ ορωμά αἱ «“εῤν»ηιοδα. 
«Αςδιμοῖμα" ἰ5, ψ πους ἀουδῖ, τῃ6 “ Εςθα- 
ἴ8π8," οὐ “Αρραϊδηδ, οὗ ἴῃς Οτεεκϑ, ἴμῈ 
Ρεογοίδῃ πᾶ ἔος ν ἢ ἱοῖ, 25 ννὸ ἢπά ἴῃ 16 
Βειίβζιη [ποοριίοη (ςοΪ. 11. ῥῬᾶγ. 12), νγὰ5 
Ἡδαματανα. Ὅῆο Ηεῦγενν ϑροην τεργο- 
οοηἴβ ἴπὸ ΟἹά Ῥεοτγϑίδη, ἰεϊῖογ ἔογ ἰεϊζοσ, ιν ἢ 

[6 51σἢτ ἐχοεριίοπϑ {πδῖ ἴὶ Ξοῆθπ5 {Π6 1Π|1|2] 
ἀϑρίταῖο ἀπά ἄγορβ ἴμ6 ἤπδὶ π. Τῆς 58Π|Ὲ 
Ἰεϊζον 15 ἀγορρεὰ 'π “Ηδγα" (τ Οἶτ. ν. 26), 
ννὴΐϊοῦ οἰδηάς ἕο “ Ἡδιδη,᾽, ἴῃς πιοάεγη 
Ἡαγνγάη. 

Ννε πιυβκῖ βυρροθς {παῖ, πε Βαδυίοη μαδά 

τροῖῃδ, ἴῃ τῆς ραίαςε τῆδῖ- ἐς ἴῃ ἴδε 
ργονίπος οὗ τῆς Μεάεβ, ἃ τοἱἱ, δηά 
τῃετγείη τύᾶς ἃ τεοογὰ τ5 νυητίεη : 

2 ἴῃ τῆε ἢτβε γεᾶγ οὔ Ογγιβ τῆς 
Κίηρ ἐδε ταπῖφ ὐγτὰβ τῆς Κίηρ πιδάε 
ἃ ξέρε εοηῃεεγηρ τὴς ἤοιδθε οἵ 
(ὐοά δὲ Γεγυβαίεπι, [μετ τῆς ἤουβε δὲ 
δυ 464. τε ρἷδλοα ψνμεγε τῆεν οἴξετγεά 
βδοῆοοβ. ἀπά ἰεῖ τῇῆε ἰουηάδλιοηβ 
τΠμετθοῦ δὲ ϑιγοη ιν ἰδά ; τῆς πεῖρῃι 
{πεγεοῦ τῆγοδβοοῖε ουδιῖ8, ἀπά τῆς 
δτγοδλάτςτῃ τπεγεοῦ τγεαθοογε συ ; 

Ὀδοη ϑελγοποὰ ἴῃ υδίη, ἴῃς οἵπον οἰτἶε5 νυν πὶ ς ἢ 
Ροβϑοϑδϑεά τεοοτά οβῆσοβ ννεζε υἱδιιεά, δηὰ 
{π6 ἄδεγοο ἰοοϊκοά ἴοσ ἰη ἴῆεῖη. [15 ἀϊϑοονυ ον 
αἱ Εςδαῖδπα παγταοηΐζοβ υυτἢ ᾿ποιεηῖα] πο- 
Ἐςο5 ἰη Ηογοάοῖιβ δηὰ Οἴδϑιαβ, υνῆὶο 5ΠΟΥ 
ται τηδϊ ΟΥ̓ ννᾶβ ἴῃ σαρίτα] οὗ Ογγυϑ. 

α γο ἢ ὙΠὸ δηςίθηϊ Ῥεγβίδῃβ υϑοὰ ρᾶγο ἢ» 
τηοηΐ ἔογ [μοἷγ γτοσογάβ, ἃ5 ἄρρϑδῦβ ἔγοπι (ἴε- 
585 (ἂρ. Ὠϊοά. δὶς. 1]. 32). 

8. 1ρὲ ρίαεε «υὐδέεγε ἐδεγ οὔεγεά “αὐγεβίες.} 
Ἐμοῦ, “865 8 81800 ΨΈΘΙΘ ἘΒΟΥ͂ ΙΔΔΥ 
οὔζον." 

δε σἱνομσὶν Ἰἰα(4. “9 δίσοῦβ." [|| ΓΑ, 
ἐ Ρ6. ολστυ ιν " --ὖὶ 6. κ 50 Ὧἃ5 ννουϊὰ οὔστΥ 
ἃ ξοοά᾽ νει." 

ἐδε ῥείφδέ ἐρεγοο ἐδεϑειοογ Ἄμόέ: ; ἐδε 
ὀγεαάμ ἐδογε ἐδγείζογε ομφέ4.} Ιζ ἴα ἀϊθῆῃ- 
εὐ] ἴο γϑοοποῖὶα ἴμε56 αἰπχοπβίοηϑ ὑπ ἐχ- 
ΡΓοβδίουβ ἰη Ζεσβαγίδῃ, Ηαρραὶ, ἀηὰ εὐεη Εζσα 
(||. 1.2}, νυν οἢ παρῚῪ τμδῖ ἴπ6 ϑεσοπά ἴετηρὶς 
ννᾺ5 518 }|6Γ ἴπδη [ἢ 6 ἢγσι. (ες Ζεςἢ. ἵν. 16" 
ὦ ἢ6. ἀδΥ οὗ “»ποὐ (Ὠϊηρδ"; Ηρ. 1᾿. 3.) 
ϑοϊοπιοη 5 ἰοπιρὶς ννᾶ5 διῖὲξ 30 οὐδ5 δἰρα 
(ι Κ. νἱ. 2); δπά, Ἔνθ ἱποϊυάϊης ἴῃς 5: Ἂς 
σδαπιθεῖθ, θοΐ τοξὸ μη 40 οὐδ[5 υνἱάε. 



ΕΖΆΔ. ΥΙ. 

θυ} 4 τῃϊ5 πουθβα οὗ Οοὰ ἴῃ ἢὶ5 
ρίαςε. ᾿ 

ὃ Μογεβονεγ ἿἾ πιᾶκε ἃ ἀἄξεογεε ἱ (βαὶά, 
ννἢδῖ γε 5}4}} ἀο το τῆε εἱάδγβ οἱ {1686 ἐἴντε ἐὲ 
7εν5 (ογ τῆε θυ άϊηρ, οὗὨ τηϊ8. πουβε "κ" 
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4 ἤξεΐ τἈγες τοννβ οὗ ρτεδῖ βἴοῃεϑβ, 
ἃηὰ ἃ τὸν οὗ πεν τἰηλθεγ: δηὰ ἰεῖ 
π6 εὝχρεησε8 δὲ χίνεῃ ουϊ οὗ τῆς 
Κιπρβ πουϑε: 
5 Απὰ «αἷβδο ἰεὲ τῆς ροϊάδση δηά 

βινεῦ νεββ6]β οὔ ἴη6 ἤοιθε οὗ Οοά, 
νν ἢ ς ἢ ἈΝεδυςμαάπεζζαγ ἴοοκ ἔοπτῇ 
ουζ οὗὁἩ ἐπε τεηλρ] εν ἢ ἐρ ἂὲ [εγὰ- 
βδἰεηι, ἀπά Ὀγουρῆς ἀπῖο Βαδγυίοη, ὃς 
τεβίογεά, δηὰ ἴὈτουρῆς ἀρδίη υπηΐο ἴῃς 
τερὶε νυν ἢ ̓ ς δὲ Γεγυβαίθηχ, δὺς} 
9, ἴο [5 ρίαςε, ἀπὰ ρίαςε ἠἦδρε ἴῃ 
τῆς ἤουβε οἵ Οοά. 

6 Νὸν “ἠεγεξογε, Τ᾽ ιπαὶ, ρονεγηοῦ 
Ὀεγοπά τῆς τίνετ, δῃεῖΠαγ- οζηδὶ, αηὰ 
ἵγουγῦ σοπιρδηίοηβ ἴπ6 ΑΡρβαγβϑδο ία8, 
νης ἢ ἄγε Ὀεγοπά τμ6 τίνοσ, δε γε ἔὩγ 
ἴτοπι ἴἤδπςοε: 

7 ἴ,κβς τῆε νοῦκ οὗ 8 πουβς οὗ 
(ὐοά αἰοπε; ἰεῖ τῆς ρονεγηοῦ οὐ ἴδε 
]ενβ διά τῆς εἰάεγβ οὔ τῆς ενν8 

Ῥογθᾶρα νὰ ἅγὸ ἴο ἴδκο ἴππὸ αἰ πηθηϑίοπβ ἤΘΓΟ 
δεῖ ἀοννὴ 5 ΠΊΡΙΥ 85 ἴποϑο ἢ! ἢ ΟΥ̓ΤΙΙ5 τα- 
αυϊγεά πε [ενν8 πο ἐο ἐχεεεάί, απ ἴο υηάετ- 
δἰαδαηά τπῃδΐ, τῇ ἕαςϊ, τῆς δυάς ταϊϑθαὰ ἔθ] γ᾽ 
δδοτγί οἵ {ποπὶ. 

4. ἢξμεδ ἐῤγες γοτὺς οΓΓ᾽ χτεαί «Ἰοαο;, 9" .} 
ΤῊ ννοτγὰ τγδηϑιαῖθα " γονν ᾿ ΟΟΟΏΓ5. ΟἿΪΥ ἰπ 
{Π|5 ραβϑϑᾶξε. ὉὍΤὴθ τηδδηϊηρ ἰ8 υῃςογίδιῃ. 
Ἐγζθοῆς τεραγάς Ὁ 45 ἃ “σουγοο," δηά 
διιρροϑοϑ ἴπδί, ἰῇ τῆς δι} ἀη Σ οὗ [με νν8}}8, 
ΔΙ͂ΟΓ ΘΥΕΓΥ͂ ἴγοο σΟυγϑεβ οὗ βἴοπε ἴπογε ἴο]- 
ἰοννρὰ ἃ οουῦϑθὸ οὗ {{π|ρὸσ. Μγ. Βογμυβϑοῃ 
δΔεοςορίβ ἴπΠ6 ϑορίυδσιηϊ τοπάογίηρ (δόμος) 858 
Εἰνπὲ (Π6 ἴὯὄϑιι6 56 η56, δηὰ υἱπάογοίληςς [ΓΘ 
᾿ ΒἴΟΓΟΥΞ5" οὗ σἴοηο, νυν ἢ ἃ ἐουγίλι “ δἴογου ᾿" οὗ 
ννοοάννοτκ οη {πε βιτηπηῖ. Ηδ ςοπιραγοϑ ἴΠ6 
ἴπγες βἴογεγϑθ οἵ σδδιηθογβ ἴη ἴῃς τοπιρίς οὗ 
δοϊοπιοη (1 Κ. νἱ. 5, 6). Τὸ ἴδε νγιῖογ οὗ 
115 ποῖς ἴἴ 5θοπὶ8 πιοϑί ὑγοῦδῦ]ς παῖ γτυβ 
ἐπϊεπάοα ἴο ᾿ἰπὶῖῖ ἴπ6 ἐδίιοξπει. οὗ ἴῃ6 ννδ]}5, 
νν ἢ ςἢ ννεγα ποῖ ἴο ὀχοθοά 4 Ὀγοδάϊτῃ οἵ ἴἢγθε 
του 5 οὗ βἴοπο, ψἱἢ δη ἰηποσ Ἱνοοάσῃ ννα]η5- 
οοἰίίης. 

ἐεέ ἐδ ἐχβεπεθς ἐξ σίυεη ομέ φῦ “δε ἀἰμ᾽: 
ὀοιως.} 1.6. “Ἰεῖ τῆς οοδῖ οοπις οιἱν φὲ τ 
Ῥεγϑβίδη γόνοπιθ." Βοεγίμοαι ποῖο5 ἢ γοάϑοη 
16 ργορδὈ}}ν ταὶ τπδῖ ρογτίοη οὗ τῆς ἀδογθο 
ννᾶ8 ποῖ οὐὔδενθα ἀιυγηρ {π6 ἰαῖογ γϑᾶγβ οὗ 
Ογτυβ Ὧδηὰ ἀυτγίηρ [86 τείρπ οὗ σδιηθγδο5, 
πὰ [πδ΄ πόπος ἴῃ6 ὈλΓΊΘ) {61} ἀροη (πὸ 
]ὃν5 τβεπιβοῖνεβ. (8566 δδονυες, ἌἽἢ. 11, 68, 69.) 

5. εἰ ἐδὲ σοίάεπ σπά εἰπε ὑεοῖν . .. δὲ 
γεσίογε.) ΟἿ 1818 τεβίογδϊίοη, 866 οἷ. ἱ, 
“511. 

Θ. Νοτυ {δεγείογε) Ὅς ἄθογοα οὗ ΟΥὐγυδ 

οἔ σά: τἢδὲ οὗ τλ6 Κίπρ᾽5 ροοάβ, ἐυέπ 
οἵ τῆε τῆτες θεγοπὰ τἢς τγῖνοσ, ἔοστἢ- 
ὙΠ ἜΧρθηςα8 ἰς σίνθη υηἴο [ἢ 686 
ἤγεη, ἴῃς τον δὲ ποῖ ᾿ἰπάετγεά. 

οἵ, θοῇ γψουηρ Ὀυ Π]οοἶκβ. δἀηὰ γάπι8, 
ἀπά ᾿ἰλπλῦ5. ἕοῦ τπ6 δυγηῖ οἴξεγίηρβ οὗ 
τε (σοὰ οὗ Βεάνεη, νῇῆθαῖ, 5αἱῖ, νγίης, 
ἃπἀ οἹ], δλοςοτγάϊηρ ἴο τῆς ἀρροϊηϊπιεηῖ 
οὔ τῆς ρηεβῖβ ΨὮΙςἢ ἀγ δὲ ᾿εγυβδίεπη, 
ἰες τ θὲ ρίνεη τἤδπὶ ἀλν ὈΥ ἀδγ νυ ἢ- 
ουζ [ΔΙ] : 

ΙΟ Τμαῖ {ΠΟΥ ΠΙΔΥ ΟΥ̓οΓ βΔογ ἤςε5 
Τοῦ βϑ'νθοῖ βᾶνουγβ ὑπο τῇς ΟΟοὐ οἵ ΩΣ 
πεάνθη, ἀπ ῥγὰγ ἕοσ τῆς 1 οὐ τῇς 
Κίηρ, Δη4 οὗ ἢϊ5 80}8. 

Πανίπς θεοῦ ρίνθη (γοῦγβο8. 3-5}, [6 ΔιιῖΠοΟΓ 
Ῥᾶϑδϑδοβ, νιϊδοιΐ ποῖϊςε, ἴο 186 νγνογάβ οἵ 
ἴη6 ἀόοσγοο οὗ [δγίυβ, ννϊς ἢ ννᾶ5 στοιηάοα 
Ροη ἰΐ, ἀπ νυ ῖσο ΡγοῦδοΪγ γεςοιοὰ . ὙΠΟ 
ἰγδηϑιτοη ἰ5 δυγυρῖ, δυιῖ οδιι565 {ππ|]6 αἰ ΕἸ ΌΥ 
ἴο [86 ἱπιο} κοπὶ γοδάθγ. 

9. Ἡῥεα!, “αἰ!, «υἱπο, απδ οἱ] Οπ ἴδεβε 
ΠΟΟΟΒΘΑΣΥ δα)ιηςῖβ οὗ Ἔν ΥΥ Ὀυγη  -ΟἸεγηρ, 566 
ΕΧ. χχίχ. 4ο, δηὰ 1,6 Υ. 11. 1.3. 

σεεογάϊης ἰο ἐδε ἀρῤβῥοϊπίνεοηΐ 977 ἐδε ῥγὶθ 5. 
1, ἴόγα!γ, “ δοοογάϊης ἴο ἴπὸ «ὐογά οὗ ἴῃς 
Ρτιεϑὶβ᾽" --ἰθ. δοοογάϊῃρ ἴο νυ βαΐ {ΠΕΥ̓ 5}.8}} 5ΑΥ 
15 ΠΕΟΟΞΘΔΓΥ͂. 

10. Ογέν “αεγίβεεν ο “«ὐεεῖ “«αὐοωγ..} 11τ6- 
ΓΑΪΎ, “δὲ ΠΟΥ ΤΔΥ ΟΠἾΓ ϑννεεῖ βάνοιτβ.ἢ 
1 δᾶ5 ὈΘῸΠ ΣΟΠΟΓΑΙΥ διυρροβοά τΠαΐ υἱςτ] Π5 
ἅΓ6 ἰηϊοπάφά, ννῆϊςἢ τῇ [Π6 φαγ]εῦ ϑογρίυγοβ 
(ἔχ. χχίχ. 18, 2ς ; ἱμδν. 1. 9, 11:1 ὅζς.) ἅγὰ βαιὰ 
ἴο ὃὈ6 “ἴογ ἃ βδυνοεῖ βάνοιιγ," ΟΥΓ “ἃ δυνοεῖ 
ΒΆΝΟΙΣ ὑπο ἴπε 1 οτὰ." Βιιῖ ρεγπδρβ [ἴ ἰ5 
Ὀοῖῖογ ἴο ἴακε (πὸ ρῆγαβθο “οἤεσιης ϑννοεῖ 
ΒΆνου 5, ἡ ΙΓ ἢ ΟΟΟΙΓΒ ΟἾΪΥ ἤδτγὸ δηά ἰὴ [2 4η. 
ἡ. 46, ἃ5 τηραπίης ἴπε οὔεγιηρ οὗ ᾿Ἰποθηβ6. 

απά ῥγαὰγ ,ὸὼγ ἐδ ἰεξ ὁ ἐδε ἀἰηᾳ:} ΤΠΟ 
]ενν8 νοεῖς Ἴοπιπιαηάθά ἴο ““ῬΓΑΥ ἰοῦ ἴδε 
Ῥοδοθ᾽ οὗἉ Δηγ δῖαϊς οὐ Κίπξάοπι ἴο νυ ςἢ [ΠΟΥ 
ννογα δι δήοςῖ ([6Γ. χχῖχ. 7); δηὰ [ἴ 5 ρῥίδιἢ 
ἔτοπι ἴΠ}5 ράϑβαρο ἰῃδῖ {ΠΟΥ αἰά 50, δηὰ [πᾶῖ 
186 Ρογϑίδῃηβ νι Γ ἀννᾶγὸ οἵ. ΟἿδοσ ὑγοοῖβ 
οΥ̓ [Ποῖγ ᾿οηπδίδηϊ ῥγδοίίοθ ἰπ {Π|5 γεβρεοῖ 1} 
6 ἐοιπά ἴῃ τ Μᾶς. νἱϊ. 11: [οὈβερῆ. “ Αηΐ, 
14. χίϊ, 2, 8. 5: “Οοηῖγ. ΑΡρ.᾽ ἢ,. 5; ἀπά Ρῃϊο, 
1. Ρ. ςόφ. [ἴ{πάᾶ6Γ διιςἢ ἃ ρμουθγππιθηΐ ἃ5 ἰΠδῖ 
οὗ Ῥογϑβία, Ὀγάυεσ ἴογ (86 ροᾶος οὗ τῇς βἴδῖθ 

ΤΟῊΡ ας 

9 Απά τδαῖ ννῃϊςἢ τΠεΥ ἤᾶνα παρά αδο 
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1 (μδϊ]ά, 
ἦφσιί ἀώρμε ἐφ 

11 Αἰβθο 1 αν πιδάς ἃ ἀεςτζεε, 
1π4τ ῃοβοανογ 85}4]} δἰτεγ τῃ15 ννογά, 
ες τἰπιθεγ δὲ ρυ]]εὰ ἀοννηῃ ἔτοπι ἢΪ5 
Βουβε, ἀπά δείηρ 8εῖ ὑρ, ἴ6ς Ὠΐπὶ ὃς 

ἀκειγογεά, Ἰληρεα τΠεγέοη ; δηά ἰθῖ ἢϊβ ἤουβε θὲ 
τηδάς ἃ ἀυησῃ!} ἔογ τἢ 8. 

12 Αμά τῆς (Ζοὰ τπαῖ δῖ σαυβεὰ 
ἢ5 πᾶπὶε ἴο ἄννεὶ] τῆεγε ἀδβίγου δ]] 
Κίπρβ8 δηὰ ρεορΐς, τπδῖ 5}.4}} ρα ἴο 
τε γΓ μαπά ἴο αἰτοῦ σμά ἴο ἀδβϑίγου 
τη βήμουβε οὗ (ὐσοὰ ψῃϊςἢ ᾿ς αἵ [εγὰ- 
5416π|. [1 ])άγίυβ να πηλάς ἃ ἀθοζεα; 
ες ἴτ δὲ ἀοπε ννίτῇ βρεβά. 

12  ΤΠοη Τ λῖπδὶ, ρονεγποῦ οἡ 
115 5'4άς τῆς τίνοσ, δῃεβιῃδι-οΖηδὶ, 
Δηὰ τῃεῖγῦ σοπιραηΐίοηβ, δοςογαϊηρ ἴο 
τῆδῖ ψνῃϊςἢ άγιὰ5. τῆς Κιίηρ δά 8εηῖ, 
80 ΠΥ ἀἰά ΠΡ 

14 Απά τἢε εἰάετβ οὔ τπὲ [ενν8 
θυ 464, πὰ τῆοΥ ῥτγοβρεγεά τῆγουρῇ 
τῆς ργορῃεβγίηρ οὗ Ηλδρραὶ τῆς ργο- 
Ρἤεῖ δηά Ζεομδγίδῃ τῆς 8οη οὗ [4ἀο. 

ἘΒΖΆΈΆΔΛ. ΥἹἱ. [ν. σἹ-- τῇ. 

Απά τῆογ δυΠ]Πάεά, «πὰ ἢηϊβπεά 1, 
δοσογάϊη ἴο [Ὡς σοπριῃηδηαπιεηῖ 
οὗ τῆε ἫΝ οὗ [βγδεὶ, δῃηά δοοογάϊῃ 
ἴο ἴπε 'σοπιιηδηάπιεης οὗ ὕγτυβ, κε ̓  ζιμλὰ. 

ὉΖΕΚ. 

Παγυβ, διὰ Ατίδχεσγχεβ Κίπρ οὔ 
Ρετγβίδ. 

Ις Απά τἢϊ8 ἢουβε νγδβ8 Πηϊξδῃεά οἡ 
τῆς τϊγά ἀδὺ οὗ τῇς πιοηῖῃ Αἀδτ, 
ννἢσἢ ννὰβ ἴῃ ἴπε 5διχίἢ γεᾶσγ οἵ ἴδε 
τείρῃ οὗ [λαγίυβ τῃς Κίηρ. 

Ι6 ᾧ Απά τε ΓΤ άτεη οὐ ἴβγδεὶ, 
(ἢς ρτγίεβῖβ, ἀπά τῆς ],ενίτεβ, δά τῆς 
τεϑὲ οὐ [τῆς ΤΠ] άγεπ οὗ πε ςαρτίν!γ, τον 
Κερὲ τῆς ἀεαϊςδιίίοη οἱὗἉ τὴϊ8 Ὠοιιδε οὗἉ ἐσ ἔγαω 
Οὐοά ν τῇ Ἰογ, 

17ὴ Απὰ οἴετγεά δὲ τῆε ἀεάϊςατίοη 
οὗ τηῖθ Βουβδεὲ οὗ (σοά δ)ῃὴ δυπάτεά 
Ὀυ]]ΟςΚ8, ἴννο δυπάτεά γαπιβ, ἕουγ 
δυηάτγοά ἰΔπηῦ8 ; δηά ἔογ ἃ οἰπ οὔδοι- 
ἵῃρ ἔοσγ 41} ἰβγδεὶ, τυνεῖνε ες ροδῖβ, 
δοςογάϊηρ ἴο τὴ6 πυπιῦεγ οὗἁἩ ἴῃ ττῖθε5 
οἔὗ 5γδεὶ. 

παῖυγΑ Υ ἰοοῖὶς [6 ἔογτῃ οὗ βιιρρί!ςδίϊοη “ ἔῸΓ 
{86 ᾿ς οὗ ἴῃς Κίηρ δηὰ οὗἉ Π5 50η5." 

11. Τρὶς «υογά.] “ ἸὩΐ8 ἀθοὶδῖοιν." ΤΠα 
ννογὰ υδεα, ρόσανια, 16 αἰνναγϑβ δρρ] δά ἴο 
ΒΟΠῚ6 ἴοιτηδὶ ἐαιςῖ ΟΥΓ ἀοεϊϑίοη. ((ΔΟΠΊΡΑΓΘ 
Ταη. ἵν. 17; ΕχΥ. ἵν. 17; ν. 7.011. 

δεὶπσ τοὶ τ, ἰεὲ ῥέγι ἐε ῥαηρεά ἐδεγοοη. 
Ἀδίδπου, “19: ΐἱπι 6 ἰζίοἃ ἊΡ δπὰ οσυοὶ- 
119ἃ Ὅροὶ ἱζ." (866 Αὐἀάϊξςοπαὶ Νοίο δὲ ἴμ6 
6ηα οὗ [6 σμαρῖθγι) Οτιιοχίοη ννᾶ5 ἴΠ6 πιοϑῖ 
ΠΟΠΙΠΊΟΠ ἔοττῃ οὗ σδριῖδ] ρυπιϑῃηηθηΐ ἀπιοηρ 
πε Ῥογβίδηβ. (566 " Απείθπὶ Μοηδγοἢ 65, νοὶ. 
ἵν. Ὁ. 2ο8 ; ἀηα σοιηρᾶγο Ηδεγοά. 1}. 159; ἷν. 
51; ΒΘοῆ. [π5.᾽ὄ ςο]. 11. ρᾶγ. τ4; ἄς.) 

ἐἰεὶ ῥὲς δοι ὁ δὲ »ιαάφα ἀμ ὶ.1 Ἡουδίραηξ 
δηὰ ᾳῖῃθ ρῥγεῖεσ τῃ6 Υιἱραῖθο γτοπάογίηρ, 
ἀονγιμς εὐως ῥμόϊεείιγ, “1εῖ ἢ]5 οι 56. δ6 σοη- 
βϑοαῖϊεα." Βυϊῖ [ῃ6 δαίδηςς οὗ Δι ΠΟΓΙΥ 15 ἴῃ 
ἔδνουῦγ οὗ ἴ6 {γδηϑιδίίοη κίνθη ἰὴ ἴῃ ΑΟΥ. 
((ὡοχῆραγε 2 Κ'. χ. 27; δῃ. ἰΐ. κα; 11}... 29.) 

12. Τε Οοὐ ἐῤαὶ ῥᾳἐῤ εἐαιεα δίς παηιδ 0 
4 τυεἰ! ἐῤεγε)] ΑΟοἴαρασε Πρυΐ. χὶϊ. τα; τ Κ. 
Ὑ}}1. 29 ; ὅζε. 

ἄεεῖγον αἰ. Α δἰ πα αν τλδ]οαϊςτοη 5 ουηὰ δὲ 
ἴΠε οηά οἵ ἴἢε ρτϑδί ἰπβοσιριίοη οὗ 1815 88πὶ6 
Κίης [)αγίυ5 δα Βεμίδίυπ [Γ δὴν ἰηΐυγο (ἢ ς 
(Δ ]εῖ ψὩϊσἢ ΒΕ Πᾶ5 δεῖ ὕρ, Π6 ὑγᾶγβ παῖ 
Οτπιᾶξά νν}}} θὲ 1Ππεὶγ ἐπετιν, δηὰ παῖ ΠΟῪ 
ἸΏΔΥ δᾶνθ πο οΟἴβργίπρ, ἀπά παῖ, νυ αΐθνθγ 
ΤΠΕΥ ἀο, ΟΥπιΔΖά τλΔῪ οὐδε [ἴ ἔογ πεῖ. ((οἱ. 
ἷν. ΡΑΓ 17.) 

2090 αἰεγ πὰ ἰο ἀεηίγογ ἐδὶς ῥοισφ. 1.6. ἴο 

αἰΐονγ [Π6 ἀθογεο, δηά ἴθ ῥγοςθεὰ ἴο ἐδ ΟΥ 
ἴηε ἤουθ6. 

14. Τδε εἰάενγ..} 8εὲὲ ὑοΐθ οη ἢ. ν. 5. 

ἐδεν ῥγοιρεγεά ἐῤγοιφ δ ἐδὸ ῥγορδειγίη οὗ 
Ἡαςχαὶ. .. αμ4 Ζεεῤῥαγῥαρ. 866 ι 
Ζεςῆ. 1.-Ὁ|}1. 
ἀεεογά μι 10 ἐῤε εογππιαπάγπδη (ΤΆΤ. ἀεετγεε) 

οΓ ὥνιω, απά αν, απ ΑγΙαχέγχες ἀἰπρ οΓ 
Ῥεγεία) ὌὝὌΔογο 15 βϑοῖῆθ αἰ βῆςσυ Ὑ ἰπ 186 
σοη]υποίίοη οΥ̓͂ Ατγίδχογχος ἢ Ογγὰ5 δηὰ 
Ῥαγῖυβ ογο. [1 15 ἱπλροβϑθὶς ἴπδὲ τπῸὸὶ Ατῖδ- 
ΧΟΥΧΘΟΒ οὗ ςἢ. ἷν. 7 οδπ ὃδ6 ἱπίεηφοά, β'ἰποεὸ δ6 
ορροβοὰ ἴδε δυϊϊηρ. Ὅς Αὐίδχεγχοβ οὗ 
εἶν. ΥἹῖ. 566 Π|8 ἴο δὲ πιϑδηΐ (ἱ. ἐ. ᾿οη πηι: 5) 
δυῖϊ ἃ5 τῆς ΤΟΙΆΡΙΘ ν 858 “βηϊπηεα " ἴῃ τδ6 
Βίχῖ ἢ Υεαγ οὗἁὨ Παγίιι5 (νεγϑα 1.5}, ἢ158 σταπά- 
ἔλιπον, ἰἴ 5 ΘΟδυ ΕἸ  δοςιγαῖς ἴο 54Υ {παὶ ἴΐ 
νν85 “ὀμεβ ἀπά ἢηϊκῃςα ΕΥ̓͂ Ατίλχεγχοβ᾽ ςοπὶ- 
τηδπάμιθηῖς. 51}}}, 25 Ασΐδχοσγχϑς ςοπιγιδιιϊοα 
ἴο {πὸ δεαμέ πο οὗ [ῆε Τ᾽ εηλρὶς (ςἢ. νι]. 20), 
δηὰ ργοπιοϊοά τῆς βᾶτης ΟΥ̓ δ]5 εὐἀϊςΐ (ἰδ. 13-20), 
Βε τοϊσῆϊς Ὀ6 τδουρδϊ ἴο ἄδϑεγνε τηοπίϊοῃ, 
[ορεῖθοῦ ἢ Ογτι5 δπὰ αγίιιβ, ἃς οπς οὗ 
τποβευννῆο πεϊρεὰ ἤοσνναγὰ ἴῃς εσνερίκείοη οὗ 
[Π6 ννοσκ. 

16. ΤΡέ πιονῖρ “ἠαγ “ Αἄδτ᾿᾽" νυὰβ τῆς 
Ἀν ἢ οὐ αὶ τποηῖῃ οὗ ἴδε [εννϊϑ γᾶ, 
Γογγϑροπάϊης ΠΟΑΓΙΥ ἢ οὐτ Μαγοῆ. Τς 
βίχῖῃ γοαῦ οἵ ᾿[γῖυ8 ννᾶ5 Β.Ο. ς1ό- 515. 

17. Οὔέενεά.)ὴ (Οοτίραγο ψἢ τἢϊ5 τηοάεε: 
βΒδογιῆορ, ψηϊςἢ 8:15 νυ} “(6 ἀδγ οἵ 51:|2]} 
τϊηρ5" (Ζοςἢ. ἵν. 10), 186 ἰανίβῃῃ οἥετγίην οὔ 
δοϊοῃοη (1 Κ. νὴ]. 61). ᾿ 

αἱ! ναοὶ. 8ε6 ποῖς οἡ οἢ, ἰϊ. 70. 

88. 1.11. δηὰ ὶ 

ς 



Υ. 18---22.] 

18 Απά {δὲν 8εῖ (πε ργίεδίβ ἱπ 
τῆεῖγ ἀϊν βίοπβ. ἂδπὰ τῆς ] εν τεβ ἰῃ 
(Π6ΙΓ σουγβαβ, ἔογ τῆε βεγνίςς οὗ Οσοά, 

φ . . ἕ { . . 

γ Πμαά. γῆ ἢ ἐς δὲ [εγυϑαίεπι; ἴκδ5 ἰΐζ |8 
νυτίτεη ἴῃ τῆς Ὀοοΐκ οὗ Μοβαβ. 

Ι9 Απά τε Ἄςπηάγεη οἵ τῆς σδρτ!- 
3. 6. ἃ. 8.9. ὙΠ Κερι τῆς ράβδοναῦ ὕροη (ἢδ ἔουΓ- 

τεεητἢ ἀαγ οὗ της ἢγβε πιοητῃ. 
20 ἔογ τῆς ρῥτγιεβϑίβ δηὰ τῆς [μεν τε8 

νγεῖς ρυτίβεά τοροίπετ, 41} οὗ τῆεπι 
τυέγό ρυτε, δπᾶ ΚΙΠςὰ τς ρδϑϑονοῦ ἔογ 
411} τε ᾿ς] άγεη οὗ τῆς σαρτν!γ, ἀπά 
ἴον τῇεῖὶγ Ὀγείῆγεη ἴτε ρῥεϑβῖβ, δηά (οσ 
τΠεπλβοῖὶν 68. 

18. ΤΡ. «εἰ δὲ ϑγίοεις ἐπ ἐδειν ἀδυΐείοπε, ἀπά 
ἐδε Ζευΐει πὶ ἐδεῖν εομγατ..}ὺ ὙὝΠΟΥ ΓΤο-οβϑίδ- 
8] 56 ὰ,, 1.25. [6 ἀγγδηγεπηθηῖβ οὗ ᾿δυϊά. (566 
1 (τ. ΧΧΙΣ, ὅ-24; ΧΧΙΥ. 1519.) 

α: ἐξ ἐφ «υγί δ ἰπ ἐδε δοοί οΥ Μο:...1ὺ ΤὨς 
Δἰ]υβίοη ἰ5 ἴο ϑο ἢ ΡᾶϑϑαρῈ8 ἃ53 Νυπι. 1]. 6 ; 
1. ο; ἄζο., νἤογο τῆς 1, ον 65 ἅγα δεῖ δρὰ 
ἴον (δ βδεγνιςς οὗ [μ6 (Δθογηδοῖα. ᾿ 

19. Τόε γομγίεεπιδ ἀαν οὗ δὲ ἅγ: νιοπιδ.} 
866 ἔχ. χὶι. 6. ὙΠ [Π18 νογβα [6 νυ τοῦ 
35.658 ἴἢ6 ι.ι56 οὗ ἴἢ6 Ηοῦτονν ἰδῆρυδρο, 
Ὡς ἢ Βα δὰ ἀϊδοδγάδα ἕοσ (86 Ομδι θα ἔγοπη 
«ἢ. ἰν. 8. νὴ ἴῃς ἐχοορίίοη οὗ ἴῃς Ἰεςίογ οὗἉ 
Αγΐδχεγχεϑ (Ἂἢ. νἱ]. 12-26), 41} {π6 γεπιδίπά εν 
οὗ [δε Ὀοοῖκ 15 ἰὴ Ηοῦγενν. 

20. Σον ἐῤε ῥγίεῖ: ἀπά ἐδὲ 7,ουΐδι «ὐεγὸ ῥωγὶ- 
“βεά ἐοφεΐίδεν, 9.1 Ἀλίμποῦ, Απὰ {89 Ἀεὶθοῖθ 
ἭΘΙΘ Ῥυγὶδοᾶ, απὰ 189 Τιονὶῖθδ, ΔΘ 010 
ὭΣ, ΨΟΙΘ 811 οὗἩ [891 ΡῈ70." Αἰ Τ᾿οηϊγαβῖ 
5 ἀγαννὴ Ὀθίνοθη [86 Ὀπίγογβαὶ ΡυγΥ οὗ [ἢ 
1 ον 658 ἀηὰ {πε ΠΠΟΓΕΙΥ͂ σΈπεγα] Ρρυ ΓΙ οὗ 16 
Ργοϑίβ, νυ ςἢ ταδάθ ἃ δίππρ τμδαῖ (ἢς ἔογτηοῦ 
βιιουϊά υπάογίακο ἴῃ 6 5ἰδιιῃίεσ οὐ αἱ ἴῃς 
ΡΆ50ἢΔ] ἰαπιῦϑβ, ευθη οὐ [ποβδὲ ννϊο ἢ [6 ῥὑγοβίβ 
ἍΕῈ ἴο ζοηδιη6. Α 8|π|||2΄Γ Ζεδὶ οἡ [δ6 
Ῥαγὶ οὗ ἴῃς 1 ονϊες ἴο Ρυγ [Πειηϑεῖνοβ 15 
Ὠοϊεὰ ἰῃ 2 ΟἾγ. χχίχ. 14; χΧχχ, 3. 

ΕΖΆΑ. ΥἹ. 
21 Απά τῆε ομ]άγεη οὐ [βγδοὶ. 

ννὨ]σ ἢ ννεῦα σοῖηθ δρᾷ} οὐ οὗ σδρτὶ- 
νἱγ. ἀπά 41} δυο ἢ 45 Πδά βεραγδῖεά 
τε πηβεῖνεβ απῖο {Π6πὶ ἔγοηι [ἢ Αἰ] ]- 
Π685 οὗ τῆς Πεδίμεη οὗ τῆς ἰχπά, ἴο 
βεεἷὶς τὴ6 ΓῸΟΚῸ (ὡοά οὗ ἴ5γδεὶ, ἀϊά 
εδῖ, 

22 Αμπὰ Κερι τῆε ἔεδϑι οὗ ππ]εανεηςά 
Ὀγεδά βενεὴ ἀδὺβ νυν ΙΟγ: ἰοῦ ἴδε 
ΓῸΚΡ δά πιδάς τῆεπὶ ἰογίαϊ, δπά 
τυγηδἀ τῆς ἢδατγῖ οἔὗ τῆε Κίηρ οὔ Α5- 
5γΓ|4 αηἴὸ (ἤδη, ἴο 5:Γεηρίῃεη {Πεὶγ 
Ὠδληάς ἰπ ἴῆ6 ψοῦκ οὗ τῆς ἤοιβο οὗ 
Οοά, τῆς (Ζοἀ οἔἉ ἰΞγαεὶ. 

---« “αν 

ἀρ ἐῤδε ῥαπουεγ Ὁ αἰ ὝὍὝΠΕ ργδο- 
σε οὗ [δς 1 ονιῖἴο5 ΚΠ τς ἕοσ [6 σοηστεραίίοη 
5661Ὼ5 ἴο ἤᾶνα ςοιῃπιθηςεά δ ἴῃς γγοδαῖ ρᾶ59-» 
ονεῦ οὗ Ηεζοκιαῃ (2 Οἢγ. χχχ. 17). Αἱ ἴπὸ 
δτοδῖ ρδϑϑονοῦ οἵ [οβίδῃ, [ΠῸῪ υπάογίοοι ἴῃ 6 
ἔυγῖθογ ἀυγ οὔ ΚΗ]; ἔου πὸ ῥτίοϑίβ (10. χχχν. 
11, 14). [ἴ ἀρρϑαῦβ, ἤοννενεσγ, ἔγοση [Θνν ἢ 
Δυϊῃογιτῖς5 (Ἢ ΜΊϑμπα,᾽ Ῥοβδολίπι, ν. 6-8), (παῖ 
ἴῃς ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ Ῥσγδοῖϊοθ ἴῃ Ἰαΐογ {{π|68 ννᾶ5 ἴο τ 
εδοΐ μοδά οὗ ἃ ἔὩ ΠΥ ἴο 5]4Υ̓ ἴοσ ἢ  π|56}Ε, 

41. 41 “μοῦ ας ῥαά “εῤῥαγαϊεά ἐῤενισείυει 
μπ!ο 1ῤε»ι.) ὍὙΠ656 πη δὲ ΕἰἴποΓ ἤᾶνὸ Ὀσοη 
Ι5γδοὶ ἴο58 ψνῆο πιδάὰ τγετηδιπθεά ἰῃ Ραἰθβίϊπο 
γουχῇ ἴδε ρεγοά οὗ πε (δρεν τ, ΟΥ ῥτο- 
βοϊγίεβ τοση ἴδε ἢεαΐμεη, ννὴο νγεῦς πονν σὸς 
ςεἰνοά ᾿ηἴο ἴΠ6 [δνν]8}} βσίαϊθ. 

42. Κερι εῤε ξανε. 
ῬᾶΓῈ ἔχ. χὶ!. 15. 

ἐδε δεαγὶ ο 1δε ἀδὶκρ 9ΥΓ “1..“γγα. Τὰ 5 ον]- 
ἀεδηΐ τῃδὲ “ [Πε Κιηῃρ οὗ Αϑϑγτίδ" τπιϑᾶπβ [)4- 
ΤΊ5 ἴῃ (Π|5 ρἷδςθ. Αϑϑουσίδ ᾿δά 80 ἰοὴρ θθθη 
(Π6 στοαῖ πποπδυςἣνΥ οὗ Ν᾽ ἐβίοση Αϑὶα ἴτῆδι ἴῃ 6 
βδογεὰ νυ εγβ σοηξίηυο [πὸ Ἐ6|6 ἴο ἴποϑ6 ννῆο 
πιδά ἱπμετιῖεα ἴῃς οἰά Αββυγίδη βοννεσ, 45 ἤγϑεί 
ἴο ἴῃῆε Βαῦνγ]οπίδηβ (21 Κ. χχι. 29), ἀπά 86- 
σομΪγ ἴο (Π6 Ῥογϑίδῃβ. ΨΝΊὮ δι πλ Αγ ἰηοχο 
δοῖποϑθ ννὲ ἤἥηά Ηετοάοίι8 οΔ]]ηρ Οαγτυϑ 
“κιης οἵ ἴῃς Μεζει" (ἰ. 206). 

.. “θνεν ἀαγ..] Οοτ- 

ΑὈΘΒΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕῈ οἱ νεῖβα 1. 

ΤΕ ραγίοἰρὶς Ρ0Ὶὴ, “δεῖ ὑρ,᾿" ἀοεβ ποῖ γεξεσγ ἴο ἴῃς “πηθεγ," δὰϊ ἴο ἴπε πιδη. [ἢ 

Ομδϊάες δηὰ ϑγγίας ἕξς υεγὸ ἢ] {99 Ὁ) ἰδ νιδοὰ ἴῃ δπ ἐβρεςΐδὶ υυαγ οὗ ογυοἰηχίοη, 
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ΓΗΑΡΤῈΒ 1]. 
: εγα ροείλ μΡ ἰο γισαίενι. τι 712 φν αείοσες 

ἐο»ε 5510. ο7 ΑγίαχεγχοςΣ 9 Εξγα. 27 ἔενγα 
ὀέκεεείλ Οσοά δον ἀξ ανονν. 

ΟΥΝ «αἤεγ τπεβὲ τῆϊηρβ, 'π τῃς 
γτείρῃ οὗ Ατίαχογχεβ Κίηρ οὗ 

Ῥεγρία, ΕΖγα ἴῃς 8δοη οἵ ϑεγαίδῃ, τῆς 
δοη οἵ Αζαγίδῃ, πε 8οη οἵ ΗΙΠἸΚίδῆ, 

2 Τῆς 8οη οὗ δ8δ]]υπ), τπς 8ϑοη οὗ 
Ζλάοκ, (πε βοὴ οὗ Αμιτυδ, 

2 ΤᾺΕ 30οη οὗ Απηαχίδῆ, τῆς 80η οὗ 
Αζατγίδι, τῆς βοη οἵ Μεχγαδίοιἢ, 

ΕΖΔ. νΙ]. ἰν. 1:---6. 

4 Τῆς 6η οὗ Ζετγδῃίΐίδῃ, ἴῃς 5οη οὗ 
Ὀζεὶ, τῆς βοη οὗ Βυκκὶ, 

ς Τῆς βοὴ οὗ Αδίβῃιυα, τὰς 8οὴ οὗ 
ῬΒιης 85, ἴῃς βοὴ οὗ ΕἸθαζασ, τῆς βοπ΄ 
οὗ Δδάγοῃ [δ6 ςἢϊοΐ ρτίαβα: 

6 ΤῊϊ9 ΕΖτγα ννεπῖ τρ ἔτοπι Βαῦγ- 
ἴοῃ ; ἃπά δε τυᾶς ἃ τελαῦ βοπρε ἴῃ 
τῆς ἰανν οὐ Μοβεβ, ψῃϊςἢῃ τε Ιοκ 
(ὐοά οὗ Ιδγδεὶ μαὰ ρίνεη: δπά τῆε 
ἰΐηρ ριδητεὰ ἢϊηι ἦι ἢϊ8 τεφυαβῖ, 
δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς δδηά οὗ τῆς ἴοκΡ 
ἢ18 (ἀοὰ ρου Βίηι. 

ΟΗΑΡ. ΤΙ. 1. 422εγ ἐῤδειε ἐδίησ.. ΤἬῆ686 
ΨΟΥ5. τ ΓΚ παίι γα! ν 5οπιε σοηϑι ἀἘγδ Ὁ ]6 ἰη- 
(ογναὶ. [1 ἢ πιοϑὲ σοπηπηθηίδίουβ, ννῈ ἴδ κὸ 
16 “Ατίδχογχοβ᾽" οὔ ἴῃ ργεϑθηΐ νεῦϑε ἔὺτ 
Ἰ,οηρίπιδημ5, [ἢ ἰηΐογναὶ, ἔγοπὶ ἴΠε δἰχί ἢ γϑδύ 
οἵ ϑατγίυβ Ηγϑίδβρίβ ἴο ἴπ6 βενθηῖῃ οὗ 1 οηκὶ- 
ΤαΔηι5 (νεσϑε 7), Μὴ] Ὀ6 οἣς οὗ δῆγ-ϑενθῃ 
γεοᾶγϑ. ὍΤΠς οσσυγτγοηςς οὗ (ἢ ]5 Ἰηΐεγνα! πᾶ 68 
ἃ ΤοιλάγΚαῦϊο Ὀγοδκ ἴῃ ἴ[ἢ6 Βοοκ οὗ γα, δπά 
ιι5ῖ1ῆ65 σογαπηεηϊδζουῦβ ἰῃ γοραγαϊηρ ᾿ἴ ἃ5 σοπ- 
Ῥοβοά οὗ ἴννο αἰϊδιϊηςῖ “ ραγί5." (δες [πἴγο- 
ἀιιςῖτίοη, ἃ 2.) 
“Δεγίαχεγχε [ἢ ἴδ οτίριπδὶ, Κ Αὐα Κἢβηδϑίδ." 

ΎΠΕεγε οδὴ ὃδ πο ἀοιδί ἴῃδὶ ἴῃς ΗΟ ΌΓΟΝ 
ψνογὰ ὄχργοϑϑοβ ἴΠ6 παπλὸ νΠΙοἢ τἢ6 Οτοκβ 
τεπάογεα ΟΥ̓ “ Ατΐδχογχϑβ," δηὰ ὑνῃϊςἢ ἰπ [86 
ΟΥ̓ χΠ8] Ῥογϑίαη ννα8 “γίαξῥεῥαίγα. ΤΉὮΓΕΘ 
ΤΛΟΠΔΓΟΙ5 ἴπ05 πδπιεά συ θὰ οὌνοῦ Ῥογβὶδ, 
1, οηρΙπιδηι5, Μηοπιοη, δηὰ Οὐοδι5. ΤὨδῖ 
Οὐεδ5 σδηποῖ 6 ᾿ηϊοηάεά ἰ5 ἐν ἀθηΐ ὕγοτῃ [86 
δἰδίειηθηϊ οἵ Νεδεηλδῆ, (πδὲ {μὲ 5λπὶ6 (ΟΥ ἃ 
Ἰαῖετ) Ατίδχογχοϑ τεϊρποά δἱ ᾿θαϑὶ {π᾿ γίγεῖνο 
γεαῦβ (ΝΘ ἢ. Χμ, 6), δίποθ ἴῃς γεῖρῃ οὗ Οὐδι5 
(αἴτεγ ννβοπὶ ἴΠΕΓΘ ννᾶθ ΠῸ οἴπευ Ασίδχογχεβ) 
ἰλσϊθὰ πὸ πιογὲ ἴμδη ἔνθ γτοπο γεαγβ. [{ 18 
ΕΣ ἴο 5οπὶῈ εχθης ἀουι Ἀν ῖβοῦ 
ΓΔ 5 ΑΥΪΆΧΟΥΧΟΒ 5 ᾿,ΟὨΡΙ ΠΔΠι15 οΥ Μπεπίοη : 

Ῥυῖ τπὸ ἕδαεϊ τπαὶ ΕΠ] Αϑηϊ, (86 σταπάβοη οὗ 
[6ϑῆα, ννᾶ58 δ1}}} δἰ μοΡ δὲ 'η ΝΕΒοπιδἢ 5 
πιο, πᾶκο5 ἰ πηοβῖ ὨΙΡΏΪΝ φργοῦδϑὶς παῖ 
ΤΙ, οηρίμλδπαϑ, 6 ρταπάϑοῃ οὗ [λάγῖιι5 Η γϑίδϑρίϑ, 
16ϑιι᾽ 5 σοπίερΟγΑτυ, ἀπά ποῖ Μπειποῃ ἢἰ5 
διολῖσρτεαί- γαηάβομ, 15 ἴῃς Ῥεγβοῦ ἤοῦα ἴῃ - 
τοηἀοά, " 

Εκνγα δὲ :οπ οὗ ϑεγαίαδ, ζϑ'ς.}1 [{ 15 ἱπιροϑ- 
41.016 (δῖ [15 κοποδίορυ οἂπ δὲ ςοπιρὶϊοῖθ. 
ΤὨο τίπις θεΐννεοη (Π6 Εχοάιυβ δηὰ ΕἰΖγὰ πιιβῖ 
μᾶνο Ἔχορεάοά ἃ ᾿βουβαηὰ γεαγβ, ἀπά οδηποῖ 
ἢδλνο θδεη σονογεά ὃὈγ ϑδἰχίδοη μοποσδίίοῃϑ, δ'Πο δ 
ἴπ (παῖ οὯ56 {Π6 ἄνόγαρο οὔ ἃ σεπογαϊίοη ννοι]ά 
Ὀε 5ἰχί᾽υΥ γϑᾶγβ ἰπβίοδὰ οὔ {πἰγΥ οὐ ἔὈτΥ, 
ΜΠ ἢ 56 ἴπΠ6 οχίγοηθ ἀνόγαρε διημοηρ ἴδε 
εν. Οπὸ ρμὰρ ἰπ ἴδ Ἵἤαίῃ πᾶν ὃς Π]Ἰοὰ 
ὉΡ ἴτοπι τ ΟἋἢγ. νἱ. 7:10, ἢ ς ἢ ΒῸρΡ 168 
ΒΙΧ Πδη68 (Απιᾶγίαη, Αμταῦ, Ζαάοκ, Αἢ]- 
πηΔ42Ζ, Αγδγιδῆ, δηάὰ ἰοϊμιδηδη) Ὀεΐννθθη 86 
Μεγαιοῖῃ δηὰ ἴδε Αζασγίδῃ οὗ νϑῖϑὸ 3. 

Αποῖδοῦ βὰρ ῥγοῦδὈΥ οὐουτα Ὀεῖτνοθη ἰδς 
δογαϊδῆη, ννῇο πλὶρϊ 566 πὶ, ἔγοτι υοῦϑε 1, ἴο Ὀ6 
Ἐχτγα8 ἐδῖθοσ, δπὰ Εἶζγα ἢἰπβοὶῦ: 5ιησο ἴπ6 
δεγαίδῃ πιθηϊοποὰ ἀρρθᾶγα ἴο ὃ ἴπ6 Πιρἢ- 
ΡΓίοβῖ οὗ Ζεάθ κα 5 πιο (2 Κ. χχυ. 18; τ (ἢτγ. 
Υἱ. 14}, νγῆο ἰινθὰ δῖ ἰθαϑὲ 130 γοδγβ δεΐομπα 
ΕΖτγὰ. ΤΏΓΣΘΟ ΟΥ̓ ἔθ ῸΓ Ππᾶπλθ5 ἅΓῈ ργΟ ΔΟΪΥ νυδηῖ- 
ἴῃς ἴῃ {Πϊ18 ρἷδεε. Αποῖδμοσ πᾶτε (Μεγδίοι ἢ) 
ΤΏΔΥ ὃς Ξυρρ!οὰ ἤοπὶ 1 ΟὮγ. ἰχ. τ, δεΐννξοη 
ἴῃς “ Ζαάοκ᾿᾽ δηὰ {86 “ Αμιζυῦ᾽ οἵ νεῖβε 2. 
ΤΠοβα δα ἀϊὕοηβ νου ργοάυςε ἔννεηςγ-ϑενθῶ 
ξοπεσγδι]οη5---ἃ ΠΌΠΟΙ ΠΟΔΓΪΥ ϑυβηοϊεηῖ---ἰῃ- 
δίεδα οὗἉ βἰχίθοη. 

θ. 4 γεαάν «ογἶδε ὙΠῸ 58π|6 ὄἼχργεβϑίοι 
ΟΟΟΟΣΒ ἴῃ 5. χῖὶν. 1, ΠΟΘ ΟἿἿΓ τΓδηϑί δι! οα 
Πιᾶ5 “Δ ΙΘδαῪ νυ τοῦ." Ὁ} ῥγοξεββίοηδὶ 5βοεσὶδ 
ννὰ8 νν6}} Κπονη ἰη Ἐργρί ἔγοπι δὴ δαγὶγ ἀδῖθ 
(5εε ποῖς οἡ Οξεῃ. χχχῖχ. 4). δυςἢ ἃ εοἶδϑ8 
ῬΟΓΠΑΡΒ οχιϑίθα διημοηρ ἴπΠ6 [δὺὺ5 ἰη ἴῃ ἀδγ5 
οὗτῃς [πᾶ ρὸ5 (ἀξ. ν. 14). ϑοπῖθ, δοννετου, 
Ἔχρίδίη [Π15 ρϑϑϑαρε ἀἰ βογοητγ. [ἴὑπάον Ὠανιὰ 
δηά Πἰ8 5 σα ββοῦβ νν6 ἤθᾶσ οὗ “ βου! ε 5, ννῇο 
δθθη ἴο ὃὈ6 αἰίδοῃοαά ἴο ἴπ6 σοιγί δπά δεῖ ἃ5 
[6 Κη 8 βεςγοίδσιθϑβ. (2 5. Υἱί!. 17; ΧΧ, δ: 
21 Κι. χι!. το; ἄς.) [ἴ ννᾶ5 βοδγοεὶυ, μονϑθνεσ, 
{Π| τῆς πιο οὗ [ὴ6 ὐδρινν τμδὲῖ ἴδε ςἶΔ55 ἴο 
ἢ οἢ Εἶτα δοϊοηροὰ ἀγοϑο. Τῇ “ βου 65 ἢ 
ΟΥ̓ 1815. {ἰπ|6, ἂπά οὗ ἰαῖεγ εν βῃ Πίβίοτγυ, 
Ψ6ΓΟ δἰυἀρηίδβ, ἱπτογργεῖογβ, ἀηα οορίοῦς οὗ ἴῃ 6 
1,Μ. ὙΠΕῪ 58ἰά, “" Ννε ἅγὸ ννῖβϑ. δηά ἴῃε 1 ἂνν 
οὔτῃς [ΟᾺ 15 ψ ἢ υ5᾽ (6γ. νἱ. 8). ὙΠΕΥ 
τοιδιποά (ἢς Κυον]εάρε οὗ {86 οἷά ἀϊαϊεςξ, 
ὙΠΟ ννὰ5 Ὀεΐπῃρ γΑρί ἀἰγ διιρεσϑεάθα ὉΥ ἃ ἤδνν 
οὔθ. ὝΠΒΕΥ πιηυΐεὶν οχαπλποὰ ἴπθ ἴὑἅνν, 
βοδγοδοά οιἝἜ 115 πηοδπιης, ἀηὰ ἴδυρῇῖ δηὰ ἐχ- 
Ροιιπάρά 1[ξ ἴο ἴῃς ρῬεορὶθ. (ὅ8εε Ὀεῖονν, γοῦβο 
10.) ΤΟ δρδδῖις δρρ σου οὗ τὰς {16 
ἐς {ἢ6 5 ΥἹΌο "ἢ ἴὸ ΕΖγδ τλᾶγκβ ἴῃς Πρ Βοποιζ 
ἴη ψὶςἢ {με ΟΠΤοα ννὰ5 πονν οὶ ἃ, [15 εἰοτὶςβϑ 
ἴγον ἱπίο [6 βιδάς ἴποβε οὔ ἴῆ6 ὑγϊεσι βοοά. 

αεοογ ἀΐησ ἴο ἔδὲ ῥαπά οὐδε “ονγά . . . μον 
δί»ι.) Αὐοτήραγε ᾿ Κ. χνῇ. 46. ΤὨΘ υδὸ οἔ 
1815 ρῆγαβε ἰῃ ἃ ροοά 56η56 ἰ5 γᾶγε εἰβείγῃεσε, 
Ὀιιξ 15 4 ἀνουτγίίο οὔθ ἢ οί ΕΖτᾷ δπὰ 
Νεβεπιίδη. (86ε ΕΖ. νἱῖ. ο, 28 ; ΥἹ}}. 18, 22. 
41: Νοῆ. "1. 8, 18.) [1 5ἰψηῖῆοβ {πῸ συϊάϊηρ 
δηὰ 5Βυπίδιηίης πεὶρ οὗ Οοά, ννΒογ ΌΥ {πιηρ8 
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7 Απά τπεῖς ψεπὶ ἃ “ο»ῖφ οὗ τῇς 

σΠΠ]άγεη οὐ ἰβγδεὶ, δηὰ οὗ τῆς ρυιθβῖβ, 
Δη4 τῆς [,ανίτεβ, δά τῇς βἰηροῖβ, ἀπά 
τπε ρογίεγβ, ἀπά τῆς Νει πιηΊ8. υπῖο 
]εγιβαίεπι, ἰῇ τῆς ϑενεπῖῆ γεᾶγ οὗ 
Αγίαχεγχεβ ἴῃς Κίπρ. 

8 Απά δε οᾶπὶς ἴο εγυϑαίςηι ἴῃ 
τῆε ΠΙῚ τηοητῆ, Ὡς ἢ τᾶς ἴῃ ἴῃς 
δενοπίῇ γοαγῦ οὗ τῆς Κίηρ. 

9 ἔογ ἀροι τῆς ἢτβθὲ ἀαὺ οὗ ἴτε ὁ 
ἤγβε πλοκῇ ἴθερᾶη πε ἴο ρὸ υρ ἔτοπι 
ΒΑῦγ!οπ, ἀπά οὐ τῆς ἤγϑθὲ ἀν οἵ τῇς 
ΔΗ πιοπῖῆ ολπης ἢς ἴο Τεγιιβδίεῃι, 
δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς φοοὰ παηά οὗ ἢ 8 
Οὐσοά ὑροη Πΐπι. 

10 ἔογ ΕζΖτγα μαά ργεραγεά ἢϊ5 ἢεαγί 
ἴο 8εεἷς τὴς ἰανν οὗ τῆε Ιοκ, ἀπά ἴο 
ἀο 2. ἀπὰ ἴο τος ἢ ἰῃ ἴβϑγδοὶ βίδχιιε 8 
δηά Ἰυάρπιεηῖβ. 

11 « Νονν (ἢ]8 ᾿ς {86 ΠΟΡΥ͂ οὗ τῆς 

ξο νν 6}} στ [πο56 δῖ ἰονα δηά δοσνε Η ἰπὶ. 
(566 σβρϑοδιν οἷ. νἱῖϊ, 22.) 

7. Ργηίσε .ς. 1συΐε, 671 (ὐοπιρᾶγε 
[Π6 51:Πλ}|ΔΓ 1151 1η «ἢ. 11. 70. 

9. πιδε γε ἀν οὗ ἐδε Δ νιομδδ οαρηὸ δὲ 
έο «“εγισαίενι. Τῆς ἀἰγοςὶ ἀιδίδποςε οὗ Βαυγίοη 
ἔτοπι [Ἐγιιβαίεπὶ 8 ΠῸ τποῦὸ ἴδδη ἀδοιξ ς 20 
Τα ]ο8 ; διὰ ἴἴ τΔῪ ἰπεγείοσγε ϑ6οπὶ δυγργ 5 ης 
(δῖ τἴῃ6 Ἰουγπου δου ἀ αν οσευρι!οά ἔουγ 
τποηῖπ8. Βιυῖ πο ἀουδὲ [Π6 τοιῖς ἔοϊ)οννεά 
ννὰ8 [Πδί εἰγτου!ουβ οὔθ ΟΥ̓ Οδγοδοη δὴ δηά 
ἴὰς Οτγοηΐοβ νδιϊουγ, νυν! ννὰ5 ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΥ 
ἰλκεο ΟΥ̓ ΔΓΠΊ65 ΟΥΓ ἰάγρε ὑὈοά ε5 οἵ πηθπ, δηὰ 
ὙΠ ἢ ἸΠοτοΆθ68 6 αἀϊδίαπος ἴο δῦουϊ φοο 
Τα 65. 511} [πε {{π|δ οσςσιυριοὰ 15 ἰΙοης, δηᾶ 
ταδὶ Ὀς δοςοιιηϊοὰ ἔογ Ὁγ [ἢ ἀδηζοῦβ αἰ υἀδοὰ 
το Ίη ςἢ. νἱ!!. 22 ἀπά 11, νυν! ἢ ΤΏΔΥ πάνθ ποοθ5- 
αεἰϊδίοἀ ἀο]δγ5 δπά “έλοιν: ἴο ἀνοϊὰ ςοπῆϊςϊβ. 

10. Τὸ ἱεαεῦ ἐπ Ἰγαεὶ «ἰαίμίο, ἀπά 7μάφ- 
»γιςπ:4.} [|| γᾺ γ΄ ἴο τεαςἢ ἴῃ ἰσγαεὶ ’ῶ πὰ 
τὶ δι"---ῴῥο ἐχεγοῖϑο νυ μδῖ ννὰ8 υπάοτϑιοοα ἴο 
Ὀς ἴῃς δίγῃοθῖ μαγὶ οἵ ἴῃς βογίε 8 ΟΗςς. 
(5εε ποῖε οἢ γνεῦδο 6.) 

11. Νοαυ ἐδ, ἐς τδε εοῤγ, ἢ Α ποτα 
ἀεοιαι!οα δοοουπὶ οὗ ἴπε ῥγοςθοάιηρβ, Ὀγ Ωγ 
τεϊδλίο ἰπ νοῦβο5 1--Ἴὸόο, πον σοῃποης68, δηά 
ὀχίοπαάβ ἔγτουι τς ῥγοβοηΐ νογϑὲ ἴο ςἢ, νἱῖϊ. 32. 
ΟΥςοβ πο τγοκαγά ἰἢς Βοοῖς οὗ Ε2γα ἃ5 [ἢ 6 
ψοτγκ οὗ δὴ υπκπονντ ΠΟΠΊΡΙΪΟΥ 511}} βθο ἴῃ [18 
δεςτίοη οὔ {86 Ὀοοῖς ἴπ6 μαπὰ οὗ ΕΖγὰ Πἰπιβεϊξ, 

12. “»ίαχέγχε, ἀν οΓ ἀϊησ.}] Ὅε {{|6,- 
“ κίῃς οὗ Κίηγε,᾽" ἰδ Δϑδυπηοα ὈΥ͂ αἰπηοδὶ 411} [86 
Ῥεγξίδῃ πιοηδγοῖιδ ἰῃ {πο ν 1Πσου ΡΠ. 

βετήεει ρεαοε.) ὙῊΕ ογὰ κ᾽ ρεῖγ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΪΥ͂ 
ἰη 118 ρίδοε. οἴλκο ἰἴ ἕογ δὴ δά)εςτίνς ἰη 
δρροδίιοη ἢ γα, δηὰ ἰγδηβίδίθ, “ τωοαδῖ 

Ἰεζίεγ τῆλε τῆς Κίηρ Αγίαχεγχεβ ρᾶνε 
ὑπο ΕΖγα τῆς ρῥγίεϑῖ, τῆς βογίθε, σεν 
ἃ ϑεγῦς οὗἉ πε ννογάβ οὗ {πε σοπηπηδπά- 
πλεηῖβ οὗ τῆς ΠΟΚῸ, Δπἀ4 οὗ ἢ 8 βίδϊυϊο8 
ἴο ἰ5γδεὶ. 

12 Ατίδχογχαβ, Κίηρ οἵ Κίηρϑβ, 'υηῖο ον 
ΕΖτᾷ τῆς ργίεβῖ, ἃ βουῖδε οὗ τῆς ἴδνν οὗ ἐλ ζγώνι, 
τῆς Οοά οὗ Βεάᾶνεη, ρεγίεςς ῥέάεε, ἀπά ἀλογ, 
δῖ διιςἢ ἃ τίπια. ἡ προ Ὁ 

12 1 ππᾶκο ἃ ἀξοΐες, (Ππδς 411} ΠΟΥ ἀεανέη, “ 
οὗ τε ρεορὶε οὐ [βγδεὶ, δηὰ ὁ Ἀἰ5 λον 
ΡΓεβῖβ ἂπά [,εντεβ, ἱπ ΠῚΥ ΓΟΔ]Π}. 
ὙΠΟ ἢ ἀγα πιϊηάεά οὗ τΠεῖγ οὐνῃ ἔτεε- 
1] τὸ ρῸ ᾧρ ἴο [εγυβαίεπι, ρὸ νη ἢ 
τῃ6α. 

14 Ἐοτγδϑυλιςῇ 48 τηου ἅτε βεηξ οὗ ᾿ (μαϊά, 
τῆς Κίπρ,, δληὰ οὗ ἢ 5 Ἄβδνεη σοι ηβε] ]οΓγβ, ὀρίονν 
ἴο Ἔἐπαυῖγε οοποεγηίπρ [υἀαῃ «πὰ ]ς- Τἦ Τἰκε: 

. ' 4“ Ἐπδ. : 
γυβαίεηι, Δοσογάϊηρ το τῆς ἰᾶνν οὗ τὴγ 14. 

. (Οὐ νὮ]ςἢ ἐς ἰη τῆϊηε Παπὰ 

ἰεαγηοά " (Νυ]χ.),οΥΣ “ρεπξεςϊ ἴπ Ἰοαγηίηρ.ἢ 
ΟἸΕΓΒ δυρροβὶ (παῖ ἴξ 15 ἴῃς ορεηϊηρ ννογά οὗ 
ἴῃς ἤγβί ΤΊΘΓΟΙΥ ἔοστδὶ ραγαστδρὴ οὔτης ἰεϊῖοσ, 
Δη πιοδη8 “ σοι ρ]ετοη," οΥ “1 15 σοτηρ!εϊοά. 
(οπραγο ἴδε 1ΧΧ. τετέλεστο λύγος.) Τῆς 
ΟὨΪΥ δυϊπου ν ἴῸτγ γοπάεγίηρ τ ὈΥ “ μεγίεςϊ 
δες ̓ δοο8 ἴο δε ἴδε Αρος. νΒ]οἢ 

χαίρειν. ὲ 
απά αὐ “με α {ϊ»ι.}ὺ ἘἈΔΊΠΟΣ, κ διὰ 80 

ζοσῖδ." 866 ποῖδ οὐ (ἢ. ἷν. 1ο. 

18. Οὗ δὶ: γί... ΟΥ “ οὗ ἐδεῖν ῥγίοβίβ." 
ΤΕ Ρῥγοποιῃ!ηδὶ ϑυβχ γεΐετβ ἴο (ἢ6 Ρεορὶς οὗ 
ἴϑγαοὶ. 

14, δευεη εονἍ]0σ.71 ΔΝ ραν ἴῃ ἘϑίΠοΣ 
(ἰ. 14) οἵ “τε ϑενϑὴ ῥγίποες οὗ Ρογϑὶα δηὰ 
Μοάϊᾳ, ννῆϊςἢ οἂνν τῆς Κιη δ ἴᾷςο, ἀπὰ νῆηϊοὴ 
δαὶ τῆς ἢγϑὶ ἰη ἴῃς Κιηράοπι," ννῆο ἅγὸ ὕγο- 
ὈΔΟΌΪΥ [ἢ 55π|6 845 ἴῃς56 “ ζΠουπδοϊϊογα." Η οτος 
ἀοῖιι5 τεϊδίεβ (πδὶ ἴΠΟΓῸ ᾿νέγε βενθη ζδη}}}1 65 
Ργε-ετηίϊποηξ ἴῃ Ῥεῖβίδ, ἴῆοβε οἵ {πὸ 8ενεη 
οοπδρίγαῖοῦβ ἃρδίηϑδί (ῃ6 Ῥϑοιι ἀο-ϑπλογα]5 ({}]. 
84) ; δηά ἰἴ 15 γοδϑοηδθϊε ἴο διιρροβε [δῖ τῃ6 
μοδάβ8 οἵ {πε86 ἔδπ}}}}65 ἰοστηεὰ (πὸ βρεεῖδὶ 
σουποὶϊ οὗ ἴη6 Κίηρ, ἴῃς “ Αςδαπιοηϊάς," οὗ 
ΤΟΥΑ] ΓΆΠΆΠΪΥ, Ὀεΐπρ τεργεϑοηϊοά ὃγ με Πεδὰ οἵ 
τῆς Ὀγδηςὶ πεχῖ ἰπ ϑβιιςςοβϑίοη ἴο [Πα οὗ ἴῃς 
τοϊχηΐηρ πιοπᾶγοῦ. (δεὲὲ “ Αποίεηῖξ Μοῦ- 
ἌΓΟΙ 6 5, νο]. ἷν. ΡΡ. 401, 404.) 

ο ἐπφιώγε Τῆς ρυγροτῖ οὗ [π6 ἐπαυϊγΥ 
8 ποογίδίπ. ϑοῖὴς ἴᾶνε ϑυρροδοὰ (πδῖ ἴἴ 
25 ἴο 866 1 {Π| δννβ οὗ Μοϑβοβ ψγογθ ῬΓΟΡΟΓΥ͂ 
κΚορῖ; Ὀυζ 1}|5 15 σεγίδιηἷν ποῖ ἱπιρ]ϊοὰ Ἰη ἴΠ6 
ννογάβ οὗ ἴδε ργεϑεηΐϊ σογδε. χγοῦδοὶυ ἴδ6 
Ποπηπη ϑαίοη ννγᾶ95 βοπεσγδὶ, ἴο Ἔἐπαυῖγε ἱπῖο ἴῃ 6 
δβίδῖο οὔτῃο ὑγονίπος. Ασοογάϊης ἴο Χοπορῆοη 
(' ὑγτορ. νι. 6, δ τ6)) ἰξ ννᾶ8 ἃ ρατί οἵ πε Ρεῦ- 
δ'δῃ δγϑῖθπι [ῸΓ ἴδε Κίηρς ἴο ϑεηά δη ΟΠςΟΓ ΠΟ 



ΕΖΆΔ. ΥΙ]. [ν. 15--24. 

πεεάξι! ἰοῦ τῇς ἤοιβε οὐ τὴγ Οοά, 
γνῃ ἢ τοὺ ὁμαϊς ἤᾶνε οσοδβϑίοῃ ἴο 
δεβίονγ, δθεβίονν “9 οὐξ οὗ τῆς Κίηρ᾿ 8 
τΓδάβαγα Ποιιβ6. ; 

21 Απά 1, εὐεη 1 Ατίαχεγχεβ τΠ6 
Κίηρ, ἀο πιακε ἃ ἀεςτγες ἴο ἃ]}] τῆς {γελ- 
ϑΌΓΕΓΒ ὙΠΟ. ἀγό Ὀεγοπὰ τἢς Πνεῖ, 
τΠλὲ ννῆδίδοοενες ΕΖγα τῆς ρῥγίεβῖ, τ8ς 
βοτῖδε οὔ τῆς ἰᾶνν οἔ τῆς (σοά οὗ μεᾶνςῃ, 
8Π.4}} τεχυῖγα οὔ γου, ἰἴξ Ὀ6 ἄοης 
ΒρΘ εάν, 

22 ὕπῖο δὴ διπάτεά τα]εηῖβ οὗ 
βνεῦ, ἀπά ἴο Ὧη ἢυηάγεα ἴ πχοάβιγεβ Τ Οδαα, 
οὔ ννῆδδϊ, ἀπά το δὴ μυπάγεοά δαῖὴῃς οἵ 
νυ η 6. ἀπά ἴο δὴ πιιπάτεά δᾳ1}5 οἔὗὨ οἱ], 
Δηὰ 5αἱς ννῆουϊ ργεϑογ δίπρ ἦστυ ππεεῖ. 

23 ᾿Ν Βδίβοενεγ ἰ8 ςοπχπιδηάςα ὈΥ 1 Ηεὰ, 
ἔε (ὐοά οἵ Βεάνεη, ἰες ἐτ)δς αἰ ΠΠρε Εν ἐεέσο γ' 
ὄοης ον τῆε ἤουβε οὗ τῇε (σοά οὔ“ “πὶ 

41ο 

Ις Απά το σλγν τῆς βΪνεγ δηά 
ἔοι, ΜΠΙςἢ τῆς Κίηρ, δῃηὰ ἢϊ5 σομη5εῖ- 
οἵδ ᾶνε ἔγεεϊγ οἤεγεά ὑπτὸ τῆς (οά 
οὗ [βγδεὶ, νγῆοβε πδρίτδτίοῃ ἐς ἰῃ [εγὰ- 
84] 6 π}, 

16 ὁΑπά 111] τς δΐνεγ δπὰ ρμοϊ]ά " 
τῆλι που οληβὲ πὰ ἰῃ 1] τῆς ργονίπος 
οἔ Βαθγίοη, νυ ἢ τῆς ἔγεενν}}} οἴδεγίηρ 
οὔ τῆς ρεορῖίε, δπὰ οἵ τῆς ρυεϑῖβ, 
οἤεπιηρ νυν] Πρ] ἴογ τῆς μουβε οὗ 
τΠεῖγ (σοὰ ψΠΙΓΝ ἐς τη [εγυβαίδηι : 

17 Γἢδῖ τῆου πγάγεβῖ Ὀ0γ 5ρεςεά!γ 
νν ἢ τΠ 15 πο ΠΟΥ δ ΠΟςΚ5, γαπλ5, [Δ π|08. 
νυ ἢ τῆεῖΓ πιεᾶῖ οβεγίηρβ δηά {δεὶγ 
ἀτηκ οβεγίηρβ, ἀπά οὔεγ τπεπὶ ἀροῃ 
τπὲ αἰταγ οὗ τῆς ουδὲ οἵ γους (σοά 
ὙΠ ΙΓ ἢ ἡ’ ἴῃ Τογυβαίεηι. 

18 Αμὰ νν»ῃηδΐβοενεγ 5Π4]] βεεπὶ ροοά 
ἴο ἴδε, δηὰ ἴο τὴγ δγοίῆγεη, ἴὸ ἀο 

δ οὮ, 8. ες. 

νυ τῆς τεβῖ οὗ {πε 5ινεγ δὰ τῃε ρο]ά, 
τῃλῖ ἀο δἔτεῦ τῆς νψ}}} οἵ γουγ (σοα. 

Ι9 Πα νεβ568 δβο τῆδϊ ἅτε ρίνεη 
ἴῆεε ἔοσγ τῆε βεσνίςε οἵ τῇς ἤοιιβε οὗ τῇ Υ 
(ὐσοα, ελοτε ἀεἸνεν του θεΐοτε τῆς Οοά 
οὗ [εγυβδί θη. 
20 Απὰά νδίβοενεγ πιοῦὲ 5}4]] ὃὲ 

Ὠδάνοη : ἔογ ΨΥ δῃουὰ τῆετες ὃὲ 
ννγαῖῃ ἀσδίηβδὶ τῆ6 τγϑαϊπι οὐ τῆς Κίηρ 
Δηά ἢ]5 βοηϑ ὃ 

24 ΑΪϑο ννε σεπῦ γου, τπδῖ τοις ἢ - 
ἱπρ Δὴγ οὗ τῆς ρῥγϊεϑῖβ δηὰ [ εν ῖτε8, 
βίηρεῖβ, ρογίεγβ, Νοῖβ η  Π|8. ΟΥ̓ πὶ ηἰ5- 
ἴεγβ οὗ τῆ15 ποιβε οὗ (σοά, 1 5}4]} ποῖ 

ΔΥΎΘΑΣ ἰηΐο δᾶςἢ ῥτουΐηοα ἴο ἱπβρεςΐ ἴξ δηὰ 
Τοροσῖ ὕροη ἴξ, ; 

αερογάδης ἰο δέ ἰσαυ ὁ 167 Οο4.}] 1.ε. 
ἐγ ΠΟΥ Υ δηά ᾿υ5Ε}γ, δοσοσάϊην ἴο ἴῃ ῥγὶπ- 
οἰρ[65 οὗ ΤῇΥ σεϊϊ ρου. 

16. Τϑε εἰυεγ απά ἐδε κοϊά, «υῤίεδ ἐδὲ ξἰπς 
απά δὶ, εοωπεοίζογ: δαῦυε... Ἄδεγκα. Οη ἴδ6 
διιουηΐ οὗἉἨ [ἢ15 Οἴθσίηρ, 566 ςἢ, 11}. 2 5-27. 

16. 12ε εἰνυερ ἀπά σοί ἰδαΐ ἐδομ εαπεὲ 
͵,“η4.) ΑἹ], 4:6. τἴῃαϊ ἴοι ςαηβὶ οὐίαίη ἔγοπὶ 
ἴῃς ἔγθθν"}} οἰἴεσιηρ8 οὗ τὰ ϑιιδ]εςίβ. 
τὴ δε εεαυ  ογεγίπσ 97 δὲ βεοῤίε, απά 

97 1δὲ ῥγίω.)1 Ὅδοβε οὗ {π6 [Θνν]βδἢ ρθΟρ Ὸ 
δηά {πεὶγ ῥγιεβίβ. 

17. πιδ ἐβεὶγ νιοαὶ οἤεγίπῃι, Ὁ] 1. 
νὰ τπ6 πιοραῖ-οὔε Πρ ἀπὰ αγηΚ-οἴογηρ8 
ἜΡΙΣ ἴο ΦΔΟ ἢ υἱεῖ, (8ε6 Ναπι. χΥ, 
15:16. 

19. Τ2ε σεν σεῖς αἰτὸ ἐδαὶ ἀγὸ φίυεη ἐδεε. 
Α ροπίοη οὗ ἴ!ε οὔεγίηρ πιδάς ΌΥ̓ Ατίδ- 
ΧΕΓΧΘ5 δηδ ἢ]5 ΘΟ Π56}10Γ5 σοῃς:5ἰθὰ οὗὨ γ6556]5 
ἰη ρο]ά, διΐνου, δηὰ ὑὕγοηζε. ((οπιρασγε ςοἢ. 
νἱἱ!. 25-28.) 

40. ραϊζοευεν ποῦ “δια δὲ πεεάβι! . ... 
δειίοαυ ἱξέ ομἢ οὶ ἐδε ἐμ} ἡγοασώγε ῥομσε.} 
ὙἼΠΟ ῥγονίβοθϑ ἰῇ υεσϑὲ 22 ἰπιϊξ (ἢ!]5 ροστη 5» 
δίῃ, νυν ςἢ στρ ῃξ οἴμογνγϑα πᾶνε οδυϑοά ἴοο 
Εἰοαὶ ἃ ἀγδίη Ὡροη [6 ἰΓοδϑυΥ. 

4]. “4 ἐθε ἐγεασωγεγ: «δεν ἀγε ὀεγοπά ἐδὲ 
γίυεγ] ὍΠο Ρεγβίδη ϑγξίεμι οὗ ἰδχίηρ ἴῃς ὕσο- 
ὙἹης 65 [σου [ἢ βαῖγαρϑ ἰηνοϊνεά πο εϑίδ- 
ὈΠ5μπιοηζ ἰῇ φᾶςῃ ῥγονίηος οὗ δ ᾿οαϑῖ οπὸ 
Ἰοςδὶ ἰγεάβυσγ. ϑδυςἢ ἰγοᾶϑυγίθ5 ἀγὲ πιο πΠοηειΐ 
ΟΟΟΔΘΙΟΠΔΙΪΥ͂ ἰῃ Οτσθοκ ὨἰδίοτγΥ. (δ5ε6 Ασσίδῃ, 
“Ἐχρ. ΑΙοχ. ἰ. 17; . 18, το; ὅς.) 

ὯΔ. ἤξῥεαί . .. «υἱπε ... οἷ]... «αἱ. 
Οη ἴδε περά οὗ ἴδπεϑε (πἰηρβ ἴῃ ἴΠε [εν] ἢ 
ϑυϑίθῃι ΟἱὗὨἨ 5Δοσ ἔςεβ, 566 ποῖθ οἡ ςῇ. υΥἱ. 9. 
Α5 ἴδε Ῥεογβίδη ἰπδυΐα νᾶ ὑδιὰ ῬΑΓΕῪ ἴῃ 
ΤΩΟΠΕΥ δηὰ ΡΑΓΕΪΥ ἴῃ Κἰπὰ (566 ποῖθ ου εἶ. ἱν. 
13), (6 (ΓΟΑϑΌΓΙο5 νου ά Ὅ6 40]6ε ἴο ΞῈΡΡΙΥ͂ 
{Π6Πὶ 45 σεδα ἢν 85 {ΠΟΥ οου]ά ἔχη 5 ἢ πλοπογ. 

23. ᾿ραϊοενεῦ ἐξ εονρεαηίεα ὁγ ἐδε Οοὰ 
9,7, ῥεαυεμ.}) 1 ΠἸΟΓΑΙΪΥ, 45 ἴῃ ἴῃς ΠΊΔΓΕΊΠ, 
“ ἈΠαΐβοουοσ 15 οἵ ἴῃς ἄδθογος, ἄς; 4.2. 
Δ Βιαΐβοθνογ 5 σοπηπιδηάεδα ἴῃ ἴῃς ,ανν ἢ 
τεϑροςῖ ἴο ἴῃς Τ ΠρΡΪο 56 συῖςα. 

«υὖν τῥομίά ἐδέεγε δε «υγαΐ δ) Οοτρατο 
Ὡοῖς οη ςἢ. νὶ. το. 

24. ,“["ο «ὖὐε εεγ γοα.] Ἡδοτγε ἴδο ἄθογοο 
οὗ Αγίάχουχοβθ ννᾶ5 πιοσε ἕδνουγαῦϊο ἴο 86 
]ὲν5 τλδη ἴΠοϑβε οὗ 8}} ρσγονίουβ Ῥογβίδῃ πιοῆ- 
ᾶτοῖ5. Δνὸ ἤεᾶσ οὗ ἃ 5 π|}|}8Γ Ἔχετηρίοη οὗ 
ΘςοΙοβἰαϑῖῖος ἔγοπι {γὶδιυιῖο, ΟἾΥ ἴο ἃ 655 εχ- 
ἴεηῖ, ὑπάογ {πὸ ϑεϊθυςἀςς ( [οὁ5ερἢ. “ Δηΐ, 
]υἀ. χει. 3, ὃ 3. 



ν. 25---4.} 

Ὀὲ ἰανι! ἴο ἱπιροβα τ0]}, τὔθυῖς, οὗ 
συβίοῃμ, ὕροη τῇηι. 

ὡς Απὰά τβου, Εζτετα, δίῖεγ τῆς ννῖ8- 
ἄοπι οἵ τὴγ (ὐοά, ἐδαῖ ἐς ἴῃ τῆϊης Βαπά, 
δεῖ πηδρ᾽ϑίγαῖθ5 δηὰ πάρ68, Ὑν Ὠςἢ ΠΊΔΥ 
Ἰμάρε 411 τῆς ρεορὶε τῆδι γε θεγοηά 
τῆς τίνοσ, 41} 8 ἢ 45 Κηον τῆς ἰᾶνν8 
οὗ τὴγ (ὐοά ; ἀπά τεᾶςἢ γε τπεηὶ τπᾶῖ 
Κηονν ἐδερι ποῖ. 

26 Απᾶὰ ψβοβοανεγ νν}}}} ποῖ ἀο {πε 
λνν οὗ τῇὴγ (ὡοὐ, ἀπά τπε ἰανν οἵ {δε 
Κίηρ, ες Ἰυάρσπιεης δε ἐχεοιζεα βρθαά!γ 
Ὅροῖ ἢ), νγεῖμοΣ 12 δὲ ἀητὸ ἀεξδίῇ, 

᾿ Ομαιά. ΟΥ̓ το ὈαΠΙΒῃπγδιῖ, οἵ ἴο σοῃ βδοδτίοη 
᾿ γρϑις οὶ σοοί8, οἵ ἴο ἱπιργίβοῃ πΊθ τ. 

27  ΒΙ]εβεεἀ δὲ τῆς οκῦ (σά οὗ 
οὐγ ἔμτῆεγβ, νος ἤαῖῃ ρυῖ «κοῦ ἃ 
“μι Ἃ5 ἴῇ5 ἴῃ τῆς ΚΙιησβ Ποιγῖ, ἴο 
δολυτν τῆς πουβε οὗ τπ6 Ἴμοκρ ποῖ 
ἐς 'μ Τεγωβα δηλ: 

28 Απά Παῖὴ εἐχιεπάεξα πγθῦου ὑπο 
πθ δείογε τῆς Κίησ, δηά ἢΐ8δ σουπ- 
86]]οΥ8, Δηἀ Ὀείοτε 4} τπε Κι πρ 5 πιὶρ λιγ 
ΡΓΠοε5. ΑπαᾶΪ νγᾶϑ βιγεηρτποηθα 88 
τῆς Βαηά οὗ τῆ6 ΟΚῸ τὴν (οὐ τυ: 

»ιὶμ εν. ὙΠῸ6 τὰσεὸ ψόογὰ πόα 66, 
ψ Ὡς ἢ ἴῃ Τ᾿ Δηΐοὶ ὯΔ8 ἴη6 56 η5θ οἵ “ννόοσβῇ!- 
5, ἈρΡρεᾶγβ ἴο ἀσϑιρηδῖο ἴῃ [ἢ15 ρίδος ἴῃ6 

ονγοϑὶ οἶδ85 οὗὨἩ ρεγβϑοηβ Ἂπιρὶογεά ἰη ἴῃς 86 Γ- 
γἱςς οὗ ἴῃς Τειρὶθ. ((οπραᾶζε ςἢ. ἰϊ. ς5- 58.) 

48. ΤΡαὶ ἱ ἐπ ἐδίπε δαμά.] 1... “ἴδ 15 
της "--- τδαῖ ἴθου ροβϑοϑϑεϑί." 

“:| »Ὑιασίπέγαίε: ἀπά ἡμάφε..] ἘΓΖ2ΓΔ᾿Β ᾿οπι- 
ΤῊϊβϑίοη Ἄρρϑαγβθ ΌΥ [ἢ]8 γεῦβα ἴο πᾶνα Ὀεθη 
δοιηοῖῃιηρ ποτ ἴδῃ ἃ τῆογ σοπιπ)ἰϑϑίοη ἴο 
παι !γο. (8ὅ6εε ποῖθ οὔ υϑῦβε 14.) Ηἰβ δι- 
ΓΠΟΓΙΥ ννα8, Ἀβρραγθηΐγ, ἴο βϑιιρεγβθάς τπδὶ οὗ 
[Π6 γΓορΌΪΑΓ όονογποῦ οὗ {86 ρῥγονίηςο, αἵ ἰδαϑῖ 
80 (Δ ἃ5 ἴῃς [οννβ νγετε ςοποογηθά. Ηδ ννᾶβ8 
ἴο δρροίπὶ ἴπ6 πδίϊνε οπῆςθιβ ψὴὸῸὺ ΜΟΥ ἴο 
δᾶνὸ ἴδ αἰγοςῖ δι ρεγιπιεπάδηςς οὗ ἴῃς [Θνν]ϑὰ 
Ῥεορΐθ, ἀπά δὐθη ἴο Ἔχογοίδε ἴ6 ροννοῦ οἵ ἰδ 
δηά ἀφδίἢ ονεῦ ἴπεῃ. (δεε ἴῃς ποχῖ νθγϑβα.) 

οὐῤ ἐδε ρεορίε.) ΤὨϊβ ὀχργοββίοη ἰ8 ᾿ἰπιϊτοὰ 
ὉΥ ἴα ποχὶ οἶδιιβὸ ἴο ἴῃς [ενν δὰ Ρθορίθ. 
ἼΤ86 ρῬγονίηςε σοπίδιποα ΠΊΔΠΥ οἴδεῦ γᾶςθβ8. 

ἑεαεδ γέ ἐδενε δα! ἄποιυ ἐῤενε ποὶ.] ἀκα 
ἔεπογαὶ ἰίσεηςα ἴο ρῥγοβεὶ γῖῖζε 15 ρβετῆδλρβ 
δοδιτεῖν σοηϊδιηδὰ ἰη τ 656 ννογάϑ, νν δίς ἢ ὑγοτ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ υπάεογδίοοά ἴο ΔΡΟΪΥ ἴο ἴϊιοθε ΟὨΪΥ 
ὙΠῸ ννόσε οὗ [5γδεὶῖε ὀχιγδοτίοη. 

46. Βαπὶ δηεοπί.) 1. 1τογα]]γ, “ τοοϊπρ ουϊ. 
δορδγδίίοῃ ἔγοπὶ (ἢ σοησγορδίίοη ἰ5 ργοῦδοὶν 
ἱηϊτοπάςα. ((ἑοιηραγο οἰ. χ, 8.) 

47. διίκ“:4 εξ δε Σογά Οοά.)] ΤῊΪδ δὺῦγυρι 

ΕΖ2ΖΈΆΑΛ. ΝΙ]. ΝΗΙ. 41 

Ὁροη πα, Δηά 1 ραιῃεγεά τορεῖῃεγ οὐ 
οὗ ἰβγδεὶ Ἵοῃἱεΐ ππδῃ ἴο σὸ τρ νυ ἢ πια. 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΓνΠΠ. 
: 72: εο»χραμοης ο7 ἔτγα, τοἦσ γείμεγρφα Ἴνα 

Δδαῤγίοπ. τ5 472 «-ο»πμάείλ ἰο Το γο» »ιεἰμὲ:. 
7: ᾿" ἐδε ἱερά. χ2ιὋ 476 ἐερείλ α Χιδί, 
24 27 εον»ι»εἰε ἰλε ἐγέασμγες το 1Δ4 ἐμείοαν 
ο7Γ ἐἀς φνίασ. 341 γονε ἀλανα ἐδ εονπ 19 
γναίονι. 33. 71: ἐγεασμγε ἐς τυεϊσλαί ἐπ 

ἀἀε ἐεεβίφ. 36 7244ὲ εο»ενμλεείονς ἐς ἀεἠνεγεά. 

ΗΕΘΕ, ὅγε ποῦν τῃε σδιεῖ οὗ τῆοὶγ 
ἔαϊμειβ, δηά ἐδῆς 'ς τῆε ρο- 

ΠολΙοργ οὗ τῆεπι τῆδς ννεπὶ ᾧρ νι 
τὸ ἔτοπγ Βαδγίοῃ, ἰῇ τῆς τείρῃ οὗ 
Ατίδχογχαβ τῆς Κίηρ. 

2 Οἵ τὰ 5οῃβ οἵ Ρῃϊμθἢδ5 , Οετγ- 
8βἤοῃηι : οἴτῃς βοη8 οὗ [τῆδηιαγ, διιὶς]: 
οἵ τῆς 5οη8 οἔὗ ᾿ανιὰ, Ημκτυβῃ. 

4 ΟΥ̓ τῆε 80η8 οὗ δῃεςῃαηίδῃ, οὗ 
τῆς 8018 οἔὁ ΡΏδγοβῃ ; Ζεςμαγίδῃ : διὰ 
νυ ἢ ἢϊπλ ννεγα γεοκοπθα ὈΥ ρεπθα]ορῪ 
οὗ τῆς πλ4165 Δη Ὠιιπάτεα πὰ ΠΗ͂γ. 

4 ΟΥ τῆς 8οη8 οὗ Ῥαδβδιἢ-πιοδ ; 
ΕΠ Βοεμἂὶ τῆς 8ϑοηὴ οὗ Ζεγδῃίΐίδῃ, δηά 
ἢ ἢϊπὶ τῦνο Πυπάγεα π18168. 

ἰγδηϑιοη ποτὰ ἰπς ννογάβ οὔ Αγίδχογχοβ ἴο 
ἴοβε οὗ Ε2γὰ ΣΏΔΥ Ὅς ςοπιραγοὰ νυ τ 6 
Αἰπιοϑῖ δα] Δ} } δογυρὶ σἤδηρο ἴῃ οἷ. νἱ. 6. 
ΤῊς ἰδησυᾶρε δ᾽ἴογβ δῖ ἴῃς βϑάπὶ)Ὲ {Ππ|ὸ ἔγοπι 
Ομδι δε ἴο Ηδῦγεν, Ἴοητηυΐπρς Ποηςσοίοσἢ 
ἴο Ὀς Ηεῦγενν {11 186 εἰοβθ οὔ ἴῃς Ὀοοῖ. 

ΟΗΑΡ. ΠῚ. 1. Τὲε εὶς 97) ἐδεὶν μεδεν:.} 
1.2.“ τῆς Πεδάϑ οὗὨ ἔπ} 165." ((ομρᾶγε ᾿ ΟἾγ. 
ΥἹΙ. 40; ἰχι 9; ἄς.) ' 

ἐδ: ἡ ἐδὲ φεμοαίοο» Ἐδίδοσ, “ 189 ἀθ- 
Βοθῃ 1." 

1. ΗἩαϊωὁ.1 Οοπίραγὸ τ ΟἾνγ. ἰϊ. 22. 

8. Οὐδὲ :05: 97) δῥεεδαπία δ. [τ ἢδ5 Ὀδθη 
ΒΌΡΡοϑεά ΌΥ πιδην πὶ ἃ ἤδπὶῈ ἢδ5 δ] ]θη ουἱ 
εγο. Βιυῖ τε τεχί 5 γθδ!ν οοττεςῖ, ΜΠ (6 
ἐχοορίίοη οὗ ἴδε ριιπεϊυδίίοη. 6 δμουϊάὰ 
Δῖτδηρο ἴῃ νοῦβ65 ἴῃ 5: -- 

1. ΟΥ̓ΤΠο 3οης οὕ Ρῃΐποας, Οοσϑῆοσῃ : οἵ 
ἴῃς 5οη8 οὗ {{πᾶπιᾶγ, [ δηϊοὶ , οὗ ἴῃς 5οῃϑ οὗ 
Πανὶ ὰ, Ηαϊυβῃ οὗ (ες 5οῃβ οὗ δῃθςῃηϊδῇ. 

4. ΟΥ̓Β6 50ῃ8 οὗ Ρῃδγοβὶ, Ζεομαγίδῃ, χὰ. 

ἴτ ἀρρδοαῦβ ἔγοτῃιῃι τ (Ἶγ. 1]. 22 δῖ Ηδίυ5ἢ, 
[6 ἀοοοοηάδηϊ οὗ Ὠαν!ὰ, ννᾶ8 ἴῃς σταπάϑοῃ οὔ 
δβεςμδηίδῃ. 

Ῥῥαγοιδ.) ΤῊ ἂδπὰ τηοδὶ οὗ ἴπθ οἵδε 
πᾶτο5 ννῃϊοῆ ἔο ον Οσσυγ αἰϑὸ 45 ἴῃποϑςἪ οὔ 
Πεδάς οὗ ἔπι} } 165 ἴῃ ἴπς ᾿ἰσὶ οἵ ἴπὸ [ἐν ννῆο 
τοῖϊιγηοά ἢ Ζεγυδθαθεὶ (ς. 1. 3-15). ΤΠ6 
ΟὨΪΥ ΠΟΥ Ὠληεδ ἃγεὲ ϑδεοβδηίδη (νυεῦϑα 5), 



ΕΖΆΔ. ΝΠ]. ἐπε βεενᾷ 
ς ΟΥ̓ τῇδε βοῃβ οἵ δῃεἼομδηίϊδῃ ; τῆς 14 ΟΥ̓ εἴς 9οὴ8 αἷϑο οὔ Βισνδί; 

δοη οἵ Ϊαῃαζίεϊ, ἀπά νι δἰπὶ τῆγεε ἴΠτηαἱ, ἀπά !Ζαρθυά, δηὰ νει τῆεππ " Οτ, 
ΒΠυπάτγοά πιαὶς5. ΒΕΥΘΠΓΥ͂ ΠΊΔΪς5. ΓΝ 

6 ΟΥ̓ τε βοῃϑ8 α͵3ο οἵ Αἀΐη ; ΕθεΔ εις  Απάϊ] ραιμετγεά τμεπὶ τορεῖδεῦ 
τῆς βοὴ οἵ Ϊοπδίδμδηῃ, δαπὰ ψη" πὶ ἴο {πε τίνεγ τῆλὲ γτυπηεῖῃ τὸ Αδανᾶ; 
ΔΕ πιαίε8. δηά τῆογε ἰ'αδοάβ ννὲ ἰπ τεηῖβ τῆγεε ι Ου, 

7 Απά οΥ͂ τῆε 8οη8 οὗ ΕἾλπι; ε- ἀδγβ: ἂπά 1 νυἱεννεὰ τῆε ρεορίε, δπά 
βῃδίδῃ τῆς 8ὁοη οὐ Ατῃδ] δῇ, δπὰ νντῦ τῆε ρῥτγιεβῖβ, ἀπά ουπὰ τπεγο ποπε οὗ 
ἢ πὶ 5αν Γ ΠΊ4[65. τῆς 80ῃ8 οὗ Ϊ εν]. 

8 Απά οἔ τε 530η8 οὗ δῃερβδιδῃ ; Ι6 ὙἼΠεη β8εηῖ 1 ἰογ ἘΠΙεζεγ, ἰοῦ 
Ζεθαάϊαηῃ τῇ6 5ὁοη οὗ Μιςομδεὶ, ἁμὰ Ατίὶεϊ, ἔογ δῃειηδίδῃ, δά ἔογ Ε]παζῆδη, 
νν ἢ Ὠϊπὶ ἐουγβοογε πηδ[εϑ. δηά ἔογ [4τδ, διιά ἰογ ΕἸπαῖμαη, ἀπά 

9 Οἵ τῆε βϑοῃβ οὗ Ϊοδῦ ; Οδαδάϊαῆ ον Νδίῃμδη, δηά ἔογ Ζεοβαγίαι, δηά 
τῆς βοὴ οὐ [εῃϊεὶ, δὰ νντῇ Πΐπι το ἕο Μεβῃυ δηλ, σὨεῦ πιεη ; αἷβδο ἰοῦ 
πυπάτεά Δηἀ εἰρῆξζεαῃ π|8|68. ]οίατιθ, απά ἴογ ΕἸπδίῆδη, πιβὴ οὗ 

10 Απὰά οἵ τῇς 50η8 οὗ δῃείοπηπῇ ; υπάἀεγβιδηάϊηρσ. 
τῆς 5οη οὗ Ϊοβίρῃϊδῃ, ἀπά υνττῃ ἢϊπὶ Δη 17 Απά4 1 8επὶ τῆεπὶ ννῖτ οοπι- 
Ὠυπάτγοά ἀπά τῆγεοβθοογα Πγ465. τηληἀπιοηῖ ππῖο [ἀάο τῆς ςἢϊοῖ δὲ τῆς 

11 Απὰ οὗ τς 8οπ8 οἵ Βεραὶ; Ρίαςε (ὑδβίρηϊα, απὰ 1 τοϊά τῃεπὶ ννπδῖ 1 Ηεδ. 7 
Ζεςμαγίδῃ τῆς βδοη οἵ Βερθδὶ, απὰ νγτ τῆεν 850} 4 5 ὑπο [ἀάο, “μά ἴο ἢΙ5 ᾿βαιᾳ ἐσιάρου 

Ὀτγεῖῆγεη τῆς Νοειἢιπ π|8, ἂτ τῆς ρίδος Κ᾿: 
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1 Οὐ, ἐὰδ 
γοεν ζεῖ 
89. 

πὶ τυγεητν πὰ οἰρῆςζ πηΔ168. 
12 Απᾷ οὗ τῇ6 β8οη5 οἵ ΑζΖραά; 

Ἰομπαπδη ἐτῆς βοὴ οἵ ΗἩδκκαίδη, πὰ 
υνῖτῃ ἢϊπὶ δηῃ ἢυπάγεά δηᾶ τε πιδ[ 68. 

123 Απά οἵ τε ἴλ5ῖ δοη8 οἔ Αἀοηϊ- 
Καηλ, ννῆοβε πᾶπ1ς68 γέ ἴΠ686, ΕΠ] ΙΡΠεἰεῖ, 
]εἰε!, ἀπά δῃεπιαίδῃ, δαηὰ νυ τῃ 6πὶ 
τὨγεαβοογα Π14168. 

]οδῦ (σεῦβα 9), δῃηὰ δῃδίοη πῃ (νεῖϑα τον); 
δης ἴῃς ἢγϑβί δηά ἰδϑὶ οὗ [656 ἀγὲ ἀουδίι]. 

δ. ΟΥ δὲ .“ον1: Γ᾽ ϑρεωβαπίαδ, ἐδ “05 οὗ 
.αῤακιε! ] ὙΒὸ ΧΧἧ Ὧπηὰ ἴῃς ϑγγίδς νϑῖ- 
βίοη τοδά: “ Οὗ ἢ 53οηϑ οἵ Ζαῖζιι, ϑῃοςοδηϊδῆ,᾽" 
ὅτε.) ΜὨςἢ ἰ56 Ὀεϊῖογ. Ζαίίζιι ἀρρεᾶγβθ ἃ5 ἴδ 6 
᾿ιελά οὗ ἃ ἔΠΆΙΪΥ ἴῃ «ἢ. 11. 8. 

10. ΟΥ ἐδὲ :οὐ: ς᾽ διρείονιἰῤ, ἐδ “οη οὗ 
οεῤῥῥίαρ. Ὅο ἴγιδ ἰοχὶ ἰ5 ργοῦδοὶΥ σεργο- 
βοηπίοα ὃν {πὸ 1 ΧΧ΄, ννῆο εἶνθ, "" ΟΥ̓ [6 508 
οὗ Βαηὶ, δε! πιῆ, ἴ[Π 6 5οη οὗὨ [᾿βορῃϊα." 80 
ἴοο {π6 δγγίδς. “ Βδηϊ" (566 ςἢ. 1]. 10) 6}} οὐ 
ἔτοτῃ [15 Πρὰγ γοϑεπιυϊδηςς ἴο ὀξμςγ, " 5018. 

12. ὕοῥαπαν ἐδεὲ “οβ οὐ" Ἡχλαίαν. Τῆς 
ταλυρίηδὶ ἰγαπϑίδίίοη, “ γουηκχοβῖ 50ῃ,᾽" 8 σοΓ - 
ΤΔΙΏΪΥ τοηρ ἤογο. Ηδκκδίδῃ τηυβὲ ὃὈ6 ἃ ὑγο- 
ῬΕΣ ΠΑΠΊΘ. 

18. “πά ογέδε ἰαπ τοπ: οΥΚὶ Μάοπίξα»".} ΤῊΘ 
γουηροῦ Ὀγᾶποδοβ οἵ Αἀόοηικαπι᾿5 ἈΠ Υ 5θ τη 
ἴο ὃς ̓ πἰοπάοὰ. ΤΏς οἰάθὺ Ὀτᾶποβο5 ΠΛΔῪ ἰᾶνα 
ἔοῃα υὕὦΡ ἢ Ζεγυῦῦαροὶ. (86ε ςἢ. ἰἱ. 1.1.) 

156. Τδὲ γιυὸνγ ἐδαὶ γωππεὶῤ ἰο Αδαυα. Ιΐ 
ὩΡΡΘΔΓΒβ ἴτῸΠὶ ὑθγβϑ65 21 δηἀ 1, ννεη οομῃρᾶτοά 
1} (ἢ15, Τηλὲ Αἰᾶνα νγᾶ. ὑὈοῖἢ ἃ ἴοννῃ δηὰ ἃ 
Τίνεγ. [ἴ πιιϑὲ Ὀς6 Ἰἰοοκεά ἔογ οἡ ἴδε γουϊβ 
θεΐνοοη Βαυγίοη ἐπ ἰνοβαι δηὰ δ ἃ πιοάδθ- 
ξλῖς αἰδίδπος ἔτοηὶ γίοη, δἰπος Εζσγα μιδὰ 

(δϑιρῃίΐα, τῆας {πεν 5που] 4 Ὀγησ ππῖο 
ι.ι8 ΠΙΠἰβῖετβ ἔογ τῆς πουδα οὗ ουΓ 
σοι. ' 

18 Απά ὃγ τῆς ροοά παπᾶ οὗ ουΓ 
᾿Οσά ὑροπ τ15 τπεῪ Ὀγουρῇς 8 ἃ πιλῃ 
οἵ υηάἀετγβιαπάϊηρ, οὗ τῆς δοη5 οὔ Μδῆ!}, 
τῆς β8οη οὗ ἴ ενὶ, τῆε 8οη οὗ ἴϑγδεὶ; 

γεδοβοά [ ἰῃ πὶπὸ ἀδγ8 (ΥἹ,. 9; υΥἱΐ. Ις, 
411). [ἡ 186 τίρῃῖ ἀϊγοοϊίοη, δηά δὲ ἀδουΐῖ ἴῃ: 6 
ειρῆς αἀἰϊδίδηςο, τὸ ἔοιιπά ἃ γίνοῦ ἃ ἴονῃ 
Ὀεαγίης ἴΠ6 βᾶπιθ πδπῖθ, δ  ἰοὰ ὃν ἴῃς ΦαΓΥ͂ 
Οτεοκα 1, (Ηετγοά. 1. 179), ὈῪΥ {μὲ ἰαῖεσ “εἰ 
([514. Οδᾶγ. Ρ. 5), ὉγΥ ἴδε Βανγ]οπίδπβ 1ῃεπη-» 
δεῖνα 1ί, ἀπά ἤόγὸ Δρρδγοῃπῖνῦ “ῥαυα. ΤῊΘ 
τηοάοσγῃ πᾶπιθ οὗ ἴῃς ρἷδος 5 ἢ. [115 ἰδπιουδ 
ἔογ 115. Ὀϊζυπλθη ϑργίηρβ, δηὰ 15 δίτυδῖθα οἡ ἴῃς 
Ευρῆγαῖθβ, δῖ ἃ αἰδίδηςε οὗ δῦοιιϊ 80 πιὶὶο8 
ἔτοτι Βαῦγϊοη, ἰονναγὰβ ἴῈ πογῖ ἢ -ννοβῖ. 

1... ),υκμπά ἐδεγο ποπθ οὕ ἐξ :9π: ο" ἱωυϊ 
Ου {πὸ ἀἰδίπο! ἐπαίίοη οὗ ἴς 1,ον65 ἴο τεΐυγῃ 
ἴο [Θγυβαίοπι, 5666 ἀῦονο, οἷ. 11. 40, ηά σοιηρᾶγε 
ποῖος οη εἶ. 1]. 8. 

17. Ἴδε ῥίαοε Οαείρῥῥία.1 ὙΪς νγὰβ ργοθδοὶν 
ἃ Βανγ᾽οηιδη ἴονψῃ οὔ υἱϊασθ. [5 βι[υδίϊοη 
158 ΒΟΥ ἀπκποννῃ ; Ὀυϊ 1 οδπποῖ Βᾶνε Ὀδε 
ἴων ἴἴοπη Αδδνᾶ, ἃ95 ΕΓΔ 8 ΠλΟΘΟΏΖΟΥΣ ννοηΐ 
Δηὰ τγεζυγηεά ψἱδη ἴγοθ ἀάγϑ. (566 νογϑὲ 
15.) 

18. 8» δὲ γοοάί δανά 9.) φγ Οοά.) Οοαν» 
Ῥᾶγε ςἢ. νἱὶ. 6 δληά 9. 

Μαρὲϊ, ἐδε :ου οὗ 1 συ! ἢ 1.6. (ἂς στδηά- 
δοη (Ἐχ. νἱ. τόστο; 1 (ἷν. νἱ. 4). 
απ ϑῤεγεδία. ἘΠΊΠΟΓ ἃ πᾶπια ἢδ9 [Δ] 1εἢ 

ουΐ Ὀεΐοτο [6 ννοσβ “ ἃ πιδῆ οὗ "πάεγδιδηά. 



4 ες ἢ. 
8 43. 

Υ. 19---29. 

δηὰ δῃογεδίας, νυ δ15 δοὴβ δηά ἢ 18 
Ὀτγεῖῆγεη, εἰρῃζεςῃ ; 

19 Αμὰ Ηδεβῃηδθίδῃ, δηὰ νυ ἢϊπὶ 
Τεβμαίἢῃ οὐ τῆς. 8οὴ8 οὔ Μεγατγ, ἢ 8 
δτγεῖῆγαη δηά {Πεγ 80η8, νυ ηγ ; 

20 ἤΑΪβο οὔ τῆς Νειῃιπίπ)8, τνοπὶ 
Πανὶ ἀ πὰ τῆε ρῆποςεβ μαά δρροϊπιεά 
ἴογ ἴῆε βογνίςα οὗ τὴς [},ενίτεβ, ἴννο 
ἢυπαγοά δηά τννεηῖγ Νειδιηἰπιβ : ἃ] 
οὗ τῆεπι ννεγε Ἴχργεββεὰ ὈΥ παπιε. 

21 ΤΠεη Ϊ Ρτοοϊαιπηεά ἃ ἔαδεϊ 
ἴδεγα, αἵ [6 γίνεγ οὔ Αδανα, τῃδῖ ννεὲ 
ταῖρῆς ΔΠΠ1ςε ουγβοῖνεβ Ὀείογε οοὖἦ Οοά, 
ἴο 566Κ οὗ Πϊπι ἃ τίρῃϊ ννᾶγ ἴοσγ υ, ἀπά 
ἔογ οὐγ ᾿{π||ὰὲ οὔθϑ, δηὰ ἔογ δἱὶἱ ουγ 
δι ϑίδηςα. 

ΕΖΆ ΑΔ. ΝΠ. 

4 ΦΎΜΕη [1 8εραγαιθὰ τυνεῖνα οὗ 
τῆς ςἢϊεῖ οὗ τῆε ρτγίεβῖβ, δῃεγεδίδῃ, 
ΗΠ δίδῃ, ἀπά τεη οὗ τπεὶγ Ὀγετῖῆγθῃ 
ἀντ ἢ τῆ], 

Δς Απᾶ ννεϊγῃεὰ ὑπῖο τῇεηχ τῆς 
ϑΐνοῦ, ἀπά τε ρο]ά, ἀπά τῆς νεβ8ε]8. 
εὐεη τὰς οἴεπηρ οὗὁὨ τῆς ἤουβε οὗ οὔΓ 
Οὐοά, ψῃῖοἢ τῆς Κίηρ, απὰ ἢϊ58. σοιη- 
86]]1ογ5, ἀπὰ ἢ 8 ἰογάβ, δηπά 4]} [53γαδαὶ 
ἐφέγε ῥτεβεηῖ, ἢδά οἤεγεά : 

26 Ϊενεη ννεῖρῃεά ὑπο τῆςεῖγ Βαπά 
δ'χ ἢιιπάγεαά Ὧπὰ ΠΗ͂Υ τα]εηίβ οὗ 5ιἸνεσ, 
ἈΠᾺ 8:͵νεγ νβϑ886}8 δὴ πυπάγεα ταϊθηῖϑ, 
απ οἵ ρο]ά δὴ ἢυπαάγεα τε ; 

27 ΑἸβο τννεητγ Ὀαβοηβ οἵ ροϊά, οἵ 
ἃ τῃουβαηά ἀγλπι8; δηὰᾶ ἴννο νεϑϑ6Ϊβ οὗ 
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Τ Ἡεῦ. 
γείίσιν, αΕ 
«λὶμὲκ 
ὁγαξε. 

ἴβπηε ςορρετγ, ᾿ργεςίοιιϑ 48 ροϊά. 
28 ΑμάΪ] 5αἰὰ υμἴοὸ τῃεηϊ, ες ἀγέ 

ΠΟΥ ὑπῖο τῆς ΓΟΚῸ ; τῆε νεββεῖβ γέ ἐρη 
ΒΟΙΪΥ α͵β8ο ; ἀπά τῇδ βἰϊνεγ ἀπ τῆε ρο]ὰ κε γαδίν, 

22 ἔογ 1 ννᾶβ8 δϑῃμαπιεά ἴὸ γεαυΐγε 
οἵ τῆς Κίπᾳ 4 δαπὰ οὗ 5ο]άϊεγβ δπά 
Ἠογβθηιδῃ ἴο Πεΐρ τι ἀραίπϑι [ἢ Θῃ 6 ΠῚΥ 
ἴῃ τῆς ννᾶγ : θεσάυβδε νγεὲ ἢδὰ βροκβϑη 
πο τῆε Κίπρ, βαγίηρ, Τῆς δαπά οὗ 
οι (σοά ἐς ὕροη Α«ἱϊ τμεπὶ ίογ ροοά τῃαῖ 
566 Κ Πῖπι; δῖ ἢ]8 ροῦνεῦ δηά ἢ5 ννγδῖῃ 
1: ἀραϊπϑβϑῖ ἃ} τε πὶ τῆλε ἑογβᾶκε ἢ ]πὶ. 

23 ὅὃο ννὲ ἐδϑϊεά δηά Ὀεβοιρῇϊ Οἱ 
(ὐοάίογι!8: δηά ἢε ννᾶ8 ἰπιγεδιεάοξ 8. 

ἴηρ," οὐ ἴθ “δηκ" δεγὸ [5 ἌἽγερὶ ἱπίο (86 
ἴοχε Ὀγ δος ἀθηῖ, 8 γθὈϊΔἢ} ἀρρεᾶγβ ἀπιοηῖ 
[86 πιοβῖ οαγησϑὶ οὗ ἴθ 1, Ἔν ε5 ὑπάοτ Νεδος 
ταῖδ. (Ν ἢ. Υἱῖ}. 7: ΙΧ. 4: Χ 12; χιὶ, 24.) 

19. Ηασεδαῤίαδ. Οοἴάραγε σϑῦβο 24; δπά 
δὲ6 λίϑο Νεῆ. χ. 11 ; χἱὶΐ. 24. 

20. “1 9. Ἰδενε «υεγὲ ἐχῤγευσοά ὃν καριο. 
ΤΟ νΥΠῸΓ 56ῈΠ|5 ἴῸ τηϑᾶῃ ἴῃαΐ ἢ6 δά Ὀεΐογα 
δὲπὶ ἃ ᾿ΙΞῖ οὔ (6 220, [που ἢος ἀϊὰ ποῖ τη 
ἴϊ ΠΕΟΟΒΘΑΥΥ [παῖ ἢς 5ῃμοιυ)α ᾿πϑογὶ τ. ((ὐοπλ» 
Ῥᾶγα ᾿ ΟἿγ. χὶϊ, 31.) 

41. 1 ρνοείαι»εά α 71,..} Οὐοιηράγο 2 Οἢσ. 
Χχ. 1: [οε] 1. 14; 1|. 1ς; |[6Γ, ΧΧΧΥΪ. 9. 

ὦ γίφῥὲ «υαγ.ὺ ΟΥ," ἃ οἴταῖῃῖ γοδά." Τα 
οὐδ͵οςὶ βϑουρῃϊ νγᾶβ ἃ δρεθαῦ δηά ϑυςςεβϑῦι 
ἠουγποῦυ ἴο [εγυβδίοθπι. 

42. 7δὲ ἐπ|»} ἐπ δὲ «υαγ7γ}] Ναὶ ΘΠΟΙᾺΥ͂ 
τηοπᾶορα γνῶ, αηὰ οἡ νυνῆδὶ δοςοιηῖ, ἰ5 νυν ΠΟῪ 
υὑποετίδιπη. [ἴ ἰ8 βοδγοοὶγ ργοῦδθϊς τπαὶ τῆς 
ϑδπηδγιίδηβ νου δανὸ νϑηζιγεά ἴὸ ὀρροβὲ 
ΔῺ ΕΠΥΟΥ οἵ ἴϊπε Ρεγβίδῃ Κίηγ. Ῥεγῆδρϑ 
τοῦθεγ. 68, Ασαῦ οὐ ϑυγίδη, νυθῦὸ ἢϊ5 ὁρρο- 
ποηῖϊδ. Τμδῖ [Π6 ΘΠΘΠῚΥ ννᾶ8 γθαὶ, ποῖ ἱπλδρὶ- 
ὩΔΓΥ, ἈρΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι ν6γ86 11. 

Τδὲε ῥαπά οὐ ον Οσοάἀ7 (Οοπιραγὸ Ῥβ. χχχίν. 
15-22, ΜΠΙΓὮ ΘΟΧΡΓΟ5568 ἴδ 5Δ4Π|6 βεηςπηθηΐ δὲ 
δτελῖοσ ἰοησῖμ. 

24. δῤεγεῤίαΦ.} ἘἈδίδοσγ, “ ο Βμοσουΐδ." 

αγέ ἃ ἔγεεν}}} οἴεπηρ υητο τῆς οΚν 
Οοά οἴ γοιτ ἔβιΠοῖϑ. 

29 Ὑὕδιον γε, ἀπά Κεερ ἐἦόηι, ἀπι]]} 
γε ννεῖρῇ ἑδέρε Ὀείογα τῆς ςἢϊεί οὗ τῆς 
Ργιεϑῖβ δηὰ τῆε [,ενίτεβ, ἀπά ςεΐ οὗ 
τῆς ἔλι ει οἵ ἰβγδαεὶ, αἵ ἰεγυϑβϑαίςηι, ἴῃ 
ΓΝ ΜΝΜΝΜΜΝΝ ΜΔ ΝΥΝ Νμος Νὴ πὔἕἔ πππεἔετεἔΕοέΨέῖςι “πῆς 

ἘΖ2ΓᾺ 566 Πὶ5 ἴο πιεδη [πὲ δ δρροϊπίεα ἵννεῖνα 
ΡΓίεβίβ δηά ἴνεϊνε 1 Ἔν ιῖ68--- ϑογθῦιδ δηΐ 
ἨἩϑΠΔΌΪΔΗ (νεγβϑοβ 18 ἂδπὰ 19) ὑδείηρς ἴῃ ςἢϊοΥ 
δθοης ἴῃς 1, ον τὸ5 --ἴο ἴάκὸ {86 σμάγρο οὗ [Π6 
οἴἴἶεσγίηρβ5. ((ομηρᾶγε νοῦϑὸ 10.) 

45. ΤΡε εἰἰυεν, απά ἐδὲ γσοίΔ})] ΚΟὐΟἴηρατα 
ςἢ. υἱΐ. 15, τ6. 

26. δέμυεγ σεμεἶν απ δωπάνγοά ἐαίκη 2 ΆᾺᾺ 
ΠυΠΊΌΘΥ 566 15 ἴο ἢδγο [δ ]δη οὐἱ ἴον “ 1] ηῖ8. 
(8εε Ηουδίψχαηι, δἀ ἰος.) ὙὍΤὸ 53] ν6 Υ νθ556}5 
ὙΕΓΟ Ιοο, δηἀ ννεγα νοῦ 80 ΤΔΗΥ͂ [Δ] η[8. 
Οοιήρατε ννδδῖ 5 8α]ὰ οὗ ἴῃε σο]ὰ ἰῃ νεῦϑὲ 27. 

47. Τιυενν δα:0Ν: σ᾽ γοίά, 9.7) α ἐδοιμαπα 
ἄγα»..1 Νοῖ οὔα [ποιιϑδηὰ ἀγδπὶϑ (ἰ. 6. ἀἀγ] 05) 
δλςἢ, διυῖ ννογίῃ δ οροῖθου ἃ τποιιβαηά ἀδγίςβ. 
Α5 ἴδε ναἰυς οὗἨὨ (ἢ ἀλτγῖς ννὰ8 δθοιιΐ 22 58[1}» 
᾿ἰπρ8 οὗὁἨ ΟὟΥ ΠΙΟΠΕΥ͂, δος Ὀάθοη, ΟΥ̓ 58: ςοΓ, 
νου αν Ὀδοη ψοσἢ (ἀρατὶ ἔτοτπι ἴδ 
[λϑ!οπὶπε) 55} 

οΓ ἥπε εορβεγυ.Ἱ ὙΠῸ νοσὰ τγδηβίδιοα “ πὸ," 
ἢ ἢ οσουῦβ ΠΕΓῈ ΟΠ]Υ, 5 (ποις ἴὸ πιοᾶῃ 
οἰἴμογ “ γεϊον " οὐ “εἰ πἴοσγίηγ." ΡΓΟΌΔΌΪ 
[6 ν655618. ννεγε οὗἁ ογίεδαίεμρι, ἃῃ ἀπιλὶ πὶ 
νη ἢ νν8 οἰ ΠΥ ὈΓΔ55 ΟΥ 5ΟΠΊΘΙ Πρ ΠΘΑΥΪΥ 
ΔΡρΡγοδοδίπς ἴο Ὀγάβ5, Ὀυϊ νυ ἢ νγᾶ5 υοτν 
ΤΆΓΟΪΥ ῥγοάιισοά ἴῃ ἴΠ6 δηςσίεπε υνοτ]ά, 
νν οη Ρῥγοάυςεα, νῶ8 τεχαγάθὰ ἃ5. δα 
υδιμδθὶο. . δὰ 
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τῆε σπαπθεῖβ οὗ τῆς δοιιβὲ οὗ τῇς 
ΚΡ. 

30 80 τοοῖ τῆς ργίεβϑίβ ἀπά τε 
Ι,ενῖτεβ τῆς ννεῖρῃς οὗ τῆς 5νοτ, δηά 
τῆς ρο]ά, δηάὰ τῆε νεββεβ, ἴο Ὀγίηρ 
ἐλέει τὸ εγυβαίει ἀπο τῆς Βοιδβα οὗ 
ουγ Οοα. 
1 4ΤΠεη νε ἀερατγῖεα ἔτοπι ἴῃς 

γῖνεγ οὐ Απανᾶ οἡ τῆς τννεῖ ἢ ἄγ οὗ 
τἢ6. ἢἤγϑβε πχοητῇ, ἴο ρὸ υηΐο [Ἔγιβαίθτῃ : 
δηὰ τῆς Παπά οὗ ουΥγ (Ζοἀ νγᾶ8 ὕὑροῃ 
ι.ι5, Δπά ἢς ἀε]ϊνοεγεα τι5 ἔγοτι τῆς Πδπά 
οὗ τῆε ἐπεηγ, ἀπά οὐ β8ι:ςἢ 45 ἰδῪ ἴῃ 
ὑνδῖς Ὀγ τῆ6 νγᾶγ. 

22 Απά νε σλπης ἴο [εγυβα θη, δηά 
Δδοάς τἤδγε τῆγες ἀδγϑ. 

42  Νον οἡ ἴῃς ἰουγίῇῃ ἀδγ ννγῶβ 
τε 511νϑγ δπά τῆς ροϊά ἀπά τῇς νεβ586]5 
ννεϊρμεά ἴῃ τῆς Βουβε οἔ οιγ οά ὈγῪ 
τῆε παπᾶ οὗ, Μεγεπιοῖῃ τῆς βοὴ οὗ 
ται τῆς ρτίεβε ; δπά νγ ἢ ἢϊπὶ τυας 
ΕἸδαΖαγ τῇς ὁοη οὗ Ρῃϊπεῆδβ; δηά 
ἢ τῆεπὶ τας [οζαραά τῆς 5οη οὗ 
7 ἐϑῆυλ, ἀπ Ν᾽οδάϊδῃ τῆς βοὴ οἵ Βίππαὶ, 
Ιενίτες ; 

244 ΒΥ πυπῆθδοῦ πᾶ ὉῚ ψεῖρῃς οὗ 
Γ᾿ 

49. Τρε ἐρα»ιδεγ: οὕ ἐδε ῥοισε οὗ δὲ Σογά.] 
ὅοε τ Κ. νὶ. ς. 

31. Οκ ἐῤε ἱαυεί 1 αν οΥ ἐδὲ 8γ: νιοπὶῤ.] 
ΤῊΣ [ὲνν5 ἢ Εἶτα Ἰε Βαῦγίοη οὐ ἴἢς ἢγϑῖ 
ἀδλὺ οὗ [6 ἢἤτγϑξ πιοπῖῃ (ςἢ. νυἱῖ. 9). ὙΠΕΥ͂ 
Τολοῃοα Αἤδνᾶ ἰῇ πὶπθ ἀδγϑ, δηὰ, πανίπρ γὸ- 
τηδιηθαὰ {ποτ ἴῆγος (ςἢ. Υἱῖϊ. 15), φυϊεά [ἴ, 
8δη4 τεβυπιϑα {ΠΕΙΓ ἸΟι ΓΙΟΥ͂ οη ἴῃς τιν ] Δ. 

σμῶϑ ἂς ἰαγ ἱπ αυα!}. 866 ποῖδ οἢ ὑυδῖβα 22. 

82. ἢ ε εαριο 1ο εγισαίοι.) Οη ἴῃς ἤγβι 
ἀδγ οἵ ἴπὸ δ πιοπίῇ (ςἢ. Υἱῖ. 9), ἔθ υΓ πχοη ἢ 8 
ἴον τὴς ἀδσραγίιγὸ ἔγοτῃ ΒδῦΌγ]οη. 

33. Μενγονιοὶρ ἐδε “οη οΥἱ ὕγιαϑ.) αοπι- 
Ῥάγὸ ΝΟ ῖι. ἢ]. 4,21, δηὰ Χ. 5. 

οκαῤαή ἐῤε το ο" σεεἑϑμα. εϑῆυδ ἰ5 
οἴδφη πιοπιϊοηρα 85 οἠς οὗ ἴδε οδιοῖ 1 ,ονιῖο5 οὗ 
ἴῃς {π|6. (8εδ ςἢ. ἰϊ. 4ο; ΝΕἢ. νυἱῖ!. 7; Χ᾿ 9; 
ΧΙ. 8; ἂς.) [ογαδὰ 8 ροσβδρβ πιεπιἰοηςά ἴῃ 
(ἢ. χ. 21, δηὰ Νο ΙΗ. νι}. 7. 

Νοαάϊαρ ἐδὲ «οπ 9 Βίηπω  Νοδάϊδῃ ἰ5 
Ὡοῖ οἰβοννῆογο πιοηϊτοηορα; δυῖ Βίπηι!, ἢ 5 
λῖῃοτ, ἰ5 πιθητοηθά ἰη ΝΘ. χ. 9 ἃπά χί!. 8. 

84. ΑΜ δὲ τυεῖσδ᾽ «υαι εὐγὶἐεπ.} ΑἩ ἷἰπ- 
ὙΘΠΙΟΓΥ οὗ [ἢς ν6556}85. ννὰβ τηδέάθ, ἀπά ἴῃς 
ψγοῖρῆϊ οὗ οδοἢ 5ἰδίθα. 

8955. Ογὔενγεά.] (Οὐοήραγο οἷ. Υἱ. 17, ΠΟΤΕ 
[ὰς ἤγϑῦ Ὀοάγν οὗ ἴῃοβε ννῃο τεϊυγηρὰ 15 δίδϊεὰ 

ΕΖ2ΆΔΛ. ΝΠ. 1Χ. [ν. 3ο---ἰ, 

ΘΥΘΙΎ οπα: δηά 41] τς ννεῖρηῖ νγᾶϑ 
υυγιτίοη δὲ τῃδῖ τἰπ16. 

4ς Λ.ο τὴς ΤΠ] άγειι οὐὁἁἨ τῆοξς τπαῖ 
δλὰ Ὀεδδθῇ σδγγιθὰ ἀναγ, νυ ἢ ἢ νγεγα 
φοπὶα οὐξ οὗ τῆς σαρενιτγ, οἴεογεά 
δυγηῖ οὔξεγπρβ απο τῆς (ά οἔὨ ἰ5γδεὶ, 
τγεῖνε Ὀυ]Πος Κ5 ἕο 811 1βγδεὶ, πἰ πεῖῪ 
ΔΠα 5}Χ ΓΆΠΊ5, ϑΕν ΕΠ ΤΥ ἀπά βενϑη ἰδπιῦϑ. 
ἔνγεϊνε ἢε ροδῖβ 207 ἃ βίη οἴξεγιπρ : ἃ4}} 
ἐλέετυας αυτηῖ οἤεγπρ αηῖο τῆς ΠΟΚῸ. 

16 4 Απά τΠεγ ἀε]ϊνετγεά τῆς Κὶπρ᾿ 5 
(ΟΠ ΠῚ 5510Πη8 ὑπο ἴῃς Κίηρβ [ἰἰει- 
τοπδηῖβ. ἀπ ἴο τῆς ρονεγπογβ οἡ [ἢ 8 
8146 τῆ γίνε : απά τῆογ ξισιμεγεά τῆς 
Ῥεορῖὶε, ἀπά τῆε Βουξϑε οἔ Οοά. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΙΧ. 
1 ΣΦ εγα νιογηοἦ ,0»7 ἐλε αϑέντέν 27 δε ῥεορῆφ 
το εἰγαηρέγς. αὶ 3,716 Ξγαγεία ππῖο Οσα τοῖα 
εοηγέεεοη ο7 εἴης. 

ΟΥΝ νεπ τπεθεὲ τῆϊηρβ ὑγεγε 
ἄοπε, [Π6 ῥγίΠςεβ σαπΊε ἴο ΠΊ6. 

δαγίπρ, ΤῊΣ ρεορὶε οὗ Ιϑβγδεὶ, δηά τῆς 
ΡΓεβῖβ, ἀπά τῆς [,ενιτεβ, ἤᾶνε ποῖ 
βεραγαῖεά τ επΊβεῖνεβ ἔγοπι ἴπε ρεορὶε 
οὗ τῆε ᾿ἰΔπάϑβ, ἀοίηρ δεσογάϊηρ ἴο τῆ εἰ γ 

Β᾽ ΠῚ ΠΥ ἴο παν οεγοά πυπιεγοὺυβ Ὀυγηῖ- 
ΟΥ̓ΘΥΠΡ5, δηὰ “ἵννοῖνο ἤοιροαῖβ ἴὼσγ ἃ 5ἰη- 
οἴετγίηρ ἴον 411 [5γδοὶ." ὙὍὙ8ὸ [άθ8 οὗ οἴετίης5 
ἴογ ἃ}1 [5γδθ] ρεγνδάδθβ ἰῃ [15 σᾶϑε ἴθ θῃίσγε 
βδδοῦῆςο, ἢ τῆς Θχοορύοη οὗ ἴδπε ἰδπιῦα, 
ὙΠοΟθ6. ΠΌΠΊΘΕΓ (77) 15 ῬΘου] Αγ, δη 885 ποῖ 
Ὀδεδη δοςουηϊοά ἔογ. 

86. 72ε ἀίπσ᾽: εονηνρισσίομ,.] 1.6. ἴθ οτγάοτα 
ἰδϑιιθά ἴο 411] βουόγποῖβ οὗ ργονίπεοβ. πρᾶῦ 
]υάχα ὉΥ Ατίαδλχογχεβ, 45 ρίνεη ἰῃ οἢ. υἱὶ. 
121-24. 

ἐδε δἰπο: ἐοιίοπαπ..ἢ 1 ἴογα! γ, “ἘΔ 9 
κί κ᾽ 5 δδῖστδρβ.᾽ Τῆς νοτζά [5 υδοὰ ἴη [ἴ8 
βίςῖ 5656, Γοίογτηρς ἴο ἴῃ οπϊεῖ τυϊοῖβ οὗ 
Ῥογβίδη ρτγονίηςεβ, ἔοπιλ νος τὰς “ 
ὙΟΓΏΟΥΒ "ἢ (ῤαςβατυοίδὺ, τυ]οῦθ οὗ βυλδ! ]οῦ ἄς- 
{γιοῖβ, ἀγὸ ἀἰδηρυ δῃοά. "τ᾿ 

ΟΗαΑρ ΙΧ. 1. Τόε ῥγίποο. ἢ Τῆς ρῥτγίπειμα! 
Δυςϊδοτυι65 οὗὨἨ [6 οΥ ῥγίοσ ἴο Ε γα 8 ἀγγῖνδὶ), 
[1 νουϊὰ 5εοπὶ τπαῖ οἡ ἴῃς ἀφδῖῃ οὗ Ζοτυθ- 
Ὀαῦοὶ πὸ βροςΐδὶ ρονθῦποῦ οὗ ἴῃς [ὸνν8 πδὰ 
Ὀόεη δρροϊπῖθά, δπὰ βρονεὺ δὰ σοπϑοηι θπΕΥ 
Δ] η ἱπῖο ἴπ6 μαπάβ οὗ ἃ ςογίδίη πυπῖθοσ οὗ 
οἰ οῖβ οὐ “ ῥγιηςςβ." ϑοπὴς οὗ ἴΠ696 ρου θοῦβ 
πονν τιδάςθ σοπιρ δίηϊ ἴο Ε.2γὰ. 

Δοἱηρ σεζογάἑς 1ο ἐδεὶγ αδορηπαίοη.. ΤῊ 
ΚΥΔηΒἰδίίοη 56 δοπιοννδαῖ ἴοο βδἴγοηῃῃ.Ὀ Τδὸ 
᾿νογάϑ οὗ ἴπ 6 οτἱ ξίηδὶ τὸ --- “ Τὸ ΡδΟρΡΪΘ οὗ 



νυν. 2--.} 

Δδοπιϊηδίίοηϑ, ευόη οὗ τῆς (ὐδπδδηϊζεβ, 
τε Ηϊτετο5, τῆς ῬεγιΖζιῖεβ, τῆς [οΘδιι- 
51165. ἴ[η6 Απιπιοηϊζε8, ἴῃε Μορδθίϊεβ, 
τῆς Ἐργρτίδηβ, ἀπά τῆς Απιοπῖαβ. 

2 ΕοΓ {πὲ μάνα ἴακεηῃ οὐ τἢεὶγ 
- ἀδιιρῆτοτβ ἔογ τῃεπηβεῖνεβ, ἀπά ἔογ τπεὶγ 
80η5: 80 τῆδλϊ τῆς ΠΟΙ 566 ἢᾶδνε 

᾿πλΠρ]ςα τΠἢεπηβεῖνεβ υνἱτῇ τῆς ρεορῖίε 
οὐ ἐδοεε ἰαπιά8 : γοᾶ, τῇς παπᾶ οὗ τῇς 
ῬΓΙΏςσ65 ἀπά γυΐεῦβ ἤλτῃ Ὀδεη οἢϊεῖ ἴῃ 
[15 ἴγεβρᾷ88. 

4 Απὰά ψῆεπη 1 πεαγὰ {ῃϊ5 τηίηρ, 1 
ΓΕΠϊ ΠΥ ρΑΓΠΊΘης 814 ΤΥ τπηλητὶε, ἀπά 
ΡΙυςκΚεά οδ΄ τπηε Παὶγ οὐ τιν μεδά ἀπά 
οὔ πὶ δεαγά, ἀπὰ 84ῖ ἀοόνγη δϑιοηϊβα. 

4 ἼΠπεη νγεγα 4556} 164 πὑπῖο πὲ 
ΘνεγΥ οἠς τῆδϊ {γα π] ]ε ἃ δὲ τῆς ννογάβ 

ΕΖΆΔ. ΙΧ. 

ΔΙΌΒ6 ὉΡ ἔτοπὶ ΤΩΥ μεν 688 ; 
Ὠανίπρ τη ΠΥ ραγπηεηῖς ἀπά ΠΥ 
τηΔηἴ]ς, 1 [6}} ἀροὴ πὰγ Κηςεβ, δπὰ 
βργοδλά οἷκπᾶῃῃγ παπάβ ὑπο τῆς [0 Ὰ Ὁ 
ὨΥ Οοά, 

6 Απά 5κ]4, Ο πὶ Οοά, [ 1πὶ 
Δϑῃαπιεὰ δηὰ ὈΪ]υ ἢ ἴο ΠῚ ῸΡ ΤΥ ἔαςε 
ἴο ἴποε, ΠΥ (ΟΥἀ : ἰογ ουγ ἱπί φυ τῖεϑ 
ΓΕ ἰπογεδβθα ονογ ΘᾺ ἢοδά, δπα ουζγ 
᾿ΓΘΘρΆ55 [5 σΤΟΎΨῚ ΠΡ απἴο [ἢ ἢξάνεηϑβ. 

7 δίηςο τῆς ἀαγ5 οὗ οἷ ἐΔῖΠετβ ἦδος 
ΜῈ δέέη ἴῃ Ὁ σίθαϊ ἴγδβραϑθθ ὉΠῖοὸ [ἢ 15 
ἀλγ; δπά ἔὼσγ οὐ ἱπιυΐτε5 Πᾶνα ννε, 
ΟὐΓ Κίηρϑβ, ἀπαᾶ ΟἿΓ ῥγίθβϑῖβ, θθθη ἀε- 
Ἰϊνεγεὰ ἰπῖο τῆ6. παπᾶ οὐ τε Κίηρϑβ οὗ 
ἴῃε ἰδηάβ, το τῆε βννογά, ἴο σαρτίν!τΥ, 
Δηὰ τὸ ἃ 8ροῖϊ, δηὰ ἴο σοηπβιβίοη οὗ 
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1 ον, 

απ αδέῤέεώνα, 

[οτν,. 
ἐπέ ένσεα 

οὗ τῆε (ὐοά οἵ ἴξγδεὶ, θεσδιιδε οἵ τῇς Τ Ἠοῦ. 
ἰΓδηβργεβϑϑίοῃ οὗ τῆοβε τῇδῖ ἢδὰ Ὀδβεη 
σΑΥΓΙεα ἀννᾶν ; ἃπά 1 9541 δϑτοηϊθά ὑπτ|] 
[86 δνεπίπρ 3δογίῆςα. 

5 ἴ Απὰ δὲ ἴδε βνεηΐπρ βδογίῆος 1 

ἔλεε, 85 11: 1ς τῇ !}5 ἀδγ. ὌΝ ἃ 
8 Απά ποῦν ἴογ ἃ ἴΠϊπι]|ς βρᾶςε ργᾶςε ι οι, 

Βαῖῇ Ὀσδδη «ἀδσιυεαά ἔτοσι τῆς [ΟΚῸ Οὐ ΐ 2 Σ ὼΣ 
(ὐοά, το ἰεᾶνε ι15 ἃ γεαπηηδηϊ ἴο Ἔεβοᾶρε, ἐ ετπεν 
Δπὰ το ρίνε ι.5 ᾽ἃ Ω8]] ἰπ ἢ18. ΠΟΙΪΥ͂ αὐοάδ. 

Ιϑγωεῖϊ. .. μᾶνα ποῖ βδορασγαϊε {μοσηϑεῖνοβ 
ἔγοπι (ἢ6 Ῥεορὶθ οὗ ἴπῸὸ ἰαπὰβ ἐξ: σϑδρϑοῖ οὗ 
{ΠεῚΓ δθογηηδί!οηβ." ῬὍΤῆδ πιϊὶχοαὰ τλδγγίδραβ 
δὰ ρσγενοηϊοά (Πδῖ σοπηρὶεῖθ ϑορδγδίιοη οὗ ἴπ6 
Ῥεορὶβ οὗ Οοἀά ἔγοπι ἴπε ἰάοϊαῖγοιι8 τῖε8, Οὐ 
“ Δροπιηηδίϊοηβ," νυ δὶς ἢ τΠ6 [,Ὧνν τεαυϊγοά, δηὰ 
ΟΠ ΟΝ, νν 88 ΠΟ ΒΒΔΤῪ ῸΓ ΟυΓΥ οὗἉ τε] ζίοη. 

ἐῤεέ «Ανινιομίες, 6 Αοςογάϊπρ ἴο τδς 
ἰοϊῖον οἵ τῃ6 1ἃἰὰνν, πιαστίαρο ἢ [ἢ (δηδδη- 
115} πδίϊοηβ τνᾶ5 δίοπο ἔογυϊἀάδη : Ὀυ1 1ἴ σαπὶὸ 
ἴο Ὀ6 ΚΕΈΠΟΓΑΙΥ [εἰϊ (παῖ [86 ῥγίηςίρὶε οὗ με 
Ῥγομιδιιίοη ἐχιοπάρα ἴο 411} ποιρουσίης ἰ40- 
ἰἸλῖεσβ. (ὅ8ὅεε ποῖς οἡ 1: Κ'. χὶ. 2.) 

2. Οὔιδοιε ἰαπά:.} 1 Λτο γα ν, “ ΟΥ̓ ΤΠ ἰΔη 5." 
ΤῊΣ ὀχργαϑϑίοη 15 γορεαῖοα ἔγογῃ ἴδ ργεοθάϊησ 
ΥΈΓΞα. 

8. ] γεπὲ ριῦ ραγγιοη ἢ Οοτλραγο Οδῃ. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 29, 34; [οὗ ἱ. λο; [058 Υἱ!. 6 ; ἄζς. 

απά ῥὶμελεά οὐ δὲ ῥαὶγ 9 νιν δεαά, “71 
δῃδνίηρ ἴῃς Ποδὰ ννᾶβ8 δὴ Οσα ΑΓ 5:5 Ὁ 
ετιεἴ διιοης ἴδε ᾿Αϑίδίῖοϑ. (866 [οὐ 1. 20; [6γ. 
ΥἹΙ, 29; ΧΥ͂. 6; δπὰ οογῆραᾶσε Ηογοά. ἰχ. 24; 
Ω. Ουγί. χ. 9, 8 17; ἄς.) Βιυῖ ρὶυςκίης οὐ 
(6 δαῖγ ἢ [Π6 ΠΑπάβ, 80 ςοιπησηοη πος 
(Βς οἰαδ5:ς. 8] πδίοῃϑ, 15, σου ραγα ΕἾ 5ροαῖκ- 
ἴῃ, ΓΆΓΟΙΥ πιοπιοποα 845 ργαςιιϑεάὰ Ὁγ τδειη. 
(ϑεε, Βοννενεσ, “ἔϑογ}. ὁ Ῥεσβ.᾽ 1. το 57.) 

4. Τδε «υογῇ! 97 ἐδε Οοά Γ᾽ Τεγαεί. 1.ε. 
[86 (Ὠγοαϊθηϊπρβ ςοηίδιποὰ ἴῃ [86 1ἃανν, ἴῃ ΓΟ- 
Βροοῖ οὗ 58:10} τηδισίαροβ 85 ᾿ιδιὶ Ὀεεη ᾿οη- 
“οι (θευῖ νι... 4. Οοπιραᾶγο [οβὲ. χχῇν, 
12, 13. 
εἰ ἰδὲ συεπίηρ “ἀὐγήβοφ.) 866 Ὡοΐδ οὔ 

τιν. χνῆ!. 25. 

δ. Ῥγορι 7,:.7 ῥεαυΐποι..}3 7.6. “ ἴτοτὴ ΓᾺΥ͂ 
αδἴιτυάς οὗὨ ννοορ." (δεε ἴδε ργεςθάϊηρ νογβθ.) 

ῥαυΐπς γεϑπὲ »1}7 σαγηηοη πα 71} ἘΠῚ 
Α βοοοηὰ [{{π|6, 8ἃ5 ἃ σοποννοὰ ἱπάϊςδίοη ὁ 
ετὶεῦ δηὰ μογγοσ. [ἴ ἀρρεδαγβ ἔγοπιὶ ςἢ. χ α 
(δῖ [8158 ἴοοῖκ ρίδοθ ἴῃ ἕγοπὶι οὗ ἴθ Τοπιρῖο, 
ἰη [ὴ6 βρῆ οὔ 41} [ὴ6 ρεορῖθ, υβοση 6 ν᾽ 88 
δηχίουβ ἴο ἱπΊργοβϑ β5[ΓΟΠΡΪΥ νν ἢ ἃ ϑθηβῈ οὗ 
τῆς Βοϊποιι5η655 οὗ ἴΠεὶγ βίη. 

6. Ομ ἱἐμπίφιμ ἶφι ἀγὸ ἱπογεασεα οὐ ΟἹ" 
ῥεαά.] (οπῖρατὸ Ῥβ. χχχνὶιὶ, 4--- Μὶπε ἰπ- 
4165 ἀγὸ σοηθ οὐοῦ στηϊπ Ππεδα," 

ΟἿ ἐγβασ. ἡ ΞγοτυΝ μρΡ μηΐο δὲ ῥεαύεῃ. 
1.6. “ἰδ θδσΟΠΊΘ ΥΟΙΥῪ τοδί, δηἀ π85 ὑγουοκ 
Οοὐ. ((Οοιηρᾶτε 2 (ἢΓ. ΧΧυ!. 9.) 

ἡ. ϑδίπεε ἐδὲ ἀνε Οὗ οἱ “αίδέεγι, δ᾽. ΜΕΥ 
5' ΤᾺ ΠΪΓ ἴῃ ἴοπο ἴο [Π]5 ἅγὸ [ἢ 6 ςοηίοβϑίοπϑβ οὔ 
Νοδμοπδὴ (ΝΟἢ. ἰχ. 29-35) δηὰ οὗ Πδπηϊοὶ 
(Ππη. ἰχ. 5-τ1)ὴ. Τῆς Οδρονν Πδα ἄοης 118 
ΜΌΣΚ ΟΥ̓ ἀΘΟΡΙΥ σοηνίποϊηρς οὗ 5'η {πὸ παίϊοη 
[μαῖ παὰ Ὀξεὴ ὑγουὰ δηὰ 536 τὶ ρῃϊεοι!5 ρΓθ- 
ΥἱΟυ5]}γ. 

8. Γον α ἐμίε “ρα ΤὨς “1016 βρᾶςθ 
8 ἃῦονς 5ἰ ΧΑ γϑᾶγϑ, σοιιπίϊηρ ἔτοπὶ ἴ86 
βοςοηά οὗ Π δτγῖι5 (ς(ἢ. ἰν. 24), ΟΥ δδοιι εἰ ητΥ, 
οουπῆϊπηρ τοσὶ [6 ἤγοι οὗ ὕγτγιιβ (ἢ. Ἰ. δ 
Βιυιϊῖ τΠ18 ἀοο5 ῃοΐ ϑεέῖη ἴο ΕΖγ8 τις ἴῃ ἴδ 6 
ἴδ οὗ ἃ πδίϊοη. : 

2 γεριπαᾶηὶ 0 ἐπ .αΡε.} Ἀδῖπογ, “6 σοι δοῖ 
δεῖ 825 ὁδοδροὰ." Τῇὸθ “Γοπιηληῖ ἢ 15 
ἴῃς ποὺ σουηπ ΠΥ τπδῖ δ45 τεϊυγηθά ἔτοσὰ 
(Βς (δρινγ. 

α παὶ!.] Οοπιρᾶγε 5. χχὶϊ. 23, 25. ΤῈ 



41τό 

Ρ᾽δςε, τῆαῖ οὐγ (ὐοά πιᾶν Ἰ’ρῆτεπ οὐγ 
ἐγεβ. δηά ρῖνα υ8 ἃ {{π||6 γενίνίηρ ἰη 
οὔγ θοηάαρε. 

9 ἔογ νγε τυεγὲ Ὀοπάπιεη ; γεῖ Οὐγ 
Οὐοά Παῖῃ ποῖ ἔόγβακεη 8 ᾽π ουγ θοη- 
ἄλρε, δυὰς Παῖῃ οχιοπάεα ἐπετεῦ πηῖο 
115 ἰη [ἢ βρῆς οὗ τῆς Κίηρβ οἵ Ῥεγϑβίδ, 
ἴο ρἷνα ιι8 ἃ τενίνίηρ, ἴο βεῖ ᾧρ ἴῃς 

᾿πποο ιν Πουδε οὗ ουγ (οά, ἀπά ἴτο τεραὶγ τῇ6 
᾿ς ἀεβοϊαδτίοης τπεγεοῦ, ἀπά ἴὸ ρίνε υβ ἃ 

νν8]}} ἰη ᾿άλῃ δηά ἐπ Γεγυϑβαάὶεπι. 
ΙΟο Απά ποῦν, Ο οὐὖυγ (ὐοά, νῆδῖ 

5}}2}} ννὲ 5ΔΥ δἴϊτεγ τἢϊ8 ἡ ἔογ ψὲ ἤᾶνε 
[ογβάκεη ΤΥ σοπηηδηἀπΊεη 15, 

11 ΝΒιοδ τῆου δᾷβϑὲ ςοπιπμδπάοά 
ῖ 

: 
ΓΉΜ ΟΥ δε βεγνδηΐβ ἴῃ6 ργορῃεῖβ, βϑαγίπρ, 
ον ἢ [ἢε ἰαπά, υπῖο νγῆϊς ἢ γε ρὸ ἴο ροβ8- 
ἐὐδνωρδι 5685 ἰΐ, 56 ΔἍΠ ὑποΐθαπ ἰαπὰ υνίτῃ τῆς 

χ. 23. 
ἈΠΓΠΙπε88 οὗ τῆς ρεορὶε οὗ πε ᾿δπάβ, 
νυ ἢ τῆεὶγ δϑοπιηδιίοηβ, νῃϊς ἢ Πᾶνα 

32. )εμι. 

7. 3: 

Ἐπ ΒΠεὰ τς [τοι οηβ ἐπά τὸ Δῃποῖῃδγ νντἢ 
"ομκίὰ 195 ΤΟ ὈΠΟΪΘΔΠΠ688. 
ὁ ποιΖά. 

12 Νὸν τἢεγείοτε ρῖνε ποῖ γόυγ 
ἀδυσῆτεγβ αητο ΤΠ εἰ 80η8. πείτπεγ τὰκα 

ΠΛΕΙΔΡΠΟΓ 18 ργοῦα ον ἄγανντι ἔγομι ἃ [εηΐ-ῬρΙη, 
ὙΠΙΓΙ 15 ἀσίνθη ἰηῖο ἴΠῸ ϑαγῖμ ἴο τδκο ἴπ6 
ἴρηξ ἤγτῃ δηὰ βϑοιζο. 

ἐπ ῥὲς βοὶν ρίας.) 7.6. “ Ἦ158 ΒοΙγν ηνα)"--- 
ἴδε ἰαπὰ οὗ ἰϑβγαθὶ. ((οπιραγε Ζοςῆ. ἰϊ. 1.2.) 

9. γε αὐεγε δοπάνιοι.)] Ἐδίδογ, “1 δχθ 
Ῥοπάπιθη." ((ἐοπῖρᾶγθὸ Νεῆ. ἰχ. 36, 17.) 
ΎΤΠΟ [5ὉΓδε] 1165, τποιρ τοϊυτποὰ ἴσοπὶ τπ6 
Ορινιν, ννεγδ 51}}} “ θοηάπιθη." Ὅλο Ῥογ- 
δἰδη Πιοπδγοἢ νν8 ἴδοὶγ δὺβοϊιῖς ἰογὰ διὰ 
Ταλϑῖογ. 

10 χίπιε τῷ ἃ «υαἱ] ἱπη Χιάαρ απά ἐπ ὕεγι-» 
“αἰρμ.) ὌῊΘ ψογὰ ἰγδηβιδῖθα “νν8]}᾽ πηθδῃ8 
ταῖπον “πεάρο ἢ ογ “ἔδϑηςο." [Ι{ [5 υδοὰ ΠοΓδ 
τηε Δ Ρ ΒΟΥ Δ Π}γ ἔογ ἃ βαΐε δῦοάθ. ΤῊ “ ννδ]}" 
οὗ ]Ἰογυβα]οπὶ ννᾶ5 ποῖ γοῖ δυ}}1, 

11. δαγίμ 5.) ὍὌΠο ννοτάς τὶς ἢ ἕο ον ἴῃ 
{Π|5 νΈΓβΘ ἀγὰὸ βοῖ ιυοϊεά' ἔγοπὶ ΔΠΥ͂ ΡΓΟΥΪΟΙ8 
Ὀοοκ οὗ δετίρταγο, δι ΠΊΘΓΟΙΥ εἶνο ἴῃ 6 ψϑηργαὶ 
ξ6ῆ56 οὗ πιο ΓΟιΒ ρᾶβδαβο5. 

12. Οἴτυε ποὶὲ γομν ἀαμσδίεγι, Ὅς Ἡροτα 
ἴπεγε ἰ5 ἀϊξιηοϊ τείσσγειιςθ ἴο [ θυῖ. Υἱῖ. 3, 
δη ρεγμᾶρ5 ἴο [ο5}1. ΧΧΙ,. 12.Ψ 

ΠΟΙ “εεῖ ἐξεὶγ ῥέα ποὺ ρεῖ» «υταὐὲδ 7 Γ᾽ 
ἔυεγ ὌΠ Ι8 σοπητηδηὶ τνὰ5 ρίνθη ἰπ οι. 
ΧΧΙΙΙ. 6, δι ννᾶ8 ἘΠΟΓΟ ἜΧΡΓΟΘΘΙΥ ἀρρ] θὰ ἴο 1ῃ6 
Μοδδιῖοβ δηάὰ Δπιπιοηϊῖεβ ΟΠΪγ. Εἶτα, ἀρρᾶ- 
ΤΟΠΕΥ, οοηςεῖνοϑ ἴπαΐὶ ὦ ογίϊογὶ ἴξ τηυϑῖ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο παίϊοπβ ννῆοϑε Ἰάἀοἰδίσθϑ ννεσε θύῃ ΑἹ [Ὶ 
ΒΤΌΘΘΟΥ σμδγαςίεγ, 

ΕΖΆΑΛ. ΙΧ. ἶν. 9--1 5. 

(ἢεῖγ ἀδυρῇϊζεῖβ υὑπίο γοόιγ 50η8, Ποῦ 
Β6εκ τῆεῖὶγ ρεᾶςα οὐ {πεὶγ γα ἢ ἴον 
ὄνεῦ: ἴῃδΐ γε ΠΊΑΥ Ὀ6 βέγοηρ, Δπά δδῖ 
τῆς ροοά οἵ τῆς ἰαπά, «πὰ ἸΙεᾶνε 2} ἔογ 
Ὧη ἱῃμογίίδησα ὁ γοὺγ ΤΠ] άγεη ἴογ 
νοῦ. 

12 Απά δον ἃ}} τῆαξς ἴ8 σοπγε ὕροῃ 
118 ἔογ οὔ εν}} ἀεεάϑ8, δηά [ογ οἷιγ ρτεδῖ 
ἔγεβρΆ58, βεείηρ ἴῃαϊ ἴῇου οὖ (σοά 
Ἶμαβε ρυπίβμεά ὑ8 1688 τπᾶη οὐγ ἰπϊ- Ὁ Ηεδ.. Ἐπ ; ὁ τοίῤῖν 
41 π|658 ἄσεεγυέ, ἀηὰ ἢδλβὲ σίνοη τ. κοὐ δείά δε- 
ἀεἸνεγδηος 45 ἢ Ϊ8 ; τα οὶ εὐᾷ 

14. δῃουϊά νγε ἀρδίῃ Ὀγεὰκ ἢ γ ςοπι- 
Τηδηἀπηδηΐβ, Δηἀ Ἰοἷπ ἰῃ Δ Υ νυ τῇ 
ἴῆε ρεορὶε οὗ τῆεβε δϑοπιί παίίοῃϑ καὶ 
ννοιϊάδδε ἢοῖ τοι 6 ἈΠΡΤΥ [ἢ 8 
Ἢ] τῆου Παάβε σοηδιιπχεὰ κς. 80 τῃδῖ 
ἐδεγε τοωδ δὲ Ὧὸ τεπληδηΐ ΠΟΥ 65- 
σἀρίηρ ἢ 

Ις Ο [οἈΡ Οσὐ οὗ 18γδεὶ, τῆου γέ 
τρῃζθοιιβ : ἔργ ννὲ γε πΊΔ 1 Π γεῖ εβοδροά; 
85 ἐΐ 'ς 1ἢ15 ἀΔΥ : δεῇο]ά, ννε γέ θείογε 
[ἢεα ἴῃ Οἱ [ΓΕβραβ565 : (ὉγΓ ννὲ σδηηοῖ 
βίδα δείογα {πες Ὀθεσδυβε οὗ τἢϊ5. 

ἐδαὶ γὲ »Ω7ῦ δὲ εἴγοησ, Ὁ Ἠδστε δραῖη 
[ποτ ἰδ ἢῸ οχδςῖ αιοίδιίοη οὗ ἴῃς ρῥγοπΊϑοβ 
τηδάς ἴο ἴποβο ννῆο ἱκορί [16 ραγςυ λυ οοπι- 
πιληά ἴο δνοι!ὰ τϊχοὰ πιαγτίαροβ (Π οι. υἱῖ. 
12-15}; δῖ ἃ ςο]ϊεςτίοῃ οὗὨ νατγίουι9 ργοπιίβεϑ, 
τοδάθ βΈΠΟγΑΙΥ ἴο οὐεδάϊεπος, νος Ελγὰ 
ΒΡΟΟΙΔΙΪν αἰίδοῆεβ ἴο οὐδάϊΐεηςε ἰῃ [ἢϊ]58 ρᾶγ.- 
του ]αΓ πιδῖῖεγ. ΤΌΘ ννογάβ, “ τἴμδΐ γὲ πιδὺ ὃς 
Βίσοη," 5εε ἴο Ὀ6 ἴακοη ἕγοπι [οιιῖ. χι. 8 : 
186 οἰδιι56, “δηὰ οαῖ {π6Ὸ ροοὰ οὗ ἴδε ἰαπὰ,᾽ 
ἔτοπι 15. ἴ. το; ψ 16 [Π6 οἴδυπο, “ δηᾶ ἰθᾶνε τῇ. 
ἴον δη ἱπῃεγιδηςο ἴο γοιγ ςὨ]άγοη ἴῸγ ὄνον,» 
Ὀϊεπάς Ῥτον. χὶϊ. 22 νὰ ΕΖΟΚ. χχχνυ. 2ς. 

18. δκορ ἀείμυεγαπεο ας ἐῤὶ..ὺ Οτ, “ δυςἢ ἃ 
Γοιληδηΐ ἃ5 [ἢ}5. Τὸ ψοσγὰ 15 ἴῃ 53πΠ|ι6ὸ 88 
(Παϊ ἰγδηβίδιθα “ἃ σοπηηδηῖϊ ἴο ὅβοᾶρε" ἴῃ 
ΨΟΓΒΟ 8. 

16. ΤΡομ αγὶ γίρδιεοιε: ,ὸὼγ αὐε γεριαὶη γοΐ 
ἐπ εαῤεά. ϑοπὶς ἴδκο “στ ρῃϊοου᾽" ἴο τηθδη 
Ποῖα “ Κιηα " οΥ “τηογοὶδι}," νΒὶςἢ 15 ἃ πιεδῃ- 
ἵπς ἴῃς Ηεῦγονν ἐπαάδε οἴεη 85. Οἵδμοῖξ 
Εἶχε ἃ {86 τπῆογε υ50.8] 5επβὲ οὗ “ ἠι5ῖ,, δπὰ 
υὑπάογξίδηα ἴῃς ἢ.}}} πηοαπὶπρ οὗ 6 ρᾶβϑᾶρὸ ἴο 
Ὀς, “1δΒου τὶ τι ἴθοιιβ, ἀπά μαςῖ ρυπιΞηοά 
8, 380 (δὶ νγὰ ἃγὸ ἃ πιεγὸ σοπηηδηΐ οὗ ννυβαῖ 
νν88 Οὔςδ ἃ αγεαῖΐ ρΘορΪὶο." 

«ὐὸ εαπηοΐ “ἰανά δεΐόγε ἐδεο. 
ςᾶπηοΐῖ δἴδπα ὉΡ ὈΟΪαΪγ Ὀεῖογε 
σοηϊ.ἢ 

δεοσιδθ οΓ᾽ ἐδ. ἘΒεδοδλιιβε οὐ οὔὖζ βίη, 1) 6 
οοπίγαςζίου οὗ ἔογυϊἀάδη πιαττίαροβ. 

]1..Φ. χοὸ 
ΘΟ 45 |ΏὴΠ0- 



Γ Ἡεῦ. 
τσεῤῥέα 
2 τω 
τοσοῤένεξ. 

γ. 1--6.] 

(Γ(ΗΑΡΤῈΚΝΚΝ Χ. 

1 λαλαμίαλ ἐπεοεγαρσείλ ἔεγα 19 γογνε {λό 
σσαηρε παγγίαρς. 6 2 εγα γιομν μη σ5:6772- 
ὀίοίὰ ἐἦξς 2εοβίφ. ἡ 7: εοῤέε, αὐ 14ε ἐχλογ. 
ἑαἠοη 97 ἔτγα, γοβεηΐ, α»παἱ Ξγονιέδε ἀνιοηα- 
γης, ἷς 7244 ἐαγὲ ἴο 2εγγογῆε ἐπ, τ 714 
παρε 97 ἑλένε τρλιοὰ ἀαά »ηαγγέραϊ “17 αμρὲ 
τολῦέε 

ΟΥ̓ νῆεη Εζγα μδά ργαγεά, 
Ν δηὰ ψνῆεη πε δὰ ςοηΐξεθβδά, 
ννεερίηρ, δηά οδϑβιίηρ ἢ πιβε] Γ ἀονγῃ 
Ὀείογτε ἴῆε ἤοιβε οἵ (σοά, τἢεῖς 85- 
86 ΠΊ ]εἀ ἀητὸ Ὠΐπὶ οὐ οὗ ἰβγδεῖ ἃ νεῦγ 
ρίδαῖ σοηρταρδίίοῃ οὐ πε ἀπά ννοπιεῃ 
ἃπὰ ΤὨ]άγεη : ἔογ ἴῃς ρβορὶες ἵνερι 
ΥΕΓΥ 80Γα. 

2 Απά δῃδοδαδπηίδῇῃ ἴῃς βοὴ οὗἉ Τεἢϊεὶ, 
οπθ οὗ τῆε 8018 οὗ ΕΪδπι, δηβννεγεά ἀπά 
δβ81ἃ πο ἔζτγα, ὟΝ ἢᾶνε τγεβραββεὰ 
Δραϊηβῖ οὐγ (ὡοά, ἀπά ἢᾶνεὲ τἴακϑη 
δίγδηρε νγίνε8 οὗ τῆς ρθορὶε οὗ τῇς 

ΕΖΆΑ. Χ. 

ἰλῃά : γεῖ ποῦν ἔδεογε ἰ5 Βορα ἴῃ [βγδεὶ 
ςοηςεγηίηρ; 118 τἢϊηρ. 

2 Νὸονν τΒογείοτε ἰεῖ 8 πιᾶκα ἃ 
σονεηδηῖ ψγΙτἢ οὐ (ὐοά ἴτο ριυιζ ἀννᾶγ ᾿ ἨεΡ. 
411 τῆς νγίναϑ, δῃὰ βοῇ 25 ἂγὸ Ὀοσῃ οὔψνι. 
ἴΠεπι, Δοςογάϊηρ το τῆς σουπ5εὶ οὗ ΓΩΥ 
ἰογά, δηἀ οὐ τῆοβα τῆδῖ τε] 6 δὲ τῆς 
ςοπιπιαπαάπιεης οὗ ουγ (οά ; «δηὰ Ἰεῖ 
ἴ θεὲ ἄοπε δοςογάϊπρ ἴο τῃ6 ἰδνν. 

4 Ατίβε; ἔογ 2:}τ: πηδῖζεγ δείοησείῇ 
πηἴο ἴπ66 : νγὲ αἷβο τυδἠ δὲ ννίτῃ τῆςα : 
δε οὗ ροοά σουγᾶρε, δἀπὰ ἀο 12:. 

5 ἼΠΘη ἅγοβε ΕΖγδ, ἀπά πχδάς τῇς 
σπεῖ ρῥτίεβῖβ, τῆς [,ενίτεβ, δπὰ ]} 
ἴβγδεϊ, ἴὸ ϑνγεαγ τῃδι ΓΠΕΥ 8ῃου]4 ἀο 
Δοςογάϊῃς ἴο τὶ νγογά, Απά {πεῪ 
ϑυνᾶΓθ.. 

6 4 εη ΕΖγΔ τοβα υρ ἴτοπι θείοσε 
τῆς Ποιιϑὲ οὗ Οοά, δηά νψεηῖ ἱπῖο τῇς 
σῃδηιδεῖῦ οὗ ομδπδη τῆς 80η οὗ ΕἸ Ϊ4- 
8Π|0 : ἀπά τυλεπ ἢς σᾶπιε τὨτῆετ, ἢς 

ΟΗΑΡ. Χ. 1. δνοευ «υδόη ἔχγα ῥαά 
2 γαγεά.] Ὑμα ἱγδηβί[ἰοη ἴο {86 τη ϊγά ρεγβοῃ 
15 Του ἢ ΟΥ̓ ΤΊΔΠΥ γντίϊεγβ ἴο πιατς παῖ ἴῃ 6 
δυῖθοῦ, ννΠο 15 51}}} βιιρροβθά ἴο ὃς ο]οννὶπα 
ἃ τιοπιοὶγ ἰεΐ Όγ Εἶτα, σθᾶ865 δἱ [18 ροϊηΐ ἴο 
αυοῖο ἴῃς εχᾶςῖ ννοτάβ οὗ ἰῃς πιοπιοῖγ, ἀπά 
τοςοθάβ ἴο ρὶνες [15 βυυθβίδησς ἴῃ ἢ᾽5 οὐγῃ 
ξυᾶδεο. (Βαεῖ 566 " [πίγτοἀιςσοη, ὃ 1.) 

εασΐης δίρεεοί ἀοαυπ.) Νο ἸΟΠΡΟΓ ΠΊΘΓΟΙΥ 
Κηθο]ηρ, ἃ5 δἱ ἢγθὶ (Ἂς, ἰχ. 5), θυΐϊ ργοϑ-» 
ἰγαϊίηνρ ΠΙΠΊ56]ξ. 

ὀεύογε ἐδ ῥοισο οὗ Οοά 1.4. ἴπ ἕγοπξ οὗ 
ἴῃς Τετρὶς, ργαγίπρ ἰονναγάϑ ἰΐ (1 Κι. νὴ. 10, 
351: Ὦδῃ. νἱ. το), δηά ἴπι15 ἰη πε 5'σδῖ οὗ ἃ]} 
ἴῃς ΡῬεορῖα ῆο Ὠδρροποά δ ἴ86 ἔπη ἴο δὲ ἰῃ 
Π6 γτοδῖ σουγί, 

2. δῤεοῥαπίαξ ἐδε “οη 97 εῤίοί, ομό 9 δὲ 
“οη. 97) Εἰα» 7 ὌὨ5 ϑῃηθοῃδηΐδῃ ἰ5 ποῖ οἾ86- 
ννΠοΓῈ τηδητοηθα. Η!5 ἔδίμοσ, [6816], Ἀρρθᾶγβ 
ἴο ᾶνο θδθη οὔς οὗ ἰἴοβο γῆο δὰ ἴᾶκθη δὴ 
ἰΔοϊδίγουϑ νυἱἕδ (νεῦβα 26): δηὰ ἢθ δὰ {ποσγο- 
ἴογε πδὰ ἴδς ον] Ὀσοιυρηῖ Ποπὶὸ ἴο Πἰπι. 

ἐδέγ ἧς δοῤε ἱπ Ππεγαρὶ 1.6. τἰὴ6 οΆ86 ἰ5. ποῖ 
Πορεῖοβθ. Ὑὴ6 ΡΘΟΡΙΕῈ τὸ ρεηϊϊεηΐξ, 45 ἀρρθᾶγβ 
Ὁγ τῃεἰὶγ βογθ ψνεερίηρ (νεῦβε 1). ὙΠΕῪ ψ1}]} 
θ6 ν1]}1πρ ἴο Ρυϊ ἀινὰν {ποὶγ ἔογείη νυῖνοϑ, ἴξ 
ἴδοι ἀοδὲ Ὀυϊ ἴάκὸ [86 πηδίίεῦ ἴῃ Παπά δἱ 
Οποα. 

8. Σεὶ τῷὁ νισΐλο ὦ εουέπαηπ!.) ΜΟΪυΠΙΔΙΥ 
ςογδηδηῖβ, Ἔχρὶο στοπονναὶβ οὗ ἴδ6 δίδηάϊης 
σονεπᾶπί δεΐννοεη Οοά πὰ Ηἰδβ ρθορὶε, ἃγὸ 
ἔτεαιιεπῖ ἴῃ {86 βίου οὗ (ες [ἐνγ8. (δες 
2 ΟἾγ. ΧΥ. 12; ΧΧΙΧ. το; Χχχίν. 21, 32; Νδῆ. 
Χ. 129.) Μέεη 5ιἰγγρὰ {πειλβεϊνεβ ὉΡ Ὁγ ἴδπ686 

νοι, {Π|.ὕ 

ΤΛΘΔΠ8 ἴο ἃ τοδῖου Ζοδὶ δηὰ βίγςίπθβα [ἤδη 
{ΒεΥ ψου]ὰ Βανε θόθη δι] ἴο οἴ ογινίϑο. 

ἴο βμ! ἀφυαγ αἱ! 1δε «υἱυε.. ὙὍΠῸ6 πο ΠΥ οἱ 
ἀΐνογοθ ἀιηοης ἴῃ6 [δννβ 8 νυνὶ] Κποινῃ. Αο- 
σοτάϊηρ ἴο εἰκό οὗ (πε Καδϊς, 4 ὃ}}} οἵ 
ἀϊνοτγοοπηεηΐ τηϊσῆς θ6 ρίνθη ὈΥ 1ῃ6 Βυδδαπά 
ἴογ ἴπε πιοδὲ {γίνία] σαιϑα. ὙΆι5 πὸ ἰδθραὶ 
αἰ ΠΥ βιοοά ἴπ ἴπ6 ννᾶγ οὐὗὁἨ ἁ ϑῃθομδηϊδἢ 8 
Ργοροβί!οη; δηὰ Εζγα τοραγάθα ἰξ 85 πϑοθϑ- 
ΒΔΙΎ ἴῸΓ [6 τηογὰὶ δηὰ γε σίουβ ννοϊέδγα οὗ 
(πε Ρεορῖδ. 

Δερογ αἷμ ἰο 16 εομπσεὶ 9 νιν ἰου 4 ΤῊ 
εχργαβδίοη “ τῇ ἰογὰ "᾿ βῆοννβ ἴῃς Ὠἰῇ ροϑβὶ- 
[ἰοπ νοι ΕἶΖγα οσςσυρίοα 85 16 ςομπηπιὶ9- 
βίομογ οὗ ἴδε Ῥεγβίδη Κίηρ. Ηἰβ “ σουμπϑ8ο] 
ἀοε5 ποῖ ἄρρεᾶγ ἴο βανθ θη ΘΧργεβϑὶῦ ρίνθη, 
δυΐ ταῖχπς δὲ γαϊμογοά ἔστοπι [ῃε ψεπογαὶ ἴοπθ 
οὗ ἢϊ5 Ὀγδυοσ. 

 ἔδοιΦ δαί ἐγερμιδίς, ὅς Αοπιραγα οἷ. 
ΙΧ. 4. 

ἦε! ἐξ δὲ ἄοπε σεζογ άπ ἴο δε ἰααυ. 1.6. Ἰεῖ 
ἃ ἴοττηδὶ “ ὉΪ}}] οὗἩ ἀϊνογοσπηθηῖ" δὲ ρίνοη ἴο 
ἐδο ἔογεϊρῃ ννἱἕδβ, ὙΒΟΓΘΌΥ δῇς νυ} δ6 στὸ" 
βίογοά ἴο ἴῃς ςοπάϊτίοη οὗ δῃ πππιλγτίοά 
Ὁ ΟΙΊΔη, Δηἀ ὃδ6 ἔτεα ἴο ννοὰ δηοῖδοσ δυβυδηά. 
(δεε Πευΐ. χχίν. 1, 2.) 

4. Βὲε οὗ ξοοά εομγαφε, απά 4 13.) ΤἬΘ βᾶπιθ 
ὑνογάβ ὁσοὺγ αἵ ἴῃς επὰ οὗ 1λανὶ 18 δά ἀγεβ8 ἴο 
ϑοϊοιμοη (2 (ἢν. χχυ δὶ. 1ολ. 

Θ. Εκνγα.. .. «ὑυεπὲ ἱπίο {δὲ εδανιδεν Ὁ 
οῤαπαη ἐδε “οη 9 ΕἸ α.δὶὁ.}1 ὙὨΘ ““μδηηδοῦ 
οὗ ]ομιδηδη " νγᾶβ8 Ὀγο δΌΪΥ οπα οὗ ἴῃοβὲ δί- 
Δ ΕΧΙΟΓΠΔΙΥ ἴο ἴπ6 Τεσρὶς. (86 : Κ. 

2 Ἑ 
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«“ ᾿ ; 

ἀϊά εοδῦ πο Ὀτεδλᾷ, ποῦ ἀγηκΚ νγαῖογ: 
ἔογ ἢς πιουγηοα Ὀδοδιβα οὗ τῆ6 [ΓΔΠ8- 
δταβϑίοῃ οὔ τῆεπὶ τπλὲ ἢδά δδει ςαγγιθά 
ΔΥΝΆΥ. 

Απάὰ {πεὺ πιλάε ρτγοςϊδπιδίίοη 
τῆσουρδοιυς ΠΑ πὰ [εγυβαίεπὶ ὑπο 
41} τῆς σΠΠ]Πάγοη οὗ τῆς σαρτείνίτγ, τηδὲ 
{ΠῈγ 5ῃου ἃ ραῖῃεγ [ΠΕ ΠΊ56Ϊν 8 τορϑῖῃεῦ 
ὑπηῖο Γεγαβαὶ ἐπὶ ; 

8 Απά τπαῖ ννβοβθοθνοσ ψοι]ὰ ποῖ 
σοπηθ νν ἢ] η τῆγος ἀδγ8, δοςογάϊηρ; ἴο. 
[ἢῈ σοιηπ8εὶ οὐ τῆς ρποος δηά τῆς 
ο]άεγβ, 411 ἢ15 διιδϑῖδηςε βῃοι"ά ὃς ἴογ- 
[εἰτεά, ἀπά Ὠἰπιβεὶ [ βεραγαῖεά ἔγοπι τῆς 
ςοηργαραίίοη οὗἩ τῆοβε ἴπαῖ ἢδὰ Ὀεθη 
σΑΓΓΙΘα ἀννΑΥ. 

9  Ἴ ΤΠεη 411] τῆε πε οὐὗὨἨ 7ιάλῃ 
ἃΔηΔὰ Βεη͵απιη ραῖπεγεά τπεπΊβεῖνεϑ 
τορεῖδεγ ἀπῖο [εγυβαίεπι νυν τἢϊη τῆτες 
ἀλγβΒ. [τ τὔᾶς {Π6 πἰπῖῃ πιοπτῃ, οα 
τῆς τυγοπείεῖῃ {4} οὗ τπ6 πποπτῇ ; ̓απὰ 
411] τῆς ρεορὶς 84: ἴῃ {πε βἔγεεῖ οὗ τῃς 
Βουδε οὗ (ὐοα, ττοπλ ]ηρ Ὀεσαιδε οὗ 

᾿ τ ΤΕΡΟΝ ἐς πιδῖϊοσ, αὐ ἢ ίογ ἴτῃε ρτααῖ γδίῃ. 
Ιο Αμὰά τα τῆς μγίεβε βἵοοά ὑρ, 

Υἱ. ς, 6.) ἘΠΙΆΘΗΙΌ ννα8 ἴπῸ σταπάβοπ οὗ 
ἐβῆυδ ((ἢ. "1. 2), δηὰ ννὰ5 δ -ργιεδῖ ὑπάεγ 
Θμοπιδῃ (ΝΟἢ. 11. τὴ. [ἴ 15 τἱηςζογίδίη 

ὙΥΠοῖΠοῦ Ἠ6 νγᾶ5 ΤΟΥ [οΠδηδηΐβ ΔΊΟΥ ΟΥ 15 
εταπαάξαῖμεσ. ((οπηρᾶγε Νεῆ. ΧΙ, τόσ 3 ὙΠ} 
ΧΙ, 22, 23.) Α5 ΠΙρΒ-Ρτιοδῖ ἢ σου]ὰ δββίρῃ 
σδαπηθοῦβ ἰπ ἴπ6 Τοπιρὶς ἴο νυ ΠοΟπΊβοθν συ Π6 
Ρἰοδϑθά. (ες Νεῆ. χΧιμ. 4) 5.) 

8. Ἡ[δίη ἐῤγος ἐαγι.2 ΤῊΘ Ὀγεν!γ οὗὨ {Π]5 
[1ογπὶ ἱπάϊοαῖθα 16 ΠΑΓΓΟ Π655 ΟὗἩ ἴπ6 δγρᾶ 
ΟΥ̓́Θ ΠΟ [86 τοϊυγποα 5ΓΔ6 1165 ννοσα 
δΡΓΟΔα. 

αἰ] ῥὶς “μῤείαπες τρομίά δὲ ζογζεεά. ὍΤὮΣ 
Ῥογϑίδῃβ δοννεαὰ βοπογα!ν ἴο ἴπε σοπαηϊογεά 
Ὡδίϊοπϑ παῖ {ΠΕῪ δῃου]ὰ Ὀ6 σονοσγπηοα ὃγ {Π6ῚΓ 
ΟΥ̓ ἰᾶινβΒ. ἴῃ ἴἢ6 ργεβθηῖ σᾶϑε Βχσγᾷ ῃδὰ ἢαὰ 
δΡΟςΪ4] ρογτηβϑίοη ἴο δρροῖϊηΐ πηαρ ϑίγαϊεϑ απὰ 
ἡυάρεβ ψῆο 5δοιυ]ά ᾿άμο ἴΠ6 ρθορὶθ δοςοσαϊηρ 
ἴο ἴῃ ἴανν οὗ ἢ15 Οοά (ςἢ. νἱ!. 25), απ οου]ὰ 
εηΐοτγος [15 νἱεννβ οὗ 16 ἰὰνν ποῖ ΟἿΪΥ ΌὈΥ σοῦ- 
βοοδίίοῃ οὗ ροοάβ, Ὀυῖ οὐθὴ ΟΥ̓ ἀφαῖῃ (ἰὃ. 
γοῦϑο 26). 

»εραναἱεά ἤγονη ἐδο εοησγεραϊίον.Ἶἢ 1.6. “ οχ- 
σοχηπιιπιοαῖοα, (Οοιῃραῖς Εχ χίὶϊ. το; 
Νιπι, χῖχ. 2ο; ἄς.) 

9. “4 ερε ριεη 9" μάκαρ απά Βεη)α»ημ. [1 
8 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ποῖ ἱπϊεπαρα ἴο δχοϊιάς [πε τῆθη 
οὗ οἴπονγ {|065. ΒΥ «γπεεάοοεῤέ ἴμ6 ῥγίηοεῖραὶ 
Ρατί ἰ8 ραΐ ἔογ ἴδε ψΒοία. 

ΕΖ2ΖἈΆΔΛ. Χ. [ν. 7--ξ.1:4. 

πὰ 5114 υπῖο {πεπὶ, Ὗε πᾶνε ἴγδηβ- 
δτεββεά, ἀπά ἴπανε τἀ Κεη βίγδηρε νγῖνεϑ,, ᾿ εν. 

ἴο ἱπογεᾶβε ἴπε γεβρ858 οὗ [ϑβ5γδεὶ. εακεκά 
11 Νονν τῃοτγείογε πγλίκα ςοη δϑϑίοι ἀπεε  στ 

απο τῇς ΠΡ Οοά οὗ γουγ ἔλίεγβ, ἐγσεσὰ 
ἈΠ ἀο ἢἴ8 ρ]εδβιιγε : δηὰ ϑβεραγδῖε 
γουγβεῖνεβ ἔγοπι ἴῃς ρεορὶε οὗ τῆε ἰδηά, 
Δπὰ [τῸπὶ ἴῃς βίγαπρα νψγνε5. 

12 Τα 4}] τῇς σοπρτερδίοπ 
Δηβυγεγοά δηά ϑαϊὰ τυ ἃ Ἰἰουὰ νοῖςε, 
ΑΚ τῆοιι Παϑῖ 5414. 8380 πιυβῖ ννὲ ἀο. 

12 Βυζ τῆς ρεορίε σγε τίδηγ, ἀπά 
ἐξ ᾿ς ἃ τίπχα οὗἩ πιυιςῇ γαῖπ, ἀπά ννγὲ ἅγε 
ποῖ δ]ὲ ἴο 5ϊαπὰ ψιβουῖ, πεῖ Πεγ ὡς 
δὶς ἃ γοΥΚκ οὗ οὔα ἄδὺ ογ ἴνο : ἔογ 
'ννε ἃΓ6 ΤΊΔΩΥ ἴηαϊ ἤλνθ ἵγδηβργαβθθα ἢ 1 ΟΡ 
1η [15 τῆϊ]η 

Ι4 1,εῖ ΠΠ ΟἿΓ τγυΐετβ οὗ ἃ1} τῆε "52 
σοηρτερδίίοη 5ἴδηα, δπὰ ἰεῖ ἃ}} τῆειχι ἐλέτ. 
νυν ςἢ Πᾶνα ἴάκεη βἔγδηρε νγῖνε 5 'Ππ ΟἿΓ 
οἰθϑίεβ σοπια δὲ δρροϊηῖεα τίπιεβ, δηὰ 
νυ τῆσπὶ τῆς ε]άθτβ οὗ Ἔνεγγ ςἰτγ, 
ἀπά τῆς πάρεβ τμεγεοῦ, ὑπτ] τὴ 6 ἤετος ἔτ; 
ννγατῃ οἵ οὐγ σά "ξογ τῆϊβ πιαῖτεν δὲ το λδ ον 
τυγηξὰ ἔτοπὶ ιι8. το οὰῖ: 

Ιε φυα: ἐδεὲ πίμ!δ πιοπἱδ.}] Ἐοιτ πιοπίῃ5, 
(πογοΐογε, αἤεσ ΕΖγδβ ἂγσχίναὶ ἴῃ Τ7ετυδαίετη, 
((ὡοπῖραζο οἰ. Υἱϊ. 9.) 

ἐδὲ σἰγεεί οΥΓἹ δε βοισε 9.Γ7 Οοά ἘἈδῖδοτγ, 
489 οοὐχὶ" Ὅἢὲ ψνοσζά υβοα (γ᾿δοδὺ σοπιθβ 
ἔτοτῃ ἃ γτοοῖ (γσδαδὺΡ 5 ρηιγιηρ “ Ὀγοδα," “ 5ρα- 
εἴου5. ((ἀοτῆρασγο μοῖς οἢ 2 Ο(ἢγ, χχίχ. 4.) 

,ν ἰδὲ σγεαὶ γαὶ!.)] Τῆς πἰπίῆ τηοπίῃ, 
Ποσσεβροηάιης ἴο οὖν ὨοσεπΊθοσ, 15 511}} ἃ 
ὕπιε ἤθη γα [2115 ἤθάνην ἴῃ Ραϊθϑιπο. 
( ΒΙδ]1ςαὶ Ὁ ἰοϊτοπάγΥ,᾿ νοὶ]. 11. Ρ. 994.) 

13. Τὸ «ἰαπά «υἱϊδοιι.} 1.6. ““ἴο τετηδῖπ ουΐ 
οὗ ἀοοτ3.ἢ 

«υε ἀγέ »ιαην ἐδαΐ δαῦυε ἐγαασνεσ 1.) 1 ἰῖεξ 
ΤΑΙ, “΄ννα πᾶνθ τ] ρΡ] Θὰ ἴῃ ἰΓαπβυτοδβϑίηρ, ἢ 
ὙΠ ἢ 5 Θαιϊναίοης ἴο “νὰ δδνθ γβτθδι } Υ 
ἰγαηϑργοβϑοα.,ἢ 

14. 7, ποαὺ οἱ γμΐγὶ. . . “ἰαπά.} 1.2. 
“1, εἰ τῃσπὶ γοπιαίη δ [ογυβαίοπὶ δηὰ ἴογπι ἃ 
δίδπάϊηρ Ὀοάγ, οΥ σοιηςὶ!, ἴο ΤΑΥΤΎ ΤΠγουΡῺ 
1π6 τηδίζοσγ." 

γῶν δὶς «παϑογ.} ΤῊς {εχῖ, 25 1 βίδηάϑ, 
ΒΟΔΙΟΕΪΥ ξῖνεβ {818 (ογΓ ἱπάεοἀ δὴγ ἀϊβι ποῖ) 
τησδηΐηρ ; Ὀδυῖ ἃ βῆ ὀπιοπάδξίοη, νν!οἢ Πὰ8 
ἴῃ δΔυϊῖδβοτγ οὗ ἵνο Μ55. ᾿ Ῥγοάιιοες ἴῃς τὸς 
αυὐϊγεά 9εη56. (566 Αἀάϊείοπαὶ Νοῖο Α αἱ ἐπά 
οὗ ομαρίου) ὍΠιὲ ππδγρίηδὶ τεηάεγίηρ ἰ5 ἴῃ - 
διάτη 5510]6. 



ν. 15--.-25.] 

Ις Δ ΟηΪγ Ϊοπαῖδδη τῆς 8οη οὗ 
Αϑβι4ῆε] δπὰ [δῃδζίαῃ τῇς βοη οὗ ΤῚΚ- 
νδῇ ἵννετε επιρίογαά δου τἢ 5 για: 
αηὰ Μεβῃυ]απι δἀπὰ δηαθθεῖθδὶ τῆς 
[ενίτε Πεϊρεά ἤδη. 

16 Αμπά τῆς οι] άγεη οὗἁὨ τῆς ᾿δρ- 
εἰν Ὑ ἀ4 385. Απά ΕΖτγα τῇς ρτίαβῖ, 
τυἱἢ σετιαῖπ οὨϊε οὗ τῆς ἔδλίμεγβ, δἴζεγ 
τῆς δοιιβε οὗ τπεὶγ ἔδιθεγβ, δηά 411] οὗ 
τῆσαι Ὀγ 141 ΠΑΠΊ65, ννεγε βεραγαῖδβα, 
δηὰ δῖ ἀοννῃ ἰπ ἴῃε ἢγϑε ἀδγ οὗ τῆς 
τοητῃ πποπῖῃ ἴὸ Ἔχαπλπα τῆ πιηδίίεγ. 

17 Απά τπεγ πιδάς δὴ δπὰ νἱῇ 
411 τὴε πε παῖ ἢδλα τἌΚθη ϑβιγδηρε 
νγῖνεβ ὉΥῪ τῆς ἢγβὲ ἀδὺ οὗ τῇς ἢτγβι 
τροπῇ. 

18 4 Απά δπιοηρ ἴῆς 8οη8 οὗ τῆς 
ΡΓεβῖβ {πεῖε ννεῦ ἰουπὰ τῆλ πιλά 
[ἈΚεη βἴγδηρε νγῖνεβ : παπηιείγ, οὗ τῆς 
80Πη8 ΟὗἩἨ Ϊεβῆυδ τῆς 8οὴ οὗ Ϊοζαάλδκ, 
δηὰ ἢϊ5 Ὀγεῖῆγεη ; Μαδϑεϊδῃ, δπὰ Ἐ]}- 
6Ζοῖ, ἀπά [αγὶ, δηά (σεάδίιδῇ. 

19 Απά τῆεγ ρᾶνα τῃεῖγ ἢδηάβ τῇδ 

15. Ομίν ϑοπαίδαπ. .. απάαῤδαπκίαθ.. .. 
«ὐεγε εν ίογεά αδοω ἐδὲ »παλίρ.] Ἐδῖθμοσ 
ἀγαπβἰαίς, “ θυ τσ 8619858 [οπδίμδη (6 8οῇ 
οὐὗἨ Αϑδῆθὶ δηὰ [δ μαχζίδῃ ἴδ 6 βοὴ οὗ ΤΊΚνδὴ 
οῬ»ροδοὰ δὲ6." ((οιήρατε τ ΟἾγ. χχί. 1; 
2 ΟἾγ. χχ. 23; Όλδῃ. υἱῖ]. 25 ; ὅζς.) [ἴ ἀρρθδΓβ 
ΕΥ νεῦβε 16 ἐμπδῖ ἴμε ργοροβείοῃ οὗ [8Βὲ οοῦ- 
ετεχαϊϊοη νν85 δαορίεά. 

16. δ 4 -ο. 1.4. ἀϊὰ 45 ΠΟΥ δά ργοροβεοά 
ἴῃ ΤΟΓβ6 14, ἀδδρίίε ἴπ6 ορροϑίοη οὗ [οπαϊμδη 
δηὰ τῆς οἴδεγῦβ. 

Ἐπνγα ἰδὲ ῥγίφιί, «υἱὲ εὐγίαὶπ οδίοῦ ο δὲ 
ΠΟΥ}: ΎΠεγε ἰδ πὸ “νἢ ἢ ἴῃ ἴῃς οτὶ- 
εἶπ]. νυ δι οἢ 5ῆοννβ 5 ρὴ5 οὗ ςογγυρίίοη. ΕἸΤΠΟΓ 
ἴῃς στσαὰ ςοπ)ιηςῖίνα ἢῶ5 ἔδιϊθη ουὖἱ δείοτο 
“ ρογίδίη οἢοῖ5,, οὐ ἴπ6 πηαὶπ νογὺ οὗ ἴῃς 
δοηΐθπος ἢ88 ὕδοη αἰϊεγοά. Α 8]15ῆϊ σμδηρο 
ἴῃ 186 νοῦ ψου]ά ρῥγοάμπςε ἴΠ6 δεῆβθ, “ ἀπά 
ΕΖτ ἴἴ ῥγίοϑδι ϑοραγαϊοά οἱ (οἵ ϑεϊεοῖϊθἀ) 
ςογίδίη οὨοῖβ οὗ (πε ἔλῖμετβ." (δες Αἀάαὶ- 
τομαὶ Νοῖο ΚΒ αἵ ἴῃς πὰ οἵ ἴδε οπδρίογ.) 

17. Τοον »ιαάε απ ἐπά. .. ὁγ ἐδεὲ γι! ἀ47 
9 δε 3γ:} »κοη!δ.) ὙΠα Ὀυπίη655 οσσυρίοά 
[ἢ Τσοπηιπιβϑίοη ἴννο ὅ11}} τη ῃ8. [Π 5οπὶθ 
(8565, ἴ πΊΔῪ ὃς ποτε (ΠΟΥ δὰ ἴο 5ι11|- 
ΠΟῺ ΡΟγβοηβ Ὀεΐίοτο ὑπόπὶ νν ῆο αἰ ἠοῖ νν]5ἢ 
ἴο ρατὶ ἢ πεῖν ἔογοὶ ρῃ νυῖνοβ ; ἴῃ 411} 1ΠῸῪ 
μδὰ ἴο δ38ι: τὸ τποπιδοῖνοβ ἰπδίΐ ἴῃ6 νυῖνεβ 
γγοΓ ἔοτγοίμῃ ; ἤΠΔΠΥ {ΠΟῪ πὰ ἴῃ ΘΥ ΡΥ οᾶ56 
ΜΒετα ΤΠΕῪ ἀεογεεὰ ἃ ἀΐνογος ἴο πιᾶκε ουΐ 
(ἢ “της οὗ ἀϊνοτοοπιοηῖ ἢ ἴο νι ἢ ἴῃ 6 
ννΟΠΊΔΠ Ριυϊΐ ἌΝΥΑΥ ννᾶ5 ὀπιτ θά 85 δνίάεηςο οὗἉ 
αἰβὰ παν Ὀδοη ἃ νυνὶ δηά δανίηρ Ὀδοοπιδ 

ΕΖΆΑΛ. Χ. 

ΠΕ νου ]ὰ ρὰῖ ἀΨΑΥ ὑπεῖγ γῖναβ ; 
ἀπά ὀείπρ συϊιγ, ἐδεν οδέγεα ἃ τὰ οὗ 
τε ΗοςκΚ ἴογ {πεὶγ τγεβρᾶϑ8. 

20 Απά οὗ τῆς 8οη8 οὗ [πιποῦ; 
Ἡδηδηὶ, δηὰ Ζεθδαϊδῃ. 

21 Απὰά οἴ τς 5οῃ8 οὗ Ηλι; 
Μλδϑείδῃ, δηὰ Ε]1)}4ἢ., ἀπά δμεπιδίδῃ, 
δηὰ εῃϊεὶ, δηὰ ἴ72Ζίδῃ. 

22 Απά οὗ τς 50η5 οὗ Ρδβῇιτγ; 
ΕἸΙοεηδι, Μααδϑβεϊδῃ, [5ῃπιδεὶ, Νεῖδδ- 
Ὠθε], ]οζαῦραά, δηὰ Εἰαβαῃ. Ὁ 

23 ΑἾἴβο οἵ τῆς [εν ταβ; [οΖδρδά, 
διὰ ϑηϊπικεὶ, ἀπά Κὶ εἰδίδῃ, (τῃε ϑβᾶπιε 
ἰς Κεῖιτα,) ειπδμιδῃ, [μάλῃ, δηά 
ΕἸΙεΖεγ. 

24 ΟΥ̓́ τπε 5Ξίμρεγβ αΪβο; ΕἸ]Δϑ ἢ] : 
πὰ οὗ τῆε ροτγίειβ ; ϑῃδίαπι, διηά 
Τείϊεπι, δηὰ ὕει. 

2ς ΜΜοχεονεσ οὐ ἴβγδεὶ : οἵ ἴδε 
80η5 οἔἩ Ρατγοβὴ ; Βδηχίδῃ, αηὰ Τεζίδῃ, 
δά Μαϊςμίδῃ, δηά Μιδηχίη, δπά 
ΕἸεαΖασ, δηά Μαὶ)ο βίῃ, ἂδηὰ Βε- 
ΠΔΙΔἢ. 

18. ε“δωα ἐδὲ “05 9" υοταάαλ. ΤὌΠα Πρ ἢ- 
Ῥτίοβδὶ ἴῃ Ζουυθθαθο 5 {ἰπι6. (866 ςἢ. 111. 2.) 

19. Το ξανε “ῥεῖν βαπιῖ,.} 1.6. “' ΒΟΙΕΠΙΠΙΥ͂ 
Ρἰοάροά τ{Πποπιδοῖνοβ." ((οπλραγο ἔΖεῖς. ΧΥΊΙ. 
18; 1 ΟἾγ. χχχ. 8: [,ἅτὴ. ν, 6; ἄο.) 

4Ο. Οὗ ἐδε :ομ. οΥ Τιριογ ἢ ΤῊΣ “580ῃ5 οὗ 
ἔχηπλογ, οὗ" ΗἩδγίπη," δηὰ οὗ “Ῥδβῆισ," ἅγ6 
ΤοηΠοηθὰ ἃ5 γον ἔδπλ} 165 ἰπ ἴῃς [ἰ15ῖ 
ὙΠ ἢ 15 σίνοη οὗ ἴποϑο ννῃο γοϊυγποὰ νὴ ἢ 
Ζεγυῦθαθοὶ ἰη οἢ. 1. (866 νϑῦϑεὲβ 375-519.) 
Ηξεηςς {πεὶγ ρος ἤογο. Ὑπε οἴδοῦ (ἈΠ 
Ὠαηθ5 Ποῖα τραρπίοηθά Τοσςιγ 50 ψΠους 
Θχοορίϊοη ἴῃ [86 δϑπλε ἰδ. Τῆς ἴνο “ Ηδ- 
Τὶ πι5᾿" οἵ ἴῃς ργεβθηΐ ρίδος (γε γϑεβ 21 δηά 11) 
ςογγεβροπα ὙΠ ἴννο Ρεγβοηβ οὗ [πε βᾶπὶε 
ΠΔΠΙΟ ἴῃ Γἢ. ᾿δ. (τ ΥΒ65 32 δηά 39). ἼΤἼ)δ ΟΠΪΥ͂ 
ἀἰβηςυ τυ ψν ἰςῖ πηοοῖβ υ5 ΠΟσα 15 ἴῃ 6 τηεπίίοη 
οὗ ἴννο "" Βαῃὶβ᾽" (νϑῦϑεβ 29 δῃὰ 34). [ἴ ἰβ 
ϑιιβδροςῖθα τπλῖ ἴῃ ὁπ6 ΟΥ οἵδε οὗ ἴΠ656 Ρίδςοβ 
(ῆς οτἰχίηδὶ ἱεχῖ ρᾶνε ἃ αἴογοηΐϊ Ὠᾶπιὸ (ΡῈ Γς 
δΔ 05 “ Βίρναδὶι," 11, 14). 

48. Τδὲ Ζιευΐει, ϑοκαδαά, 45. “[οΖᾶ- 
νἀ" «πὰ “ Κεϊδιαῃ," οὐ “ ΚοΙῖα," ἀρρθαῦ 
διηοηρ ἴπ6 1, ον]ἴο5 ἰῃ αἰϊοπάδληος οη Νεδθ- 
ταϊδῦ (Νοῖ, νἱϊ. 7; Χ. 10); Ρογῆδρϑ 4͵50 
“ Τυάδη," ψῆο ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 ἴπ6 “Ηοὐἀι ἢ" οἔ 

,. Νεδαπδὴ (]. 8. ς.). 

24. δίπρεγ!:... βογίογ ἢ Οἡ ἴδε τεΐυγη οὗ 
(Προ ΓΒ᾽ πὰ “Ρογίογβ" ψ} ΖογαθθΑΡΕΙ, 566 
οἢ. 11. 41,42. “5ῃΔ μιπὶ᾽ 5 πιθπτοηθὰ 85 ἴῃ 6 
Βελά οὗ οης οὗ ἴδε ἔΔπ1}}165 οὗ Ρογίθιβ (ἰ]. 42). 

45. Μογεουεγ φΓ 1εγαε] 1.6. “οἵ ἴ86 
2 2 
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26 Απά οἵ ἴα 8δοη8 οὔ ΕἾΪδη; 
Ματιδηίδηῃ, Ζεςμαγίδλῃ, δπὰ 7Τεδίεὶ, 
δηὰ ΑΒάϊ, απὰ Ϊεγεπιοῖῆ, δά ΕἸϊδῃ. 

27 Απά οὔτε 8οη5 οἔΖδκιι ; ΕἸ ϊο- 
6πδὶ, ΕἸ], Μαιιδηίΐδῃ, ἀπά [εγε- 
πιοῖῃ, δηά Ζαρδά, δπὰ Αζίζα. 

“ὃ ΟΥ τῆ6 50η8 «δἰϑο οὔ Βεοβαδὶ ; 
]εμοῆδηδη, Ηδηδηίΐαῃ, Ζαῦραὶ, σπά 
ΑτῇΪαὶ. 

290 Απά οὗ τῆς 580οη58 οὗ Βδηϊ; 
Μεβῆυ]]απι, Μά] ὰς ἢ, ἀπά Αἀδίδῃ, 
75, 4ἀπα 8586], ἀπά Βδπιοιῖῇ. 

20 Απά οὗ τε 80η8 οἵ Ραπμαιῇ- 
ταοδὺ; Αάπα, δπὰ Οεϊαὶ, Βεηαίϊδῇῃ, 
Μαδϑείδῃ, Μακιδηίδῃ, Βεζαὶςεὶ, δηά 
Βίηπιι, ἀπά Μαπδϑββεῇ. 

21 Απά 9 τῆε 8οη8 οὗ Ηδλγι ; 
ΕἸΙεΖεσ, [5 ῃ., Μαὶςοηίδη, δμεπηδίδῃ, 
ϑἢϊπΊδοη, 

22 Βεη͵]απιίη, Μλ]]υςἢ, σηπά 586- 
τη δῆ. 

23 Οἔ τε 8οη5 οἵ Ηδϑδυπι ; Μαῖ- 

ἸΑτγ "---ἰη οοπίγαδε ἢ} [ἢ ῥγιθβίβ, 1, ον 65, 
Β' ΠΡ ΟΥ5, δηἀ ροσίεγβ ργον: οὐδ ἐπυπηογαῖθα. 

44. Λ])} ἐδε:.7 ΤῊΣ κυ ΠΥ Ῥογϑοπβ ψνεγε, [ἴ 
νυ] 566ΠΊ, 113 ἴῃ πυπιδεγ. ΤΉΘΥ σοπιρτγϑεά 
ἴουγ πηοθεῖα οὗ ἴπ6 δ ρ ἢ Ρυίεϑὶ᾿ β (ΑΠΊΥ, 
τπἰγίοεη οἴμεσ ῥγοϑίβ, ἰεη 1, ονεβ, δηὰ εἰ μῖγ- 

ΕΖΆΕΑ. Χ. [ν. 26---44. 

τεπδὶ, Μδιιδίῃας, Ζαρδά, ΕἸ!ρμείεϊ, 
]εγεπιαὶ, Μδηβββεῖ, σηπά δἢϊπιςοὶ. 

44 Οὗ τἢε βοη8 οἵ Βδηὶ; Μαδλάδί, 
Απιγᾶπι, ἀπά ἴδε], 

ης Βεηρίδιι, Βεάείαῃ, (ἸΒΕ]] ἢ, 
26 Νδηίδιι, Μεγεπιοῖῆ, ΕΠ 5 ἢ, 
27 Μαιιδηϊδῃ, Μδιτειιαὶ, αηὰ [14- 

8811, 
28 Απά Βαπὶ, διά Βιίπημ, 8ἢ:- 

πχεὶ 
29 Απά δμεϊεηνδηῃ, ἀπά Νδίδδῃ, 

δηὰ Αἀδίαῃ, 
40 ᾿"Μαοβηδάεθαὶ, δησβῃδι, ϑμαγαὶ, ' Ος, Μαδ 
41 ΑΖαγοεῖ, ἀπά ϑ}οϊειηίδῃ, 58:6 :-- ἀφευταίας 

ΓΑΆΓΙΔΗ, ἐὸ 
42 δ8α ]υπι, Απιαγδῃ, σπά Γοβερῆ. 
432 ΟΥ τῆς 8οη8 οὕ Νέερθο; [εἰϊεϊ, 

Μαιιτίαῃ, Ζαραά, Ζεῦ!πμα, λάδι, 
διὰ Τοεὶ, Βεπδίδῃ. 

44 ΑΙΙ εἴεβε μαά ταίζεπ βίγδησε 
υνῖνεβ : δηὰ «οηῖ οἵ τπεπὶ Πδὰ νγῖνεϑ. 
γ ψῇοηὶ ΤΠ Υ ἢ δὰ ςΠΙ]άγεη. 

ΙΧ ᾿ΔΥ͂ [5γδ6 1165 Ὀεϊοηρίηρ ἴο δὲ ᾿ἰεδλϑῖ ἴοη 
ἀϊδιϊηςξ ἔξ π.}}168. 

αμά τορι οΓΓἹ ἐδερε δα «υἱῦξς ὁ «υδοπ 
Ἴδε δαά εδίἰάγεπ.] Ἀδίδῃον, “διὰ βοο οὗ 
[80 νὶγοϑ δδὰ αἰνυθὰ ὈΐϊΣῈῚδ ἴοὁ ο8ὶ]- 
ἄτοη." Τῆς [δεῖΐ [8 ποϊεα 845 παυϊης ἱπογοδϑοὰ 
ἴῃς αἀἰθῆου οὗ ΕΓΔ 5 ἰδϑἰ.. 

ΑΠΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ νεῖβοβ 14 πὰ τό. 

ΝΟΤΕ Α,, οἢ τεῦξε 14. 

Ἐὸτ ΠΠ 9 Ἵ" ἴνο Μϑ85. παν ὃὴ 
ΠἸΠ ἸΣἽἼΠ; δηάὰ [Π18 τεδαϊης 15 δρρτονεὰ 
Υ δῖα δηά Μδϑυγεσ.0 Βεγίδπεαυ, πον" 
ενεῦ, τοδίηϊαίηβ ἰπαὲ ΠΠ 9 ἽΜ ΠΙΔ 
ανς (ἢς τηοδηίης οὗ “ἴῃ τοΐεγεηος ἴο [Πὶ8 
τλλίζοσ." 

ΝΟΤΕ Β, ου υεῦβο 1ό. 

11 86θ8 ποο}ββδιῦ ἴο τεδὰ εἰἴπεσ Ἰ5Ἴ2 

Νὴ Ὁ Υ) δ) ἸΠΩ ΠῚ δς 1}, ΟΥ ἸΠ9Π δ: Ἢ} 5 Ἴ25 
δῆ: ὈΝὴ δ --- .6. οἴἴπονς, “Αῃά Ε2γὰ ἴδε 

Ιεϑῖ, δηὰ οςογίαϊη οὗ ἴθ οδίεῖ οὗ ἔπε 
Εις οτα βοραγαϊοα οἵ"; οἵ, "" Αηὰ ΕΖγα 
βοραγδῖοα οε οεγίδίη οἵ ἴδε ςδίεῖς οἵ ἴδε 
ξλίῃοιβ." ὙΤὴδ ῥγεϑεηΐ γεδάϊηρ, δ} Ἰ5 Ἴ2Ὁ 
ὙΦΙΣῚ Ὀϑις 172, ξἶνε5. ὯΟ 5658. 



ΑΡΡΕΝΖΌΙΧΣΧ ΤΟ ΕΖΆΑΑ. 

ΟΝ ΤΗΕ ΡΕΒΘΙΑΝ ΟΕΚΙΩΣ ΙΝ ΕΖΒΑ. 

ΤῊΣ Ῥογείδη ᾿νογὰβ ἰὴ ΕΖΓγα ΠΊΑΥ͂ ὈῈ οἶΔ551- 
βεὰ υπάδγ ἴῃς ἴννο ποδάβ οὗ ΡΥοροὶ Νδπιεϑ, 
δηὰ οἴμεγ ψογάβ. Τὴ ῬΥΌΡΕΓ Ναπιθθ ἃΓῸ 
ΒΟΠῚΘ ἴννεϊνο ἰῇ πυπίθοσ, ἵννο Ὀοΐη παπιθϑ οὗ 
ῬΪδςεβ, δηά ἴπΠῸ τεπηδι Ποὺ Πδπλε5 οὗ Ρεσβοῃϑβ. 
ΎΠΟ πᾶπιε5 οὗὨ ρεύβοῃβ ἱποϊὰς ἔουσγ ννῈ]}- 
Κηοννῃ ΤΟΥ͂Δ] δρρεἰ ἰοῦ, πα οὴς ὉΪΠΟΓ ΥΟΓΥ͂ 
ΠΟΠΊΠΊΟΏ Πᾶ1Π6, νν 1] 6 οί (ἢς ννογὰ5 ἀδ5ὶρ- 
Ὠλὴν Ρίδοθβ ἃζὸ υηγηϊδία κα ]θ. δοπὶς οὗ 
τῆς οΟἴΠΟΙ ἰουθ ἅΓῸ 4150 ἰο]θσαῦ ςογίδίη. 
Ἡξεηςδ ννὲ ἄγε ἃ0]6 ἴο ἔογπὶ ἃ πεδγὶν ςοπιρὶεῖθ 
Ἰάφα οὗ ἴμ6 βϑγϑίεπιη οὐ νος ἴ86 Ηεῦτγοννβ 
τιαηδογυοα Ῥεγβϑίδη ννογὰβ ἰηΐο ἴδοὶγ οννη 
ἰδηξιιᾶσς, ψ ἤεη ΤΟΥ δαάορίοα πε. Το 
[ο]οννίης [4016 νν1}}} δῆονν, βοπεγδα!υ, [ἢ ῥίδη 
Ῥυχϑιιοὰ :-- 

Ῥετείδῃ. Ἡοῦτον. 
Νεατοδὲ 

Μοάογῃ Επυϊνδιδηί. 

δὲ οὗ ἐξ Ι ὦ (ἴῃ γαέδετ) 

ΕἾ 3 δ 

«Γ |. 3 (βατά, 25 ἰπ σἕρ) 

|1τ 14 
ΘΠ} Ὁ 

᾿ - 

{7 π ἐδ (ἑΞΌΟΩς κυζζυγα!]) 

ΕἾ θόγη: 
γέ. . 7 

᾿ῴ οΓΥΓ Ξε μ᾿ ἐ 

{..}}} υ 1" 
ΚΞ. ||» 
.Ξ 8 ͵ 

ΠΚΕῸΞ[||5. 72 
-« «{ ΟΥΓ Ἐπ “ 

« ν᾿ “ὁ 

Ι{4 τ ιὁ 

Ω͂ [|! μ (88 ἰπ γι) 

Ν.Β.--- ΤΗς Ρογβίδπβ δδὰ ηο ἢ δηά πο ἰεἰῖοσβ 
δαυϊναϊεηξ ἴο ἴῇῆς Ηοῦτεν φἷη, ἢ; μαάε, Ὁ; 
ΟΥ ἀοβῥ,  Οη [ἋδΒὲ οἴβμεγ Βδηπά, {ΠΕῪ ᾿ιδὰ ἃ ,, 
ἃ εὐ, ἃ ἐγ, Δῃ 7, ἀπὰ βενοσγαὶ οἰποῦ ἰεϊἴογς ἠοῖ 
Κηοννὴ ἴο ἴῃς Ηεῦτγεννβ. [{ ἰ5 υποογίδίη ΠΟΥ 
ἴἸεθς νουϊὰ παν Ὀθθη ἐγδηβιογαῖθά ὉΥ͂ 

Ἴδοπι. ΤῊΘ Ρεγβίδηβ πδὰ 150 δὴ ὁ (0), 
ςοΥγοβροπαίηρ ἴο ἴῃς Ηοῦτγεν δὲ (Π), ἀπά δῃ 

ἢ (Ὁ), ςογτεβροηάίηρ ἴο ἴδε Ηεῦτον νυ; δυῖ 
ΠΟ ἰηδίδῃποεβ οσςιγ ἱπ ΕΖτὰ οὗ 4 Η εὔγενν Γθ - 
ΡιΘβδοηϊαίίοη οὗ ἴμε56 ἰεζῖο 5. 

δοπλα ἔτ ΒῈΓ ρος τ 65 οὗ (γδηϑοσι ρ[Ίοἢ 
ΤΊΔΥ Ἰἰκονν 56 δὲ ποῖσε. 1. ν θη ἃ Ῥεογβίδῃ 
ννοσγὰ Ὀορδὴ υνἱτἢ (Π6 ςοπιδὶπαίίοη ἀδιεῤ, ΠΟ ἢ 
νγᾺ5 ποῖ ᾿πηυδι2], [ἢ Ηῦτεν5 δα ἀθά ἃ ὅσο: 
ϑίπειϊς δὲ, ἰῇ ογάεγ ἴο δηδῦϊες {πο πιϑοῖνθβ ἴο 
βουηα ὈοΙ᾽ σοπβοπδηΐῖβ. 2. ΤΕΥ τεηάογοα ἴῃς 
Ῥεγϑίδη ἐγ Ὁ Ὑ (ὦγ). 3. ΤΠΟΥ τσεργεβεηϊοά 
ΟΟΟΔΘΙΟΠΔΙΪΥ »ὉΥ 1 (Ὁ). 4. ΤἬΏΕΣΥ ΜΜΟΓῈ 50Π|6- 
ψνἢδὲ ᾿παϊ θογοηῖ ἴο ἴδ6 Ῥογβϑίδη νοννοὶ δουηάβ, 
ΓΟΡΓΟΒΟΏΓης ἴΠ6πὶ δ ΔΩΥ͂ Γαΐῖς ἴδγ ἰε85 ἌἜΧΔ ΠΥ 
[ἤδη ἴΠ6 σοηβοπδηΐβ. 

ΤΠΘ ἐο]]οννπρ ἀτὸ [6 ΧΟΡΟΥ͂ ΠΔΠῚ65, (αΓ- 
(ΔΙΏΪΥ Ῥεγβίδπ, νυν] ἢ οσσυγ ἴῃ Εἶτα : Ογτυ8, 
Πάτα, Αμδϑιοσιβ, Αγίαχογχοβ, ΜΙ γοάδῃ 
(ΜΙ δίθ5), Ρογβϑία, δπὰ Αςῃπιεῖμα (Εςδᾶ- 
12π2Δ). Τὸ ἴδοβο πιδὺ δὲ δά ἀεά, 45 ὑῬγοῦδΌ 
Ῥεγϑίδη, Ἀθῆυπι, δ πιδμδι, Ταϊπαὶ, δμ ει μᾶγ. 
ὈοζΖηδὶ, δηὰά ἼΤΑθδεὶ. 

Ὁ 5 

ΤὮς νοοδ] βαϊΐοῃ πιαῖκοβ ἰἴ ἀρρϑᾶγ ἴπαΐ τῆς 
Ἡοῦτγονν5 ϑδουηπάοα [ἢ]5 πᾶπιὸ 45 ζογε ὁ. ΤὮΘ 

: Β »- »- »..- 

Ρεδβλ σαι 5. (1 {ΠῚ εἰς (Π ((.:16 
Κωυσιαδ. ὍΤΠυπ ἴῃς ᾿σοπϑοηδηΐβ ἅγὸ οχδςοίὶ 
τοπάοσγοά, ννμ1}6 Ὀοΐὰ (ἢ 6 νοννθ]5 ἀγὸ ομδηρεά. 
[ ΤΔΔῪ δὲ δυβρεοϊεά πλὲ ἴῃς Μαβογεῖς 
ΟἽἿ9 (αϑεγυναγὰβ νυσιτίεη 95,32) 18 δὴ εἴτοῦ 

ἴογ Ὁ, σλίο πιὰ δῈ με ἴγυς ρΡοἰπείης. 
ΑΙΙ οἴπογ γεργεβοπίδιοπϑ οὗ ἴπε πᾶπια (Βα. 
Κωγαι, Οἷ. Κῦρος, 1,Αἱ. ὥειω, Ζεπά. Ημςγαυα, 
Μοά. Ρεγβ. Χῥιωγιῶ Ῥγέϑεγνθ, ΟΥ̓ ΝΕΓΥ δ᾽ 1 ΠΕῪ 
τηοάϊν, 1πῸ ἤγθῖὶ ἡ. Το ἀὐρε λα 
ἰπουρῆς ὉΥ δος ἴο 5ιρηῖν “πε 58ιη.᾿"} 
Βυξ ἀουδῖβ πᾶνε γϑοθηςὶγ δόεη ἄγον ὁπ 

1 ες “ Ὠἱϊοῖ, οἵ ἴῃς ΒΙδ]ς,᾽ «ὦ νος. ΟΥκῦς, 
δηὰ οοπῖρατε Εἰϊγϑι5 " Ποποογάδηος,᾽ ἀπὰ Οεπε- 
Ὠἰυε᾽ “ΤὨοβαυτγι5,᾽ συ νος. 23. Το νὶεν 
ἀεξοοπάὰς ἴο υ5 ἔτοτι ἴτε Οτεεκς. ((ίεβ. 90. 
Ῥμοῖ, ’ ΒΙΌΙΙοῖΒος.᾽ οχχν.Ό Ρὶυῖ. “νὰ, Ατίωχ,᾽ 
481.) 



422 

τηϊ5 εἰγυηοίοσυ: δηὰ [π6 νψογά 8. ποὺ δεηε- 
ΤΆΪΪν σοπηεοῖοά νΒ ἴπ6 Κωγμ γὰςς οὗἁ δηςϊεπῖ 
[ηάϊ8ἃ. 

ΟῚ 
ΤὮ]5 πάᾶῖηο, Π.γ-γά-υει δ, ΠΟΥΤΈΒΡΟ 8 ὙΟ ΣῪ 

«Ἰοβοὶν ἴο τε Ῥεγϑβίδη οτγρίηδὶ, ννῃι ἢ 5 1)ώγ- 
» Ἀ»-- »... ...- »-- 

γἄνυμῤ, ὙΠ ὙΠ :Ξ7 γῴ- "Ἱ"Ξ (ἢ (( 
ΤῊΘ ΟἿΪΥ ἀϊσγεηςςε ἰ5 ἰη ἴῃ 6 νος δ) ἰβδῖίοη, δηά 
Ἔνθη {πογὸ ἴπὸ ἀϊβογεηςς 15 οἰ ρῃῖ. ΤῊ δῃοτί 
ἄἅ οἵ ἴῃ6 Ξοσοηά 5υ]] 0 ]6 15 γεροθά- Ὁ. ἃ Ἰοῃὴζ 
ὅ οὐ ξαν»ιείς, ἀπὰ ἴῃς βηδ] χ' ρᾶ5568, {ἰκὸ (ῃς 
ἢπα] ω ἷἰπ ὕγτγυδ, ἱπῖο ἃ σεφιῥιί. ανγανι, 
ἰγδηβίδιθοὰ ΌὉγΥ Ηεοτγοάοζιιβ ἐμξείης ΟΥ̓ Δ β[Γεηι- 
Οὐδ, ἰ5 ἀογινοὰ ἔἄοιῃ (μ6 ΟἹ Ῥεγβίδη σγοοῖ 
αν, “ἴο Πο]ά, ροββϑθβϑ," ψἢϊο ἢ 18 ΥΕΓΥ͂ ΠΟΠΊ- 
του ἴῃ ἴδε ἰηϑογιριίοηβ, δηὰ συ ϊοἢ σοττο- 

βροῃαάς ἴο ἴῃς δδηβκτι ν ἄῤνγι, πὰ τῆς Ζεηά 

ἐεγε. 

ΔΑ Ἵλ0 

“ ρα:δυένουὁ (6 ΑΒδϑιοτυβ οὗ οὔτ γϑῦ- 
δ'οη) 18 πῆοτὸ σοπλοῖο ἔτοτὴ [6 Ππαῖϊνο ὩΔΠῚδ 
ἴ(ἢδλη ΕἸἴογς οὗ ἴδε ἰογοξοίηρ. ὙΠοτα οδη 6 
ὯῸ ἀοιιδί, πονόνογ, ἴπαΐ 11 σορσγεβϑοηΐῖϊθ τῆς 

Α »-- »». »-- Ἁ»-. 

Ρετθίαη ((7 {ς γί ἢ 55] {ς [Π 
Κρεῤᾶγάγεθα, νι ἰςἢ τπ6 Οωαδοῖκϑ δηὰ Βοπιδηβ 
αὐυτονϊαῖοα ἰηῖο Χοῦχθθ. ὍΤὴδ ἱπι[4] αἱ 15 
Ῥγοϑίμεῖις, δηα πλογοὶγ ἱπίεπάρα ἴο Πεῖρ ἴδ6 
Ῥγοπυηςίαιοη οὗ ἴῃς ζΟ]]ονίης ἰεϊῖοτϑ ἢ ἴδε 
ῥεῖ πὰ «ἷἰπ ΘΧΑΓΙΥ τεργοδεηΐ ἴῃ6 Ῥογβίδη 

«ΑἹ «νὰ ζζ: τε Ρετγβίαπ Σ ((.); 
νυν ἰοἢ 5ῃοι]ἀ παν θοδη ΒΌΡρ Θά ΒΥ ἃ γοά, 5 
Θχοπδηροα ἔογ ἴῃ σοξπαῖθ συμ; νὨ6 ἴῃ 6 Βη4] 

ΟἿ ΔΑΙΤῚ τεπάογβ ἴμε γυόα, ὅπ Ἶ « ἴγ; οὗ 

ἴη6 ογρίπαὶ. ὙῈὸ ἀογιναίίοη οὐ ἴῃς πᾶπηθ 18 
υποοτίδίη : διιξ ρεγθδρ5 1 ΠΊΔΥ τηθϑη “ Κυϊΐηρ 
γε "-- ἔγοπι ἀῤιδαγα, αὐὐγονιαἴθα ἔοττη οὗ 
ἀῥεῤαγα ῥίγα, “ Κὶηρ," δηὰ αὔδα, “εγθ," ἃ 
σορηδῖθο ἔοστῃ (ἢ (6 ϑδηβικτι σἐδεῤῥα δηὰ 
16 Ζεηά “γ."Ω. 

" .“ -- δΘ᾽. « "ο ὦ» 

ΑἈγιαδῥιδαδιά οὐ “γιαλδῥεδασά υπάοιδῖ- 

εἀ]γ ἜΡΙΕΝΝ 86 Ρογϑίδη Π "Ξ] ΕἾ] 

(Υ («( τ ΠΠ, “ε:δξῥεῤάἄ!γα, ΜὨΙΓὮ ἴῃς 

Οτεοκϑ ἀπά Ἀοπιδηβ ὀχργοβϑοά ΌὈΥ͂ Αὐΐάχογχοϑ. 
ΤὮς {Γαηϑἰ τογαϊίοη 18 ὀχαςῖ, ὀχοορίηρ τῃαϊ 
ἴἢε ἐν οὗ ἴῃ Ἰαϑὲ 5.}1240]6 ἰβ γτοπάἀογοὰ ΕΥ̓ σ᾽ ΟΣ 
“δὶ. [185 ἀἰβῆσυς ἴο δϑβϑίρῃ ἃ γεάϑοῃ ἕο [ἢ 18 
σἤδησο ; δυῖ ἱπάϊςδίίοηβ οἵ 4 5: πλ} 8 Ῥποποὶς 
ΘΟΣΤΌΡΓΙΟΠ ΟσοὺΣ ἴῃ ἴπΠ6 ΕΡγριδη δηἀ Βδῦγ- 
Ἰοπίδη ἔογμιβ οὗ ἴῃς Ὡδῆο, δηάὰ 4.50 ἰῃ ἴῃπ6 
ἰδίου Ῥογβίδη. (866 δὶγ Η. Ἀδν")ηϑθη 5 " Ῥοῦ- 
δβἰίδη ΥσΔὈυ ΤΥ, ΡΡ. 35, 36) Τὰς νογὰ ἰ5 

ΑΡΡΕΝΏὮΌΙΧΣΧ ΤΟ ΒΖ2ΖἈΑ. 

ςοτηροθοά οὗ ἔνο εἰεπιεπίβ, γίζ, δῃ ἱπῖεῃ"- 
δἰνε ρατίϊοϊθ, σοττόβροπάϊης ἴο {Πε Ζεηὰ 
ὀγεία οἵ αγεία, δηὰ ξῤιῥάϊγῶ, “ «στοντῇ, κίηρ- 
ἀοιι.᾽ 

ΠΤῚΠΘ 
Μμδγξαδεδ πουϊὰ πάοιδίοαΥ μανὸ δεὸπ 

ἐχργεββοά ἴῃ Ῥογβίδῃ ΒΥ Ι͂ξε (4 "ἢ ἣ 

ἴΠ ΕἾ], οὐ Μμηῤγδδδιᾶ. Ὑπε Ἡεῦτενν 
τοηάογίης ἰ8 ᾿πογείογε νεγ οἷοβο, ἀπὰ οουϊά 
ΟὨΪ ὃς Ἰτηρτονθὰ ὉΥ ντπρ 1Πς Ππδὶ ἐπε ἃ5 
ΤΙ, 1, ἰπϑίεδὰ οὗ ἢ, ἐὁό. ΤΒὸ πογὰ ἰ5 ἔοτπιεά 
οἵ τῆ ὕνο οἰοπηθηῖβ, ἤέέῤόγα, “ἴπ6 ϑυη-Οοὐ,"ἢ 
δηὰ ἀδιέἄ, (δ ρμδϑὶ μασίςῖρὶς οὗ 44, “ ἴο εἶνε.» 

ΡῚΒ 
ΤῊΘ ΓΟΙΠΙΓΥ οὗ Ρεσϑίὶδ ἰς ἀεςιρπδλίοα ἴῃ 

ἘΖτα, ἃ5 ἰη {πὲ γοβὶ οὗ ἴῃς ΟἹἀ Τεπίαλτηεηῖ, Ε΄ 

πε νογὰ ὈἽΒ, βαγας. ἴῃ [πε οΥἹκίπδὶ (Πς 

Ἰπογαῦοη ἰ5 Ἔ ἼΙ ΣΕΥ͂ ἹΞ; ογ Ρά;,:ἃ. 

ΤὭυβ ἴῃς Ηδθτενν ἴοττη ποσὶν αἰ ἔεγς τοτὰ 
(ῆς Ῥογβίδη ὈΥ͂ ἃ πιείδ! μοϑῖβ οὗ ἴῃς ἰδϑὶ τον εἰ 
Δηά Τςοηϑοηδηῖ. 

ΒΠΞῚΝ 
Ηδρδγο [6 ἀϊδβοτγοηςς δεΐννθοη ἴδο Ῥογϑείδη 

ἀπά ἴῃς Ηοῦγονν ἔογτηβ 15 ἸΟΤΟ ΠΟΘ ἀΘΓΆΡ]ο. 
ΤᾺ Ρεγϑίδηβ οδ δὰ {πε σδρίαὶ συ οὗ Μοάϊα 

Ἡαρνιᾶϊη οὐὗ Ἡαρν»ιδιάπᾶ, {««ῴ 47)»- 

Υ ΕἾ ΠῚ «Ὁ τῆς Ἠεῦγενβ5 οδεὰ 

ἴ Αοδπιοῖθα. ὌΠο ἰδίϊζου, 1.95. γεπάεγοὰ ἰπ-» 
ῬΟΓΈΓΕΥ τὰς ἰΠ1ΠἸΔ] ἀϑριγαῖς ὉῪ αἰ ἱπϑϊοδά 
οὗ δε, ἀπὰ ἴΠδη 5υβδειτυϊοα τῃς συϊίυγαὶ Δ5ρ}- 
ταῖς δείδ (δὴ) ἴοσ ἴδῃς ϑἰπιρίὶς γυϊῖιγαὶ ν, 
[5 τυτηΐης Πᾶς ἱπῖο ᾽“,26. ὙΠΟΥ͂ πστῖμεσς 
βοβεποα ἴἢο δαγά 2 ἰπῖο ἐῤ, απὰ οπιοα δἰἴο- 
Εεῖμοῦ ἴῃς ἔπ] ων. (Οοτήραγε ἴδ 5.πὶ6 οτηΐθ- 
δίοη ἰπ Ηδλγα (1 (ἢν. νυ. 26)-- Ουσεεκ Κάῤῥαι, 
1.Αἱ. Οαγγδα, ἴος Ἡδγδ". 

ΠῚ 

ΤἼΘ παῖς “Ἀοδυπὶ" 5 ὙΕΣΥ ηΠ|Κ6 ΔΠΥ͂ 
Κποννῃ Ῥεγβίδῃ πᾶπιὸ, ἀπά ἰξ ἰ5 σοποοῖνδοϊα 
τιδῖ ἴὰς ἱπάϊνάιια] 50 ἀεβιξπαῖϊοα πιὰ ποῖ 
βᾶνθ Ὀδθοη ἃ Ρογϑίδη, Ὀυῖϊ δὴ [β3γδοὶο οὗ 
ϑαπηδσί. (866 Νεῖ. ἰ|. 17). Ῥοποίυἱϊγ, ον; - 
Ἔνοῦ, Κδἤυπι ΠΊΔΥ ὃὉ6 ἃ Ῥεγβίδη νογὰ ωόγε- 
αἱαίεά, ἴοΥ 6 ΠΟᾺΓ οὗ ἃ “ Κδεο;»"ὮΓΕ5᾿ ἰῇ 
Ατστίδη ἢ ἃ ρογοη οὔννμοϑθε ἤδπὶς “" Ἀοδυπιἢἢ 
ΤΩΡ ν6}} σοΙηρᾶΓο. 

11 πιαῦ ὃς βυβροςιοὰ (μαὶ ϑδώνδαὶ}ο [86 
δαηγίτς ἐαυϊναϊεῃῖ οὗ ἃ παῖς ἡ μῖς ἢ 85 οοιας 



ΑΡΡΕΝὮΌΙΧ ΤΟ ΕΖἈΑ. 

ἄονπ ἴο υ5 τγουρὴ [π6 οἰλϑϑίοδὶ υυτ οζβ, ἃ5 
ΘΘΆΠΊΠ6Θ ΟΥ ϑίϑθῆθβ. Α πιοιδίποϑις οὗ ἴπῸ 
γη δῃὰ Ξοοοηῃὰ . μᾶ58 (Δ Κοη ρίδος, ἕογ {86 βᾶκο 
οὕ δυρῆοηγ. διϑᾶπιπεβ 'νου!Ἱὰ πηθδη “σεϑρίεη- 

»» »»- 
ἀεηΐ," διὰ νουϊὰ θὲ νιητίεη γχζ Υ͂ (( ΠῚ 

» »(, δριδα» πη, ἰῃ Ῥογβίδη. 

ΕΠ ; 
Ιῃ Ταϊναὶ νγὸ βοοπὶ ἴο ἢανε ἴδ σοϊηπιοη 

τοττηϊπδίίοη πα (-ίνης) ργεσθάδα ὉΥ ἃ τοοῖ 
ὙὮΙΓΝ 18. ρογῆδρα δ αά, “το {πϊηἰκ.᾽ ἘΤαΐϊηδί, 
Βοννόνοσ, ἼΤδῆποῖ δὲ ἰἀεηβοά νυ Δηγ 
Ῥεγϑίδῃ πᾶπὶα πον ἴὸ ὺδ ΕἸἾΠ6Γ ἔτοτῃ ἴΠ6 
ουπεϊογηλ ἱπβου ρους οὔ ἔγοτῃ 86 οἰδβϑιοδὶ 
ὙΓΙΓΕΓΣ. 

μα λ“ἃ 

δῤξεραγ-δδαπαὶ ΤΛΔΥ ῬοΥπαρ6 δα ἴπ6 52Π|6 
Ὠᾶτη6 ΜΠΙΟΝ 15 ργοβϑοηϊοα ἴο υ.5 ΌΥ ἴπε οἰλϑϑι.δὶ 
ὙΤΙΟΓ5 υηάογ ἴΠ6 ἔοττη οὗ δ: 10 ζᾶπεβ. Τῆδ 
Ῥεγβίδῃ ᾿τοσγαϊίοη οἱ ἴῃς ἢδπὶα νναὰβ Ὀγο Δ ΟὶΥ 

ἢ». ἢ ἢ ΕΥ̓͂ ΕΥ̓͂ (ζ ξ(,οὐινδδανεδᾶπᾶ, 
ἃ πᾶπὶὸ νης [6 Οὐκ σου ἢᾶνα πιοβὶ 
ῬτΤΟΡΕΤΙΥ γτεπάεγεά δΥ Σιτραβαρζάνης ((οπιρᾶτα 
ἴδε Σαθαρβονζαναΐ οἵ πε δεριυδρίπι). Αὐτδη 8 
“ δ: αγζδη 65" 15 ῬΟγ Δ ρ5 ἴἢ!|5 πᾶπιθ, νυν ἢ [6 
Οπηϊδϑίοη οὗ ἴΠ6 ἢγδί σ, πὰ ἃ πιοἀιβοδίϊοῃ 
οὗ ([Ππὸ τος] ἰβϑδξίίἼοη. Οδίξγαδαγεδαπα ουϊὰ ὃ 
ἔοστηθὰ ἔγοπι εὐίέγα, “ τὰς," “' γα Ϊγ," δηά 
δαγεόσπα, ἃ ςοφῃδῖς ἔοππῃ νυν ἴπς Ζεηά δεγέξ, 
“ Βρ]οηά!α.᾽ 

520 
Τάδεεὶ,  Ὠϊοἢ Πᾶ5 ποῖ πε ἔοττῃ οὗ ἃ ἴ{16 

Ῥεγβίδη πδηΊο, δίπος ΟἹά Ῥεογϑίδῃ δὰ πὸ ἡ 
ΤΑΔΥ Ὀ6 οοιηραγοά νυ ἴΠ6 Ταῦά]ι5 οὗἨὨ Η ἐσγο- 
ἀοίυ5 (1. 1.3), ν»Ἐῆο 5 ϑδἰὰ ἴο βανὸ ὕεεη ἃ 
Ῥεγξίδη. Ὅμὸ 4 ἤδγα ῬγοῦδΥ τεργεϑεηῖβ ἢ 

ν, ἴῃς οτἱμίηδὶ πᾶπια δοίης ΕΠ ΕἾ ἬΙ "ἢ, 

Ταῤάγἄ, ΜΜ ἈϊσὮ ρεγῆαρα πιθδηὶ “ βίσοηρ ἢ ([116- 
ΤΑἸΪγ, “ διΓοηρ-δεᾶγογ "). 

Τκ Ῥοεσγξίδῃη ψογάϑβ, γοῖ δεϊοηρίης ἴο [86 
ςΪ455 οἵ Ργορεσ Ναπιθβ, νυ] ἢ ταΥ Ὀ6 τεοος- 
ηἰϑεὰ ἰὴ Εχγα ἃγὰ ἴδε ἰο ]ονίης: σαδεχα ΟΥ 
ὅασξα, “ ἸΓΘΆΒΟΓΥ " (ν. 17; νἱι α ; ΥἹῖ. 20); 3.42- 
παδαγὰ ΟΥ̓ χακαῤωγ, “ ἴΥΘΑβυσεῦ " (ἰ. 8); 
ἀῤιδαϊγαρά, “ Ξλῖγαρ" (11. 36); σηφαγ, “ἃ 
Ἰεϊῖογ " (ἰν. 8); πίρίδία, ἴθ 58πὶς (ἰν. 7); 
αιίσανια, “ )ῃ εὐἀἰϊςῖ" (ἰν. 17); αραίω»πα (Ὁ), 
“αἱ ᾿ἰλϑῖ " (ἴν. 12); ἑαγεαΐα, παπὶς οὗ δΔη οβῆςο, 
Ἰἴογαῖγ, “ τῆς ἔξαγε " (1. 62); ὠὔἥαπα, 
᾿ μεύε ΠΣ ἀΠ ἢ εηογ, αθυπαάδηιγ ᾿ (ν. 8; νἱ. 8 ; 
ὅἄς.); «δηά δαγάοη, οἵ ΡεΓμαρ6 ἀσγξενιοη, ἃ 
ξο]ά οοίῃ, ἃ “ ἀδγίς " (νηϊ. 27). Ὑδόδς ν}}} 
Ὡονν ὃς οοηϑίἀεγεὰ ΔΙΡΒΔὈΘΈΟΔ]]Υ. 

423 
ἐξ γλεὲ 

ΤΙε Ἡοῦτενν ἐσσξγἄ (ἐσχεγειό οὗ Νεμβουνδῃ 
δηὰ Ἐδβίβογ) Ῥγοῦδου τγεργεϑεηῖβ ἴΠ6 58πΠ|6 
Ῥογβίδῃ ννογά νη ἴῃ τγοοκβ τεηάογοὰ ΟΥ̓ 
ῇ ς με πιᾶὺ οςοπ)εοΐυτο 15 Ῥογβίδῃ 

᾿τογδίοη ἴο ἢν Ὀθθη ΤΠ «4 "ΐ, αγᾶνἄ, 

δηά ἰἴ8 Ῥγοηιυπείατίοη σηφᾶ; ἃ; ἴογ ἴμ6 οἱά 
Ῥεγϑιδῃβ ᾿ϑοσίοα (ἢ6 δοιης οἱ α' Ὀεΐοσε σὶ ἴῃ 
ςοσίδίη ννόογάβ. (866 δρίεξρεὶ, " Καὶ ὁ Πϑ ἢ τ» 
ἔφη, ΡΡ. 18ο, 181.) “1, εἴἴογ᾽ ννᾶϑ ρογιδρϑ [ἴ8 
Ργιμλ να πηοδηϊηρ (ςοιηρᾶγο Μοά. Ροῖϑ. 
σησαγεδ, “ῃ δοςοιηΐ-θοοΚκ ἢ; δυΐῖ ἔτοπὶ 
115 [ἴ ννᾶ5 ἰγαηβίεσγεα ἰο ἴπε Ἰεϊ[ογ  ΑΓΓΊΟΓΒ, 
ἀπά τποη ἴο ἴδ δπίϊγε ϑγϑίοπη οὗ ροϑβῖϑβ 
Θϑῖ Δ} 5 δὰ τπγσουρπουΐῖ τ[Π6 ΘΠ ρίγο ΌὉΥ Ὀδτίιι8 
Ηγϑῖδϑρίβ. Τῆε ἀγγαρεύειν οὗ ἴπ6 Νὲνν Το5- 
ἰατιεηΐ (Μαζί. ν. 41) 15. ἃ ννογὰ ννῃξοῖ οὔ" 
[415 ἰΐ5 πιοδηΐϊης ἔγοπι [ἢ 5 βγϑίθῃ). 

Ἰ5ΎΙΝ ἸΟΞΥΊΝ, οὐ Ἰ05 
ΎΠοθ6 νδγδηΐ ἴοσπὶθ 986 6πὶ ἱπίεπάθά ἴο ΓΘ- 

Ῥγόϑεηΐ οπς δηά ἴδε βάπιε νογά, Ὡς ἢ νν 88 
Ὀπάουδίοαϊγ τπδὲ νν πο ἴπΠ6 Οτοεκβ τεηάεγοά 
ὃν δαρεικός. ὙΤῆ6 αἱ 15 ΠΊΟΓΟΙΥ Ρῥγοβίμεῖὶς, 
ἃ5 ΜῈ 566 Ὁγ ἴῃ {π|Γὰ ἕοτπὶ ἐἰπτὰ ΕΓ. 1]. 69), 
ἤοτο ἴἴ ἰ5 ἀσορρο. ΧνΠδὶ {πὸ τὰ] ἔοσγπι οὗ 
ἴῃς Ῥεγβίδη νγογὰ ννὰ8 σαπποῖ δὲ ργεϑεηΐ ὃς 
ἀείοιπηϊποά. [ὑ υπάουδίεα!Υ σοπιπιεποοὰ 89 

ἴΌ]Πονν8: ᾿Ὦ "} ἵν, 1.6. ἑαγαξ οἵ ἑαγᾷ; Ὀυῖ 

6 ολπηοῖ 547 ἢον ἰΐ ἰεττηϊπδῖοά. ΤΠ6 
Οτγεοῖχς Ὀοϊονοα τὲ τῆς ςοϊη ἴοοῖκ [ἴ5 ΠΔΠΊΘ 
ἔτοπι ἴπ6 τῃοπαγοῖῦ ΨΜὴ0Ὸ ἢἤγϑϊ ἰϑδιιθά ἱΐ, ῃο 
νγὰ8 ([ΠπεΥ 5414) ἃ [ᾶγῖι18 (σοιῃρασγο ἐομμ- 
«ἴογ, τὸ πὰ ἄς); δυϊ {818 18 πονν ἀουδίοά, 

ἸΒΎΤΟΠΝ 
1 ᾶ8 ΠΟΥΟΡ Ὀδοη αυεϑοπεά [δεῖ [818 

ἴεγπι, ὥξδαιδάαγβαη, βιλη 5 ἴοσ ἴῃς βδᾶπιε Ῥεῖ -: 
βἰδῃ ψγογὰ δ5 ἴῃς Οὔεεῖκ σατράπης, “ 5αῖΓαρ ;ἢ 
δυΐ ᾿ξ 15 ΟὨΪΥ γοσθητὶγ ταὶ ννῈ ᾶνς οὐδίδιποὰ 
ἃ Κηονϊοάρε οὗ ἴμὸ δεῖυδὶ Ρεγβίδη ᾿τεγδϊοη. 
ΤῊΙΒ ΔρΡροᾶσβ ΟΥ̓ ἰῆς Βεϊιϊδίυη [πϑογριοη ἴο 

ᾶνς Ὀδθη «7 { ξ 3 Ἴ ἀμδᾶιγἄρά, 

ὙΠΟ 8 ρογθδρ8 ἃ 5βογϊεης ἃ ἕοστῃ οὗ δῃ 
Ε 3-- Ων 4 

ΘΑΤΙΙΟΥ « " { ἢ “3 ἢ κα ἡ . ἀδεδάϊγδράπᾶ, 

ογ ἀδιῥᾶἄϊγὥράπ. ὙΤῆδ νοσγὰ 18 ἀογίνοα ΠῸπι 
ἀδεῤἄιγἄ, “ σγτονττ," δῃηά ρά, “ἴο ργοΐεςξ," τῃ6 
δοῖίνο ραστςῖρ]ς οὗ νυν σἢ ννοι!]ὰ Ὀε Ξαπα. 1 
86 ονϊάθηϊ τπδῖ ἴῃς Ηδεῦγενν ἴοττῃ γοργοβοηῖβ 
(δε οἱάον ἔσγπι οὗ ἴῃς ννογά, ἀπὰ τεργοβϑηίβ ἰΐ 
ΡΓΕΕῪΥ οἰοϑεῖγ. Ὑ ογε ἰβ ἃ ργοβίμεῖίς αὐ 85 
1ηὴ σάαγζοη ἃ ΑΠδϑιόγυβ. δηὰ {πὸ ὦ» οἵ 86 
Ῥογϑίδη Ὀθοοπιθβ ἱπ ἰἢ6 Ηεοῦγοιν ὦν; δι 
οἴδεγινῖϑε [86 ἰεϊ[ετϑ ἅσὸ σόσσοςῖ γεηάογοα, 
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ἘΣΊΒοΝ 

Τῆῖς νογά, ᾿ωβαγηᾶ, ΜἈΪΓὮ 8 υδοὰ δουθῃ 
Ἐπι65 ἰη ΕἶΖγα, θυ ποννῆογο οἷδε ἰῃ ἴΠ6 σοβῖ οὗ 
δογίρίυγο, 45 ἰοπρ Ὀδε γϑοορηϊβοα 85 ἔογείψῃ, 
ἃπὰ Ῥγοῦδοὶυ ΡῬεγβίδῃη. (566εὲ Ε{γβῖ᾿β " οη- 
ςοτγάδηςς,᾽ δά νος.) Βα τἴ ἰ8 οπὶγν Ἰαϊεὶν τπδὲ 
Δ ΟἸΥΤΠΟΪΟΡῪ [45 Ὀθδη συρροσιοα ἔογ . ὙΒ6 
Γοορηΐ συ ΘΙ ἴοστη αἸβοουογοβ πάνθ σδδοννῃ {παῖ 
Ὧ ΝΥ45 ΔῊ ἰηϊοηϑίίνο ρὑγεοῆχ ἴη ΟἹ]ά Ρογϑίδη, 
δηά ἡγαπα ἌΡΡΘΑΓΒ ἴο Βανὸ ὕθθη 4130 Δη ἰηϊθηβὶ"- 
ἴϊνο δάνετγθ οὗἉ νἘΥῪ ψάς δρρ!ἰςαίοη. Ἡδηςςο, 
ἔτοτα ἴπε ᾽ωραγηᾶ οἵ ἴῃς Η οῦτεν ἴοχῖ ννὲ ΠΥ 
ΤΟΟΟΥΟΥ (6 ΟἹά Ῥογβίδῃ ἴεπῃ οὗ εμὔγαπα, 
ὙΥΔΙ ἢ ΒΘΟΙῺῚΒ ἴο δᾶνο θεοπ υϑεὰ 8458 ἃ 5ίσοῃξ 
ἰηςοηβιεῖνο ἢ δἰπιοβὲ δὴν νοσῦ. 

ὈΠΙΒὲξ 

[πη αῤῥιῤδὃνι ᾿ς ἤανα ῬγοῦδΟΪΥ ἃ Ηδοῦτον 
Τεργεδοηίδίϊνες οὗ ἴδε ΟἹ]ά Ῥογβίδῃ χραΐίαρι, 
ἴΠε βυρετγίαζινε οὗ αρα, “ ἀἰδίδηϊ." ΤὌῆο ςοπὶ- 
ραγαῖϊϊνε αῤαίαγα Οσουγβ ἴῃ ἴπ6 συποϊοττη ἰη- 
δουρί οηβ, ἀπά ἴπ6 τορυΐϊασ συροτγίδίινο πνουϊά 
Ὀε αραίανια. Τῆδ νοσχγὰ 8 υδοὰ ἰη Ε2ΓΑ δά- 
νοΓΌΙ ΠΥ, ᾿η [Π6 5εηβ86 οὗ “ δ ἰδϑί." (866 ποῖς 
οἡ Εἰζτὰ ἷν. 13.) 

Ἴ 
Τῆς Ρογβίδη οὔ βίη οὗ ἴδε ννογάὰ, ν ῃϊςἢ τη 6 

Οτεεκβ δηά Ἀοπιδηϑ οχργαϑϑοα ὃγ ζασξα (γάζα), 
18 ΖΘ ΠΘΓΔΙΥ τοσορηϊδεά ΟΥ̓ εἰγπηο]οςϑῖβ. Τῆς 
ἴοσῖῃ ἀοθβ ποῖ οσςγ ἰη (Π6 ἰπβοτγίρτοπβ: δῖ 
ΠογΟ οδη ὃὸ {{|6 ἀουδί παῖ ἰξ οχιϑῖοά, δπὰ 

γϑα ττίει ({{ 7 Ἶ, ο {7 Π7]--»Ἷ. 
ΟΥ̓ ΣΊΠΑΙΪΥ ἴῃς ργοπυποίδιϊομ υνᾶς Ῥγοῦδϑὶγ 
ΤΑῖθεῦ ψαπεα ἴβδη ψότχα, [86 Ῥογβίδπβ δείΐπε 
ἴῃ 1π6 ἢ -Οἱξ οὗ ἱπϑδογάης ἴῃς βουπά οὗ » θείογα 
ἴδε ἀεπίλ!5 4, ἐ, ἀηὰ “, δ πουχῇ ΠΟΥ ἀἰά ποῖ 
νντίϊο ἴ. Α58 6 Ηεοῦτεννβ, μονγόνοσ, πδά ῶῸ 
δ ΓΟ ἢ Ῥγχαςίίςθ, ΠΟῪ παῖυγα! Υ βυρρ θὰ τΠ6 π, 

ἃπὶ εχργεβθοὰ ἴῃς Ρεσβίδη (ΤΠ »».} οΓ 

{7 [ΠῚ 1. Ὁ υὑγ χέπεα, 1)8 (Εδιμετ) οσ 
Δ΄πας, 122 (ΕΖτα). 

ΔΡΡΕΝΌΙΧ ΤΟ ΕΖΚΑ. 

κν 
ΤΙ Ῥογβίδῃ νοτὰ τι γοηφογοὰ νυλ8 

εἡἰποσὶ σεταίονν (7 --εἹ ΕἸ {0 "5; 
ξακαδᾶγα, Μ ΏΙΓἢ ψνουϊὰ δο ᾿ΙΓΟΓΆ]γ “ ἴγθ- 
ΒΌΓΘ. ΘΑΓΟΓ," πὰ 50 " ἰγεδβυσοσ." Τὰς Ης- 
Ὀγενν ΠΠτεγδτίοη, σέσδόν, ο]]ονν5 ἴῃε Ῥογξίδη νοῦν 
ΟἸοβεῖυ, βδοὴ σοπϑοπᾶηΐ δεὶπῃρ Ὄχδοῖ τερτὸ- 
βεηϊεα, ἀηὰ ἴῃς νοςδ) ἰβδίοη ὑπάογροίηρ ΟΠΙΥ͂ 
ἃ 516 σῆδηρα. 

ΠΡῸΣ 
Νμδίουαηπ, τυ ἢ μᾶς πὸ ϑοπιτῖς ἀοτγῖνδ- 

ὕση, ἰ5 (δου χῆξ ΌὈΥ βοπῆς ἴο γοργεβεπὶ ἃ Ρεσ- 
δ'Δ ἢ) ννογὰ ἀοτγίνοα ἤτῸπιὶ αἱ, “ἰπ" οΥ “ὁπ, 
δηὰ “2μό, (δδῃβισγ. δίνη, 1,δΔῖ. ῥίησογ, “ἴο 
Ῥαϊπὶ ἢ οὐ ““ντίιῖο" (ςοήρατε ἴῇῆς Οτεοκ 
γράφειν). [ἴ ἰ5, ΒονΕΥΕΥ, ἜΧΊΓΟΠΊΕΪΥ ἀπ|1 ΚΟ} 
ἴῃαϊ δὴ ἱπιρογίδηϊ τοοϊ-ἰεῖζεσγ, βϑυοὴ ἃ5. 92, 
ϑΟυΪὰ ἀτὸρ ουϊ. 

ΚΘ)ΠΒ 
ΤῊῖθ8 νογά, φἐδνδδὍριᾶ, ςοτηρατοὰ ἢ τῆς 

Μοάογῃ Ῥεγβίδη αΐσα», δηὰ ἴῃς Αὐπηεπίδῃ 
}αϊάανι, ἈρΡΡΘΑΥΒ ἴο Ῥοϊηϊ ἴο δὴ οἱὰ Ῥοσξίδῃ 

.). 4 »» 

ποιη, βαρβάπνα (ἘΣ ΕἼ} Ὁ} 5 ἢ» 177), 
ΒΟ ἢ πιυδί ἢᾶτε δὰ [Π6 5θῆβο οὗ “ςοπὴ- 
τηδηά," “οἀϊεῖ." ὝὍὝΎΠε ἢἤγϑῖ οἰειηεηῖ οὗ τῇ 6 
νογά νου Ὀ6 ἴδε ργεροβιτοη ρῥαλίγα, “ ἴο," 
ννΠοἢ ὈδΟΟΙ68 φαΐ ἴῃ ᾿οπιροβίθοη. ΤῊ 
οἴου 15 ρεσδρα ἐάγια, “ ὙΥ 158} ἦ ΟΣ “ νν1}}.ἢ 

ΠΕΣ 
τιν ῥάᾶιδᾶ, ντϊς ἢ οσσυγβ Ὀοτὰ ἰη ΕΖτα δηπὰ 

Νοἢοπλδὴ ἃ5 ἴδε {π|6 οὗ ἴΠῸ ξΟνΟΓΠΟΓ οὗ 
Τυάκα, ἰ5 ργοῦδοὶγ ἴῃς Η εῦγονν γεργεϑεπιίδίίοση 

οὗ ἴδε Ρετβίδη Ε- ΠῚ ΣΕ ΤῈ ἤγ ΕἸΥ, 
ἐαγ ἄτα, ΜἈϊσὮ ἰ5 (ἢ ραβδὶ ραγιἰςῖρὶς οἵ ἑαγι, 
“ἴο ἔραγ." “ὝΒε Ἐοαγοὰ " ἰβ ἃ [Π|6ὰ νης ἢ 
ταϊεδῖ ΜῈ }}] 6 ρίνεη ἴο οπς ἴῃ δυϊβοσγγ. 
Οοτηραγε ἴἢς Οογπιδὴ ψεη γεν σεῦ Ἡργγ, δπὰ 
οὖν 116 οὗ “ Ἀενεγεηὰ." 
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ῬαΑασαξ 

εἰ Το ν, ν ὦ ρπῷ τῶν ἃ’ ὡς ἃ 425 
2. Ανπαΐνεῖς οὐ τέ δοοξ . . . . . 425 
8. ῬῬγοδαῤίε Ηὔίον 97 ἐς Οονιρβία σε 427 

δι, ΤΙΤΙΕ. 

Τ [45 Ὀδθὴ ποίϊοδα ἴῃ ἴμ6 “Ιηῖτο- 
ἀυσαοη᾽ ἴο Εζτγα ἴῃδῖ ἴῃ ἴῃ 6 δαυ]οϑῖ 

οτηὶ οὗ τὴς Ηδῦτενν Οδῆοῃ ΚΉΟΨ ἴο 1.5 
ἴη6 Βοοκϑβ οὗ Εζτα δηῃὰ Νοῆδι δῇ γο γα 
τπηϊτδα ἴῃ ΟὨδ, υηά ον (ἢ6 πδπ|6 οἵ δοῤάεγ 
τγα, οὐ “Τῆς Βοοκ οὗ ΕΖτγα." δ Αἰἴϊτοσ 
ἃ ἍὮ16 4 ἀϊνιϑίοῃ ψὰ5 τηδάς, δηὰ [ἢ 6 
ἴνγο Βοοῖκβ ψῃϊο 6 ΠΟΙ͂ ΤΕἝσΟρΉ 56 
ἍΕΙΘ αἰδηρυθηοα 845 “ἴΠ6 ἢἤγοι " δηά 
“ἢ Ξοσοοηά Βοοκ οὗ ΕΖγα."" 1,δἴοσ 511} 
--σ-ρτοόοραῦὶγ ποῖ Ὁ}] ἰοννασγάβ ἴῃ οἷοβα οὗ 
ἴῃ ἰουγ οσητυτγ ᾿---ἰης βεοοηα ΒοΟΟΚ 
οὗ Εζτα οαῆθ ἴο Ὀ6 Κηονῃ 45 “ἴῃ6 
Βοοκ οἵ Νεἢμϑηλ δῇ." [Ι͂ἢ 4}} (Π15, ῃον- 
ἜΘΟΥ, ἴθ6 γα ννᾶ5 ποίην ἀυθιῖγατγ. Αἢ υἢ- 
σοηβοίοιι5. οὔ οῖστι ΤΟ] οννθα ᾿πα σαι! 8 
ἴῃ ἴα τοχῖ, ψηοἢ ᾿νοΥα ὉΠ Δ ΚΑΌΪΘ, 
[6 δῃδίγίιοδὶ ὑρσοςσθϑ8 ΠΊΘΤΘΙΥ ΓΟϑΟΪ νης 
ψηαἱ πα Ὀδοη σοῃεοοςυϊοα ἃ ΨΠο]ς ὈΥ͂ 
ἃ Ῥτζονίουιβ βυῃμί6515---α 5γῃ 6515 Ρ61- 
ἢὰρ5 δἰιηοδῖ Ἴοοδνὰὶ ἢ τῇ6 ννοσκϑ 
τ ηγβοῖνθ5. ἮΝ 6 πιὰ ἴῆυ5 1ΔΙΥ]Ὺ τοραγὰ 
ἴ[ἢ6 Βοοῖς οὗ Νεῆδηλδι ἃ5 ἃ ϑυῦὺ- 
βἰδηϊϊδνε ψόῦκ, ἃ ψουκ Πανηρ 4 τἿραὶ, 
Δηὰ ποῖ τηδιθὶν δὴ δγιβοῖαὶ, βαραγαῖθ- 
Ὧ655; [που Ροτπᾶρ5 ἴῃς 5816 . Παηὰ 
ΨὮΙΟἢ σοηϑίτγαυςίθα 1ἴ ΤΥ πᾶνα διϊδοῃθα 
ἴ ἴο ἴῃ6 ρῥτγενίοιιϑὶυ εχιβηρ Βοοῖκ οἵ 
Ἑζτα, Ὡοἢ (τελίθα οὗ ὨΘΑΥΥ [Π6 βδτηδ 
Ῥεγοα, 

1 66 "Ιηπἰτοἀδυςτοη᾽ ἴο ἔστγα. Ὁ. 385. 
3 Τῆιε δαγ]οςὶ τυσίϊογ ἴπαὶ οδη Ὅς αυοϊδα δ6 

τεςορσηϊ πίη [ἢϊ8 ἀϊνίϑίοη ἰ5 Οτίσεη, ΨῆΟ βαγξ, 
Ἔσδρα: πρῶτος καὶ δεύτερος ἐν ἑνὶ "Ἔσδρᾳ, ὅ ἐστι 
βοηθός, αυουΐϊ Β. 6. 230. 

δ4. Αἐοιεῖν οἹ ἐΔε ΔΛαγγαέίνέ . . .. 
ὃ ς. ρναάϊον ο7 Δ6 71 . , . .. 

ὃ 2. ΑΝΑΙΠΥ͂ΘΙ5 ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

ΤῊς Βοοκ οὗ Νεβθη δῇ 15 σοιηροκοὰ 
οὗ ίουγ χυϊς ἀϊδίηςς Ρογ[ΟῊ 5 :--- 

Ι. ΤΏΘ ἢγϑρι βδανθὴ οῃδρίετς σοηΐδὶῃ 
ἃ Ποηβδοιζινα ὨδΙγαῖϊννο, νει ἰῇ ἃ 
ὉπΙ οττ δῖγ}]6 ὉῪ Νομοιλδῃ Πἰμλβεὶζ, 89 
ὄν ἴῃς τηοϑὶ βοδρίιοδὶ οὔ τὶο5. δον. 
ΤΗΘ ἢγοί ΡῬΘΥϑΟῺ 5: ρΊ ΔΓ 15 υδ6ὰ, ΨΠΘη 
Νοδβοδῆ 86 βρόκθὴ οὗ τὨγουρποιῦί. 
ΤΗς ἀνθηῖβ σοϊδιθα σονοῦ 4 βρᾶςθ οἵ 
(ργο 4 ]γ) 1655 ἴδῃ ἃ γϑᾶσ. Τὴδ χο- 
οογά, πονδνοσ, ἀθθ5 ποῖ ὑαϊοηρ ἴο {Π6 
Ἔχδοὶ 6 οὗ ἴῃς δνδηΐβ, Ὀυς ἢὰς Ὀδδὴ 
σομῃροβοὰ δἱ ᾿ἰεαϑὲ ἔννεῖνα γϑᾶγε ἰαῖδγ, 
βίηςθ, ψὮ]Π6 τῃ6 ρσοησγαὶ Ὡδγταῖϊνα 1[4]]ς 
Ἰηἴο ἴῃς ὑυγϑητθῖῃ γθασ οὗ ΑὙλχοῦχαϑ (ΟΥ 
Β.Ο, 445-444), ἴὰ οἣς ρἷαςς (ςἢ. ν. 14), 
τῆς {Πιτγ-5οοοπα γρϑαγῦ οὗ Αὐΐδχεγχας (οσΣ 
Β.Ο. 433-432) 15 πχδηι(οηδά, ᾿ 

11. Το βεςοοηά ροσίίοῃ οὗ ἴῃς νοῦ 
ΠοΟηβἰϑίβ οὗ ἴσα ομαρίετϑθ (Ὁ ἢ 5. νἹ}}.-χ.), 
διά σοηίδίηϑ ἃ πδιγαῖϊνα οὗ 50πῚ6 δυδηΐβ 
Ὀεϊοηρίηρ ἴο [6 δυϊιυμηῃ οὗ Β.Ο. 444. 
Ιὴ [ἢ15 ρογίίοη Νο;οη δῇ 15 σρόκοϑη οὗ 
ἴῺ ἴῃ6 [Πιτὰ ῥούβοῦ ; 6 15 οδ᾽εὰ “(ἢ6 
Τισβῃδίῃα,"  Πετθᾶ5 ἰὴ ἴῃ6 δαγ οΥ οἢδΡ- 
ἴοΓ5 ἢ15 ἘΠΙΘ 15 δἰ νγ8 φεολαλ, ταογδονοσ 
Ὧδ ἰ5 τον, σοιρδγαίνοὶυ βρϑακίηρ, 
ἰηῖο τῆς Ὀδοκρτουηά, ἢ]5 ρΐδος Ὀεϊη 
ἴακοὴ ὉΥ ΕΖτγα, ῆο Πο]ά5 τῇς ἢτγβὶ δηά 
Ιηοϑί ὑσοϊωϊῃθηΐ ροβίου. Τῆς 5ίγὶε οὗ 

8 Ἰετοπς ἤγοϊὶ οα]18 ἴῃς Βοοῖς ““ Νεδοπι δἢ.᾽" 
(ϑες δῖ5 “ ΕρίΞῖ. δὰ Ῥδιυ)ίη.᾽" “Ορ.᾽ νοὶ]. ἱν. ρᾶγξ 
2“, ξ' 574.) ΠΡ 

τ 8εε ὃς Ν,εῖϊς, “ ΕἰπΙεἰτὰπρ,᾿᾽ ὃ 197, α; 
Ῥανὶάϑοη, ’ πιτοἀυςίίοι, νοὶ, ἰϊ. ῥ.. 1.30. 
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(Π5 ροτίίοη οὗ 1τῃ6 Βοοῖκ 15 τῃρασκεαϊγ 
ἀϊδεγθης ἔγοηὶ ἴῃπδῖ οὗ ἴΠ6 φασί θοῦ ἀπά 
ἰδίου σπαρίειβ ἢ δηὰ οπτο8 ἃΓῸ δ6πε- 
ΤΑΙγ ἀρτεδα τῃδὲ 1ἴ 15 ποῖ ἔτυτῃ ἴΠ6 Παηά 
οἵ ΝεΕΒοη δ. ϑοπηθ΄ μᾶνα νεπιυτοά το 
Δϑϑῖρῃ ἰΐ, ΟἹ δοοοιηξ οὗ βυρροβθα σα- 
56} Ὁ]Δης 65 οὗ 5ἴγ]6, ἴο ἕζτᾶά. Βιυῖ 1ἢ15 
ςοποϊυδίοη σδηποῖ Ὀ6 τερατάρα 85 δβῖα- 
ὈΠΙ5 6, οσ, Ἰπήθβά, ἃ5 θαβθά ὕροὴ δῇγΥ 
ΝΟΥ 5014 στουημάς, Τῇδ σοϑοι Ὁ] 65 
ἱηϑιϑίθα οἡῦ ἃγὲ δἰπιοϑδ ΠΟΥ σοηδησά 
ἴο ἴΠ6 ΡΓΔΥΘΓ ἢ οἢ,ν ΙΧ, (νεῖβε5. 6-8), 
ὙΠΙΟῚ τᾶν νν6}}] αν Ὀδθ ΕΖΊα'5 σοιὰ- 
Ῥοϑβιτοη νι πουϊ Ὠἰ5 θείης 1Π6 ντοΓ οὗ 
τῆς διγαῖϊνθ. ΤῊ πδιταῖϊνα, ἃ5 αἰδίηςὶ 
ἔτοπη ἴΠ6 ὈΓΑΥΘΥ, 15 ἀθο δα ν ἀ}1Κα (δι 
οἵ ΕζΖτα, δηὰ σοῃῖβ]ῃ5 ΤΩΔΗΥ͂ ᾿Πα]σΔΠἸΟῊ 5 
ΜΠΙΟἢ τα κοα]γ ἀἰδιϊηρσι 5} 1 το] ἴῃ 6 
ΓΙΠηρ5 οὐ ἴπαῖ δυΐῆοτ". 51}}}, ἴσο 
[ῆ6. ρεησγαὶ σπασδοῖοσ οὗ ἴῆς ἰδηρυάρα 
ΘΏΊΡΙΟγει), ἔσο ἴῃ6 τηϊηϊθΏ655 οὗ 1ῃ6 
ἀδβοπρίοηβ, ἀηα Θϑρεοία! νυ τοῦ [Π6 ι158 
οἵ ἴῃς ἤτϑι ρείβοῃ ἴἢ οἢ. χ, 29-29, Ὲ 
816 ᾿υ511|ῆ6α 1η τοβασαϊηρ [Π15 5θο!Οἢ 88 
[ῆ6 ψόοτκ οὗ δὴ δγϑ- ν Π 655, ἃ σοηΐαηλ- 
ῬΟΙΔΙΥ οὗ ΕΖτα δῃὰ Νεῇοιηδῃ, ΨΏὮΟ, 
ῬΕΙΠαρβ, ἀτον ὑρΡ ἢϊ5 δοσοιηῖ οὗ τῇς 
Ῥιοςδθαϊηρβ ἂῖ [θγυβαίθλ ἀυπηρ ἴῃς 

5. ΝΟΒΟΠΊΪΔΝ 5 Ῥδγοηι μεῖς ὈΓΆγοΙα 8ΓῸ ὙΓΠΟΪΪῪ 
Ὑδητηρ ἴῃ (ἢἰς δεοιίου, Ηἰς ἑανουζγίίε ἰοτπὶ (οΓ 
ἴς “πολ ἷος" (ἐλογ 2) ἀοθβ ποῖ οοςισ. Τῃ6 
οδαγδοϊογίβιῖς ρῆγαβοβ, “" αοά οὗ πεᾶνεη," δπὰ 
““1ἢς ροοά λαμ οὔ Οοά,᾽ ἀγὲ αὐβεηῖ. Οοὰ ἰς 
οΔ]1εὰ ““ }εμόοναῖ "ἢ ογ “]ἐπονδῃ ΕἸοδίπι,᾽" 4]- 
Ἰηοςῖ ἃς οἴϊεῃ 85 βὶ πρὶν “ ΕἸοηΐπι," ννῃογθὰβ 
Νεμοτν δ ῃ 865 “7 ἤονδῃ" δπὰ “}επονδὴ 
ΕἸο τα,᾽ ΟὨΪν οὔςδ, ἐδοῦ οἵ [Π6πὶ (οἷ. ἱ. δ; ν. 
13) Ἐχρτγεβϑ πιεηϊίοη οὗ ἴμ6 ἰανν οἵ Μοβοβ, γᾶγὰ 
ψ11 ΝΕ Δ ἢ (ΟὨ]Υ χὶλ!. 1) 15 οοπεῖδηϊ ἰὼ ἢ 15 
δεςιίοη (ν 1. 1,2, 2, δ, 7, ἅς. ; ἰχ. 3, 14; Χ'. 29, 
24: ἄς.). 

δες. ᾿Ὀς δνεῖϊῖς, “ Εἰη]εϊυηρ,᾽ καὶ 197, α ; 
Ἡδνογηίοκ, “ Εἰη]εἰτυπρ,᾿ ᾧ 30ς; ΚΙεἰπετί, 
ξ 132; αν κου, “ πιγοἀποιίοπ,᾽ νοὶ. 11, ῬΡ. 
140, 1411. Οἱ πιοάεπια, Κα } ἢ] δἱοὴς δεοσί ρθε 
{{π δεοιϊίοη ἴο Νεμεηιδῇ. 

4 Εν. Ἡᾶνοτγηῖοκ (]. 5. ς.) δῃά Βρ. ἀ. Ηδῖνεῦ 
(' ΒΙ0]. Ὀϊςεῖ.᾽ νοὶ]. 1. Ρ. 494). 

5 ΤΠεκα αγὰ Το εγ τς (ο]] οὐὶπρ : ΛΊΠ ΛΠ. 
ψ ςἢ ὀσοιγε ἰπ ΕΖε, ἰχ. σίας (νογϑας 7 δηὰ 15), 
οσουγς ἱπ ΝΕ. ἶχ. το. ΒΊΙΥ ΝΣ Ὧ, ἃ ἰανουγθ 
Ῥθταβε ν ἢ Εζγα (ἰχ. 1, 2, 11), οσοῦτγβ ἰῃ Νεἢ, 
ἴχ. 30, Τῆς οσοπιραἰηῖ, “ννα αἵὲ 5ἷανες"--- 
ΠΣ ὉΝ152}---ιὰ τῆς οοπίεξείοπ, “1΄οὺ ατί 
τἰρ δου "-- ΠΝ ΡΥ π- ἄτα σοπηπλοη ἴὸ ἴῃς 
ἴνο ἀοοσυπιοηῖς (Ε2. ἰχ. 9, 15; Νεῖ. ἰχ. 
46, 8. Τῆς (οἸ]ονίηρ Ῥῆγσαδος μανε οἷδο ἃ 
ΣΕξοι  ὈΪδηςε :--- 

ΓΥ ΝΠ Ὁ Δ 6... 15) (ΕΣ. ἰχ, 7) "νι 
ὨΠΥΠ ὋΣ ΠῚ (Νελ. ἰχ, 27)» 

ΙΝΤΑΟΌΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΙΚΞΤΙ οὗ Β.Ο. 444 δἱ ΤΟΙΣ ψν]ϑἢ ΟΥ ποῦ 
{Π6ὶγ βαῃοῖοη. Τὴ6 ντιῖογ νου ἃ 566ΠῚ, 
ἔγοσῃ ἢ15 οἰ βϑίηρ Ὠϊ 56] Γ ἢ “1ἢ6 Ρεο- 
ὈΪΘ" (ςἢ. χ. 29 εἴ 5644.) ταῖμεσ ἴπδῃ ντῇ 
1η6 ῥχιθϑίβ, [νιῖ65, ΟΥ ποῦΪ65, ἴο ἢανδ 
ὈΘοὴ 8 ἰδγυτθδη οὐ πιοάδγαῖθ σταηΐκ δηά 
Ῥοβιοη. [{ σοπ)δοΐυγα 15 8] ον Δ 0]6, 
ὙΏεγα 1ἴ τηῦδὶ 6 σοηῃίδοβοα {παῖ ροβὶ- 
ἄνα ανϊάδῃσα (4115, Ζαάοκ (ογ ΖΙΑΚΙ)4}), 
ΝΠ ΠΏ Δ ἢ 5 ΒΓ 6 ΟΥ Ά5δοσείδγυ (οἢ, ΧΙ. 
13; «ςἢ χ. 1), πῖρῆς Ὅ6 πιεηθοηθα ἃ5 
Ὡοΐ ὈΠΙΚΟΙΥ ἴο ἢᾶνα Ὀδθὴ (ἢ δυΐῃου. 

11. Τα τὨϊτά ρογίοη οὗ ἴῃς νοῦ 
εχιθηᾶς ἔτομὶ ἴΠ6 Ὀεριπηϊηρ οὗ οἢ. χὶ. 
ἴο ἴῃς ότῃ νεῖβα οἵ Ἂἢ. χὶ. ΤΉ]5 οου- 
5ἰϑδῖ5 οἱ 5ἰχ ἱτηροτίδηϊ ἰἰ5ι5---Ἴ. Α 115ῖ οὗ 
τὴς ἀνθ! ]οτα ἴῃ [Θγιβα]θηλ δηὰ οὗ τῃ6ὶτ 
οἢϊεῖ οἤδοσῖς ἴῃ ΝΟΠΘΠΊ Δ 5 τ 6 (οἢ. χὶ, 
1-24); 2. ΑἍὄὔ᾿ἰ5δῖ οὗ τῆς. σου ἴον ἢ 8 
οσσυριοα ὈΥ ἴπ6 τοϊυγηθα ϑγδο ας δὶ 
[ῃ6 88πΊ6 Ροτὶοά (ςἢ. χὶ. 25-26); 32. Α 
᾿ϊδσῖ οὗ ἴῃ 6 ργ δον δηά 1 δνιοδὶ ἔα πα} 165 
[ῃαϊ τοτατηδα τὸ [ΘΠ βα] πὶ ὑπ οσ ΖογυὉ- 
ὈΔΡοὶ (ςεἢ. χὶϊ. 1-9) ; 4. Α ᾿ἴ5ὲ οἵ διρῆς 
ὈΓΙοϑῖς ἔγοπὶ [}Ἔϑῆυα ἴο δά άυά, οὐ ἔτοτι 
ΒΟ, 528 ἴο Βιὰ 226 (ςἢ. χὶ!. το, 11}; 
5. Δ [ιδὲ οὗ ἴῃς δείυδὶ] ῃθαάβς οὗ τῃ8 
ῬΙ ΘΕ ἴδηλ1}165 ὑπάθσ {86 ὨΙρῃ-Ῥηοβῖ, 

ἩδΣδΣ Ὁ} Νὸ (Εξτα ἰχ. 9) τῖτα πῆϑες, ΠΝ 
ΠῚ} Νὸ (Νὰ. ἰχ. τ7). 

διὰ ὙΠ ΔΙΌ ΤΙΝ ὈΓΟΣΝ (Εσ. ἰχ. 12) νεῖθι 
ΠΣ ΠΕΣ . - δ5δῦ (Νεὰ. ἰχ. 36). 

4 Ἐζτὰ πενεῦ 08]1}5 ᾿ἰπιϑεΓ κἰτορὶν ““Ἐζτα ἴῃ 9 
βοτίθε,"" ὙΠεῖοας “Ε2τα ἴῃς βοπῦε᾽ ἰς [86 
ΟΤΔΙΠΑΙΥ͂ Ρῆγαθς οὗ ἴῃς ντὶϊεσ οἵ (ἢϊ]5 βεςίοῃ 
(οἰ. νἱϊϊ. 1,4, δὰ 12). Οπ ἴῃς οἰδεῖ μιδηά, 
“Ἐγγα ἴῃς ῥπεεῖ," ψ ποῖ ἰ ΕΖγαε σοϊηπιοη 
ἀεφοϊσπαίίου οἵ δἰπιοοῖ  (ΕΣε. υἱῖ. 11; χ. 10, 16), 
ἷς (ουπὰ Ὀυϊ οὔςς ἴῃ ἰῃἰὶς βδεδοιϊοη (οἷ. νἱ. 2). 
Ἑζτα ς8}}5 τῆς ἰεπρὶς “τῆς μουβε οἵ [εμονδῇ ἢ 
ΔΙπιοεὶ ἃς (γε μεηἘγ δἃ5 με οδ]]ς ἴἴ “ἴῃς Ποῦςθ 
οἵ αοἀ.᾽ Τῆς ντίεν οὗ ες 960] 0ἢ οἰῶν 8 
ἤγαβεο, ""ἤουβς οὗ {επονδαῖ," οποα οὐΪγ (ςΐ. 
᾿ 45), ψ Ὡ}]}ς δς "ὰ Ἤουβε οὗ οὰ Ὁ πἰπα 
ἰἰπγο5 (οἰ. νἱΐ!. 16; χ. 32, 332, 4, 36 (ἰἱνίοε), 
27, 38, μὰ 39). Ἐχγα πενοσ οδ]}}5 ἴπῸὸ ἴδψν οὗ 
Μόξεος “τς Βοοῖκ οἵ τῇς [ϑνν ;" “πε Βοοῖ οὗ 
ἴὴ6 1νν᾽ ὁσουγο ἔουγ τἰπλὸς ἰῃ [5 φεςιοη (ςἢ, 
Ὑἶ δ. 1, 8, 18 ; ἰχ, 3). ἘΣτια᾽5 (ἀνουτίῖε ἀεοίρτδ- 
τίοιις οὗ οὐ ἂς “ἴτε Οοὰ οἵ |Ξγαεὶ " (ςἢ. 111. 2; 
ν. τ; νἱ. 14, 22; νἱϊ!, 35), “τὰς οὐ Οοὰ οὗ 
Ι5γαοὶ" (ἵν. 1,3; νἱ. 21; νΥἱῖί. 6; ἰχ. 16), οὗ 
“.ἣς 1,οτὰ σοά οἵ ουὖς (γουτ) (δι εῖς ᾿ (νι. 27 ; 
ΥἱΣ, 28; χ. 11}, δ. ἢἴ ὙΠΟΪΥ ἴτοσα {15 
δεοϊΐοη ; νῖνεσε [δε ΟὨΪΥ γειμαγκδῦ]ς τ1]ς οἱ σά 
(αὶ οοςυῖς (οἷ. νι]. ἡπαονα Οτολὶ Οοὐ"-- 
δ ὁπ ποὶ υϑεὰ Ὀγ ἘΣτᾶ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΕΒΗΕΒΜΙΔΛΑΗ. 

Τοϊακίπι (οἢ, χιϊ. 12-21); δῃᾶ 6. Α 115ὲ οὗ 
[Π6 οἰϊοῦ [Δ πλ}}165 οὐ ογύϊμασν 1,ονὶῖθ 9 
δΔηά ροτίοιβ δῖ ἴῃ6 βδηγχα ρογιοα (ςἢ. ΧΙ, 
24-26). 

151 1 15. 8η δβϑθῃταὶ ρογίοῃ οὗ ἴῃ 6 
ψΟΥΚ, θείην δὴ ΔΟὈτανιαιοδα δοοοιηΐ οὗ 
τῆς σεηϑιι5 [Κα ὈΥ ΝΕΠΘΔἢ (ςἢ. νἹῖ, 
5), ἃπὰ τῇ 5ιαπάϊη ἴῃ Οἷοδε σΟΠὨΘΟΊΟΏ 
τῇ τὴς πδττγαῖϊνα οἵ [6 δαενθηῖῃ ομᾶρ- 
ἴ6τ. [{ 15 ῥγοῦδὈΥ οἰἴμεῦ τῃ6 ψότκ οὗ 
ΝΕΠονΔἢ ΠΙΠ]56][ οὐ ἃ ἀοουμηδαϊ ἀγα 
ὉΡ ὈΥ 815 οτήδϑβ. 

1ἀςῖ 2 15 ἃ παΐιγαὶ. ΒΡ ]οδης τὸ ]15 
1, δῃ πᾶν Ὧ6 σΟΠβαΘΏΓΥ δϑϑρηθα ἴο 
(6 54π16 ροτοα δπὰ ψυτῖοσἷ 

ΤΠὮδ οἴδοΥυ ἰισῖβ ἤᾶνα ὩῸ ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ ΟΥ̓ 
ΨΘΤΥ παΐιγαὶ σοπηδοϊίοη νη [ῃ6 ροησταὶ 
ὨδλΙταῖϊνο οὗ Νοῆδηχίδῃ, δηά 1ἴ 15 υησοῖ- 
ἰΔῖὶὰ ΠΘΊΠΘΥ (ΠΟΥ ἰοτηθαὰ 8ΔηΥ Ῥαγὶ οὗ 
[6 οτἱρίηαὶ ““Βοοκ,᾽ οὐ νεῦα δάάβὰ Ὁγ 
ἃ ἰαῖο δάϊίοσ. ῬῬΟΒϑΙΌΙΥ [1518 2, 5, δηὰ 
6 ψετὰ ἄταν ὑρ ἴῃ (Π6 πθ (οΟΥ Ἔνθ 
ΌΥ ἴῃ6 Παηά) οὗ Νεμεπηλδῆ, δηὰ ΨοΓα 
ἱποοτρογαῖθα ὈΥ ἢϊπὶ ἰηΐο ἢϊ5 ΨΟΓΚ 85 
ἀοσυπηδηῖθ Πᾶνηρ ΔΠ ΠΕ Π5]ς νδ]ι6, 
τπουρῇ ποῖ σοπμηθδοῖδα νϑυῪ ΟἸΟβ Ιν γ1} 
[6 51:0] οἰ-πγαῖίοσ οὗ 15 Πιβίοτυ. Βαυὶ 
Ιἰσὶ 5 σδῆηοῖ ἴῃ 115 ὑσεδθηΐϊ 5ῃᾶρ6 ἤᾶνβ 
Ῥτοςξδάςα ἔτοτῃ ἢ μδηά, οἵ ἔτοπῃ ἴπαϊ 
οὗ ἃ ΠΟΠΙΘΠΊΡΟΥΔΤΙΥ, 5ἰησθ ᾿ξ ΤΩ ΏΠΟΠ5 
7αδάυ3, ψῆο ᾿ἱνεά δρουϊ ἃ σδηϊυτΥ ἰαῖοσ 
ἴαη Νεπειαῃ." ΝΟΙΙΠ6Γ οδη ἴῃς ἴνο 
νοῦθ65 Ἰη(Γυδοὰ τ γτεαῖ ἀν καγάηθϑς 
Ὀεΐνοοη τὴ6 ΒΓ δηα 5ιχίῃ |1915--- "5ῖ5 
οἰοβεῖὶγ ᾿ἱπτοτοοῃμηθοίδα---Ὀο]οηρ ἴο Νο- 
ΘΠ Δ} 5 ἘΓΩΘ, πο [ΠΕΥ͂ σομίδϊη ἃ 
τηδηῖοη οὗ Ὀοῦϊ [ἀνα δηἂ ᾿δγι5 
Οοάἀοπιδηῃι8, ἢ15 σοηϊοιηροτατγ." Ὑἢ656 
Ιαϑι-παηιθὰ νϑύβθβ ἤᾶνα αυϊία {Π|6 δἱγ οὗ 
Δ ἰπηϊογροϊατοη ; δηά ἰἴ πιᾶν ἱΠαγείογθ 
δὲ ταρατακά ἃς ποῖ ἱππργοῦδῦ]α ἴπΠαΐ ἰδὲ 
4, ΟΥ δἱ δΔηγ τδῖδ ἴπς Ἰἰαϊῖεσ ρογίοῃ οἵ ἰξ 
(νετβθ 11), 15. αἰϑο ἱῃτεγροϊδῖθα, Πανίην 
Ῥτοοθδαδα ἔγοπι ἴῃ 84η16 ἤδηὰ 85 νϑῦβϑθϑβ 

᾽ Ὡς Ν εἴτε βαγς : ““Ὁδρ. χὶ. Κάπη νοὴ Νεμεπιία 
γειίαλεοι βείη, ιϑὶ νυοηϊρϑίθηβ ἂὰβ ϑοίποσ Ζεῖ᾽" 
(ὃ το7γ, ὁ. ὃγ. ᾿βανιάβοῃ δἷϊονβ (παὶ “1πογὰ 
15. ποϊδίηρ ἀσαϊπϑῖ ἴῃ βυρροθιίίου "ἢ 1ῃ4ἱ Νοἢ6- 
τι ἢ ντοῖς οἢ. χὶ. (“ὁ [ιἰτοάπςοιίοη,᾽ νοὶ]. ἰϊ, 
Ρ. 144.) 

5 Τλαἀάυα᾽5 ΠἰρὨ-Ὀγεσιοοά ἰς ρἰαςθαὰ Υ 5οπὶ6 
Ῥεΐγεσῃ Β.0. 2366 δηὰ 326; Ὀυϊ ᾿οξορ 5 ὑτηρβ 
ἄἀοννῃ ἢἰς ἀδίε ἴο Β.Ο. 3223, 5ίηῃςε ἢ τηλῖκοβ ἢ πὶ 
τηδοὶ ΑἸοχδηάογ δίϊεν ἴϑϑυβ. 

9 Οἱ [ἢς ἰάδπιν οὗ “Ὠαγίυς τῆς Ῥεγξίδῃ ᾽ἢ 
(οἶν. χὶϊ. 22) ἢ Οοαομηδπηιβ, 866 ἴδ ἰοοῖ- 
ποῖα οἱ ἴε6 ραβθᾶσεο. Τῆιε Ἔχργοϑδβίοη, ““αγῖιβ 
δε Δδεγηαη," ἰδ ῬΥΟΌΔΟΙΥ δὴ ἱμάϊοδίίοη ἴμδῖ 

427 
22 Δῃάᾷ 22. [{{{Π15 νον Ὀ6 ἰαΐκδη, Τί 6ἢ. 
ΧΙ, 1-26 ΤΥ 6 ταραγ θα 845 [ῃ6 σοτη- 
ΡῬ δου οὗ Ναμοιλδῃ Ἰπδαὶς ἢ [ἢ6 
ΘΧΟΔΡΌΟΩ Οὗ νϑῖθθοβ 11, 22, δηά 23, 
ὙΠΙΟἢ τσξῖ μᾶνα Ὀδοη δαἀάδα 4 σδηζυσῦ 
δῖε. ΟΥ̓ Ῥοβϑιῦϊνυ ἴπ6 νῆοΪα ραϑϑασό 
(οἢ. χιὶϊ. 1-26) ψὰ5 ἢτϑὶ δα δὰ αδἱ 118 
Ροῦοα. [πῃ ἰοῦ οαβα ἴῃ ΤΟΥ τησϑδῖ 
δα }Υ Ὀς σοηῃϑιἠοτοα ἴο ἤανα ἀτγανῃ 
[86 Ἰιδῖβ ἴτοῃι σΟΠΙΘΙΩΡΌΓΑΙΥ δίδία δῖ- 
οὔϊνο5. (566 νοῖβθ 23, ΕΓ ἴΠ656 
ΔΙ ὮΙν 5 ΑΓ τοίους ἴο.) 

ΙΝ. Τῇνα ἔουτσῖ δηὰ ΪἸαβϑὶ ϑδδοιίοη οὗ 
[ῃΠ6 ΒοΟΪΚ σοι γι 565 οἢ, ΧΙΪ. ἴτοτ νΘΥβ6 
27 ἴο ἴ[ῃ6 δηά, δη ἴῃ6 ννῇοϊβ οὗ οἷ. χὶ, 
ΤῊ15 βόσῖοἢ σΟὨ Δ] 5 Δ δοσοιιηῖ οὗ [ἢ 6 
ἀδαϊοδιίοη οὗ πα να], δῃά οὗ Ἵουίδιῃ 
Τείοστβ ᾿νῃϊοἢ ΝΟἢΘηλδῃ οἤεδοϊθα δήοσ 
ἢ]5 ταῖιτῃ ἔσο ΒΑΌΥ]ΟΩ ἰῺ Β.Ο. 432-431. 
τ 15 δἰϊονγεά οὐ 4}} ἢαπμαβς ἴο ὃ6, ἴῃ [06 
ξηδίη, 1ὴ6 ψοῦκ οὐ Νεβδοιηῖδῃ ,.5. δηά 
Π6ΓΟ ἃγδ 0 να] ἃ ρτουηαϑβ ἴοῦ 65 Ὲ0:- 
ἴῃ ὨΪ5 Δυῖμουθῃ οὗ ἴῃ 6 ΘΏΓΓα 5ΘοΊΟη. 
ΤῊς ἤγϑὲ ρδίβοῃ 15 υδ6α ἰὴ (ἢ. χί!. 21 
δηΐ 40, δΔηὰ ἴῃ οὗ. ΧΙ. 6 οἱ βδαᾳ. ΤΠ6 
ΘὨΓΓΟ ρᾶβϑαζα ροβϑθϑθθθ ἴἢ6 σπδγδοίο- 
ἰςῖίς8 οὗ Ν θη Δ᾽ 5 51}1]6 δπὰ τρδηηοι ;1ἢ 
[ῃ6 μέεχμς οὗ ἴῃς ψΠο]6 15 5δι15ἰΔοίοῦν ; 
δρᾶ ἰξ ἰδ ἃ ρϑἄδδηϊις Ὠγροι-ΟΥ ΠΟΙ ϑῃλ 
ΠΏ] Οἢ 1ΒΙΏΚ5 ἴο αἀἰβοονοὺ ἴῃ ἴἢ15 βῃοσίἪ 
δηά σοπβθουςνα πδιγαῖϊνα ἴΠ6 ᾿ ΓΙΒΊΟῚ 
οὗ “ΡΙδοθβ" ὈΥ 4 ἰαῖεσ Ὠδηᾶ, οσγ ἴῃ8 
“ονοῖ- ὙΠ Πρ οὗ ἃ τανίϑεσ, ὙΠογα 15 
ΘΟΥΘΤΥ ΤΟΆΘΟῺ [0 Ὀδ6ίίανα ἴπαὶ τἢ6 ἰαϑβί 
βϑοίίοη οὗ “ ΝϑΠοπλ δῇ "15, {Κα ἴῃ ἢγϑί, 
ἃ ΤηδΙοἱὙ ἔγστομῃ ἴπΠ6 παπαά οὗ [δὶ Ρ6Γ- 
ΒΟΏΔΡΒ ---ἃ ΤΠ ΟΠΊΟΙΓ ΤΙ Ὴ 500} δίϊοσ (ἢ 6 
ἐνθῃῖ5---ῬΓΟΌΔΌΪ ἴῃ Β.Ο. 431 ΟΓ 430. 

3. ῬΒΟΒΑΒΙῈ ΗΊΘΤΟΕΥ ΟΕ 118 
ΟΟΜΡΙΚΑΤΙΟΝ. 

Ιι 8 ΡοΙπαρ5 οὐ ἴῃ6 ᾿ΠοΪ6 τηοϑβὶ 
ῬτοΟῦΔὈΪ6 ἔμαῖ ἢ νᾶτίουβ 5θοῖίοηϑ σοτω- 

{6 6 Ὅ͵Ὺλ5᾽Ὺ Ὑτιτεη δῇεγ ἴἢ6 Οτεεὶς πι]6 
Πδὰ 5εῖ 'π, ΟΥὙΪΔῖοῦ ἴμΔῃ Β.Ο. 321. 

Ἰ9 ες Νεῖϊε ὄχοερὶβ οἷ. χιὶ, 44-47, δῃὰ ςἢὮ. 
χΧὶϊ!. 1-2, Ὀυΐ τῆς Ἰαϊῖον οἱ πε8ε ρᾶββϑαροβ ἀοιῖ- 
ἔν (8 197, ὁ). Ὦγτ. αν ἄβου δἰϊοννβ οἢ, χὶΐδι, 
4-21 ἴο Ὡς ΓΤ Νεδετηίδη, Ὀυϊ τεραγὰς οἢ. χίϊ, 
27 ἴο οἢ. ΧΙϊ!. 3 85 “4 ρῥίεος ΌὉῪ Νοβδεπιίδῃ, 
υττίοπ ονοσ δηὰ οἱαδογαϊεά ὮὉγ ἴῃς αὐϊδποῖ οὗ 
ΟἸτοηΐο]ος ᾽" (νοΐ. ἱϊ. Ρ. 143). 
"ΑΚ ἴδε ἀοκίρτιαϊΐοη οἱ Οοά εχο]υβῖνο Υ ὮΥ͂ 

ἰῇῆς πᾶπιθ -οὗ ΕἸομίπι, ἴῃς υ5ς οὗ ρασγεηϊπεῖὶς 
τῶνετϑ (χἰ δὶ. 14, 22, 29, 31), ἴπε Ἔχαοῖ Κπονν- 

ἴκαὺς οἵ Ἰοςαἰξτῖ65 (χὶϊ. 231-39), ἅς. 



ΙΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ῥοβιηρ ἴῃς “ Βοοΐἷκ οὗ Νεμοπιδἢ ἢ ΘΓ 
οοἰϊεοῖοα Ὀγν ΝΕΠ δε ἢ ὨΙτη56] ἢ, πο Πδά 
ψΠτίδη, ἂἵ ΔῺΥ ταῖθ, ὕνο οὗ τμθηὰ (ςἢ. 1.- 
ν]]. 5, δηὰ οἢ. χὶϊ. 27-Χ|}. 321). Ηανίηρ 
οομηροβοά {π656 ἵἴννο βαραζαῖβ ΓΘ ΠΊΟΙΓΘ. 
σομ δ! ηρ δοσουηῖα ΟὗἨ ἢ]5 ῃσοσδθαϊηρδ 
85 ΟἷΝ}] ρονθύποῦ ἀυπὴρ 15 ἢγοι δηᾶ 
Βοςοηα ροποάς οὗ οὔῆςα, δηὰ πανηΐ 
ῬοΙΠΑΡρ5 ἀγάγῃ ὉΡ α'50 σογίδιη [15ῖϑ, 6 
δἀοριςα ἴτοῖλ ψιμουϊ δὴ δοοουπῖ οὗ 
80η16 Τα σίους (ταηβασί 5 ὈΘΙΟΠΡΊΩΡ' 
ἴο 5 ἢγϑὶ ρετγίοά, δῃηὰ, ᾿πβογίης [5 
1ῃ ἴδ ῬΙΌΡΟΙ ῥΐδοθ, ὑτεῆχεά τὸ {16 
ψ 016 ψοτκ {π6 0116, “ἼΤΩ νοτάς οἵ 
Νοἢδηγδῃ, (ἢ6 5οὴ οὗ Ηδοθδ] δῇ," 85 
Εν ἀδοιρηδίηρ 115 Ἰηδῖη σοηϊδηῖΒ. Ηἰ5 
ννοῦκ, τἢ5 ἰοτηχεά, νγὰβ δ 56] ΘΏΓΥ 
δαάδὰ ἴο Ὁγ ]4ά7]υά, ΟΥ ἃ νψτῖοσ οἵ 
ἣϊιΘ Ὦπλδ, ῆο ἰηδογίθα Ἰηἴο 11 νϑῦβθβ 
11, 22, Δηῃἀ 23 οἵ ςἢ. χίὶ, ΟΥ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ, 
[η15 ἰαῖθ τοῦ τῆν ἤτοι ἤᾶνα ἰοπηδά 
1πΠ6 Βοοῖ Ἰῃΐϊο ἃ ψῇοϊβ, ὈΥ οοἸεοτης 
τοροῖποῦ [ἢ 6 ΝΟ πο ΠΊοτ οὗ ΝΕ ΘΠ} Δἢῃ, 
[6 δοοουηΐ οὗ ἴῃ ββδηρ οὗ ἴῃ6 σονο- 
Ὡδηῖ, σοτηροβοα ὈΥ οἠς οὗ ΝΕΠΘη Δ ἢ} 5 
ΠΟΠΙΘΠΊΡΟΤΑΓΙΘ5, δηα νᾶδῆοιβ [15σῖβ Ὁδ6- 
Ἰοηρίησς ἴο τῃ6 Ῥεγιοά, ψῃϊο ἢθ6, πὸ 
ἀουνὶ, δχίσαοϊθα ἴτοη ἴῃ6 δύσῆϊναβ. 
ΤΏ6 ἀδῖα οὗ ἴῃ6 σὐπιρι ἰδίου τνου]ά, 
1ῃὴ ἴἢ6 ἰὈΥΠΊΘῚ οᾶ56, 6 δῇροιυΐϊ Β.Ο. 420; 
ἴῃ (6 Ἰαϊίοσ, δρουϊ ἃ σθηςιγΥ ἰδίετ. 
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δ4. ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΡ ΤΗΕ ΝΑΚΒΑΤΙΨΕ. 

ΤῊς δυϊῃοητ οὙ οὗ [Π6 ΠβίοΥΥ σοη- 
ταϊηθὰ 'ὰ ἴῇ6 Βοοκ οὗ Ναβοιηδῇ 15 
ΒΟΏΘΓΑΙΙΥ δἀπῖεα,, ἘΔΕΟΙΔΙ] σεῖς οτπῖ- 
Οἰβῖα [85 Ὀ6θ αἰβαγηθα Ὀγ 1ῃ6 ἔαοϊ τῃμδὶ 
(ῃ6 πἡδιγαῖῖνα σοτάργίϑ65 μοίῃιηρ [δὲ 15 
τιϊγασυΐουβ. ΓΠ6 πιοάσδτγαϊα ἴοησ οὗ [Π6 
δηϊτα δοςοιηΐ, [ἢ 6 δάμη! δδϑίοῃ οὗ ἃ βἰδῖα 
οἵ δα 655 ἩΠιοἢ βἰδηάς ἴῃ σϑι)δι δῦ] 

ΤΟ ΝΒΗΒΜΙΑΗ. 

σοηίγασι ἢ Ὀοῖῃ της δατῆοῦ δηὰ (ἢ 6 
Ἰαῖθσ ρίοτιθϑς οὗἩ [ῃ6 πδίίοῃ, δηά {6 σὸ- 
ςοτὰ οὗ 5ϊηὴ8 δηῃὰ ϑβῃοτίσογηηρθ, Ώ ΟΝ 
Δ ὉΠΟΔηαΙα Ὡδιταῖου ψουὰ αν οοὩ- 
οοαϊδά, αν ἱπάιποθα ὄνοὴ ἴῃς πηοβῖ 
ςαρίϊουϑ οὗ οοτηηπιδηϊδίοτβ. ἴο αἷΐον (ἢδέ, 
ἴη ἴῃ15 Βοοκ, 45 ἰὴ ἴπαὶ οἵ ΕΖγα, νὰ 
ἤανα ἃ Ὀ]41} ΠΠν ΑΓΒ 6 α ἡατγαῖϊνθ. ΤῊς 
δοϊ (πδἰ ἴμ6 ὈᾺΠῸ οὗ τἢδ ΠΙϑΊΟΥΥ 15 ἔτοτῃ 
ἴῃς Ρδη οὗ δὴ δγε-ιν 655, δηὰ οὗ οὔθ 
Θϑρθο δ ν φυα!βεὰ ἴο παγίαῖθ τη6 ὄὌνθηῖϑβ 
οὗ ἢ15 {{π|6, Ὀδίηρ Ὀεγοηὰ ἀϊξραῖο, 11 15 
ἹΠΊΡΟΒΘΙΌΪς ἴο ἀδθὴν {παῖ τὴς Πιρίοϑοῖ 
ἄξσρτες οὗ διβίοσιοαὶ σγθα ΠΠὴΥ Αἰδοῃθ5 
ἴο ἴπ6 τνοσκ, σοῃςιἀογοὰ ὄνθὴ ὉΠῸ6ΘΥ 115 
ΤΏΘΤΕΪΥ Ὠυπιδῇ ἀβρθοὶ. ὙΠυ5 ἰἴ 15 υὑἢ- 
ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴοὸ ΘὨΪΆγρΘ οἡ ἴΠ6 δυῖῃ θη ΓΟ ΕΥ̓͂ 
οὗ 1ῃ15 Βοοκ, ψῃϊιοἢ Ὧο ψυυῖοτ δητ Ἰδὰ τὸ 
σοῃϑι ἀδγδίίοῃ ἢ45 ο4]16ἀ ἴῃ αιισϑιοῃ. 

δ, ΟΟὈΝΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΤΕΧΤ. 

ΤὨς Ἄσοπάϊιϊου οὗ ἴῃς ἰδχὶ οὐ ΝΕ ΘΔ} 
15 σΘΏΘΓΑΙΥ ροοά. Α ἴδνν οὔ βϑοἢ5 πᾶνδ 
ἴλκθὴ ρίας ἴῃ οἷ. 1}}.; δηὰ ἴῃ οὗ, νἹῖ., 
Δα ῬοτΠδρ5 οἰδονῆογο, τ[ἤτα ἤᾶνα Ὀ66α 
50Π16 ΟΟΥΓΙΡΓΟΏ5 οὗ ὩΔηγ)65 Ἀηα Ὠυ Ὀ6 15. 
Βυΐ ἰἢ ΥΘΙΥ [αν ρῥΐδσαβ ἱπάθοἠ 15 ἴθ τα 
ΤΟΔΘΟῚ ἴο 5ιι5ρδοξ ΔῊΥ δ᾽γαῖοη ΨΠΙΟὮ 
αἱ 4}} βου οιϑὶγ δἤεξοιϊβ ἴΠ6 βεῆβθ. ὙΤνο 
ἰῃβίδῃησθβ ΟἿΪΥ οὗ 5 ἢ σοτταρίίοη ἤανα 
Ὀδοη [πουρῃϊ 5 βηοἸΘΉΠΥ ἱπηροτίδηϊ ἴο 
Ὅς ροϊηϊοα ουἱ ἰῃ ἴῃ6 ἰοοϊ-ηοΐ65. ΤῊ 
ΟἿ 55] ΟῺ5 ἰῃ (ἢ, 111. ἃΓ6 τηϊηὰῖα δηὰ {τν]α], 
δΔηὰ ἀείτασς ὑυῖ 1{{|6 ἔσγοπι τη ναϊυς οἷ 
1ῃΠ6 ἀοουτϊηδηῖ, ΠΘΊΠΟΥ ἴοτ Ὠἰβϊοτγιοαὶ οσ 
ἴοτ Ἰορορταρῇ!οδὶ ρυγροβθβ. ΤῊ σοττὰρ- 
ὨΟΠ 5 οὗ ὨδΔηΊ65 δηα πη] θτα ἴῃ (ἢ. νυἱὶ. 
δῖ δΌβοϊ τευ υπϊτηροτίδης, ἴύροη τ(Π6 
ὙΏ0]6, τῆς ἰοχὶ οὗ Νοἢδι ἢ ΝῈ}] οσοτη- 
Ῥᾶΐδ [ῸΓ ΡΠ ὙΠ τμαξ οὗ ΔῊ ΟἿΟΣ 
ΒοοΚκ οὗ ἴδε ΟΙά Τοβίδπηθηῖ. 

δ 8οε Ὧε είίε, “Εἰπ]εἰϊπηρ,᾽ 8 195; (᾽πε, "Εςαϊ σοσγιεγθυςς,᾽ δὰ νος. λελορεία; ἸἩανίάφου, 
' “Ἰαϊσοἀυοιίοη,᾽ νοὶ], ἱΐ. ΡΡ. 133-139. 



ΤῊΗῈ ΒΟΟΚ ΟΣ 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ͂. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ 1. 
ὃ λιεξονιίαλ, ὠρκάργαπαάϊηρ ὃν) 7απαρκέ {λέ 
με 67} 7 δεγωσαύρνι, τιοεγμεά, γαεἰαά, ἀκα 
2 γαγείλ. ς Τὴ 2 γαγε. 

ΗΕ νοτάς οὗ Νεβεηιδῃ τῆς 80η 
οὔ Ηδομδίαῆ. Απά [τ σᾶπὶε 

ἴο ρ455 ἴῃ τῆς πιοηῖῃ ΟἨίβίευ, ἴῃ τῆς 
ννεητίοτἢ γελγ, 45 1 ννᾶβ 'ἰῃ ϑιυβῆδλη 
πε ράΐδςε, 

2 Τηδῖ Ηδηδηΐ,οηε οὔ πιγ Ὀτγεϊῆγεη, 
σδίηα, ἣς δηά εεγίασιη τῆςῃ οὐ [μά λῇ ; 
ἃηὰ 1 δεκεά τῆεπὶ σοποογηίηρ ἴῃς 
]εννβ τῆλε δά δϑολρεὰ, ννῃϊο ἢ ὑνεγε 
ἰεῖς οὗ τῆς σαρτινιγ, ἀπά σοποεγηϊηρ 
]ετυβαίειι. 

3 Απά {ΠογῪ 8κ]4 υπίο πι|6, ΤΠε 

ΩΗΑΡ. 1. 1. ΤΡε «υογά: ὁ Νεδεγιία δ ἐδε 
205 οὕ Τπι Ἐπ ΤΠΘ ρῥγορδεῖιςαὶ Ὀοοῖ8 
ΠΟΙ ΠΟΘ ΚΟΠΟΓΑΪΥ τ ἢ 4 {π|6 οὗὨ [Π|58 Κιπὰ 
(δες Ἰσυ Δεν [6γ. ἱ. 1); δυῖ πο οἴδεσ 6χ- 
ἴδηΐ ἢιἰβίοσὶοδὶ ἐζὸῖ ὈεχίηβΒ 8. 511} (1Π6 
ὙγΟγά8 ἀγὲ Ὀεϑῖ γεχαγάθα 85 ργοςεεαϊηρ ΠῸΠπι 
Νεδοιηίδῆ ἰπιβοὶ ῦ, νἢο, ΜΝ Δ116 αἰδοίη ἢ 5 
ΜΟΥΚ ἴο Εγλα, πιαγκοα ἴῃ [ἢ]5 ΠΊΔΠΠΟΥ ἴΠ6 
Ῥοϊηὶ δ ψνδὶοἢ 8 ΟΥ̓ ἢ ΤΟΠΊροσ ΠΟἢ ΓΠοΟπὶ- 
τιοηοθά, (ες “Ιηϊτγοάιποϊοη, ὃ 1.) 

“πώ 1 εα»ις 1Ίο ρα..ἢὮ Ἀαίμοῦ, Τὸν ἴἰ 
ολπιο ἴο ρ455." ((οπραγο ἴπ6 ςοιηπηοποειηθηΐ 
οὗ Κὐυπτῇ δηὰ Εϑβιμον) 

ἐδε ν»ιοπίδ Οῥιἰφ} ὌΠδ πἰπῖβ πιοπίῃ, 
«ΟΥὐτοβροηάϊηρ ἰο ἴπ ὁπὰ οὗ Νονεπῦοῦ δηά 
Ὀεκὶπηίης «ἢ Πεσοπιῦεγ. (866 ΖΟΟΝ. νἱϊ. 1.) 

ἐπ 1δε Ἰανεπε οί γεαγ.ἢ 1.6. οὗ Ατΐδχογχοβ. 
(οιωραγε ςἢ. 11. 1.) 

ἐπ δριωδαπ ἐῤε ῥαίαες.ἢ Οοτηραγε 31}. 1. 
2, 5, ἄς. ; δη. νἱῖ!. Δ. ϑἢυδηδη, ΟΥἩΘι.38, ννᾶ38 
ἴῃς οταϊΠΑΤῪ τοβιάθηςο οὗ ἴπῸ Ῥεογβίδη Κίηρβ. 
“ΤΠ6 ραΐδος᾽" ΟΥ Ά δΔοτΌροΟ 8 ννὰβ ἃ αἰβιϊηςοῖ 
αυλτγίοσ οὗ [πε οἰΥ, ὁσσυργίπρ δλη γι ῆς!4] δπλ}- 
Ὠδῆςο. 

Ὡ. Οπὸ 97 ».7 ὀγειδγεν}] Οοσραγε οἷ, Υἱὶ. 
24. Ἠλῃδπὶ 866Π|5 ἴο ἤδύθ ὑδοῃ δὴ δοείυδὶ 
ὑγοῖμον οἵ Νεδεπιίδα, 

τετηηδηῖ τῃδι ὅγε ]εῖς οὗ τπε σαρτίν!ῦ 
Εδῖ 

Ι οὗ 
πεῖ ἰῃ τῆε ρῥγονίποα Χ7γὲ ἰῃ 
ΔΙ οτίοη ἀπά σεργοδςῇ : ἴῃς 
7εγυβαίεπι αἷβο 415 Ὀγόκεη ἄοννγη, δηὰ ΠΥ ΈΒ 
της ραῖεβ τῃεγεοῦ ἅγταὲ Ὀυγηρά ἢ 
ἢτε. 

4 “ Αμπά ἴἰτ σληπιῈ ἴο ρ455, ῃθβη Ϊ 
Πελγά τῆσϑα ννογάβ, τῆδι 1 84ῖ ἀοννῃ 
ἃηα νερῖ, ἀπά πιοιγηδὰ εἐγίσίη ἀλγ8, 
δηά [λϑῖεά, δηά ργαγεά δείογε τῆς (ὐοά 
οὗ ἢδάνεη, 

ς Απά καἰ, 1 δεβεεςι τῆες, ὅ0Ο Ὁ Ῥαι. 9. 
ΓΆΡ αοἀά οὗ πεᾶνεη, ἴπε ρτεαῖ ἀπά ὅ 
τογγι]ε (σοά, τῆλε Κεερεῖῃ σονεηδης 
Δηὰ ΤΊΘΓΟΥ ἔογ ἴπεπὶ τῆαῖ ἰονε ἢϊπὴ 
Δηἀ οὔβεγνα ἢΪ58 σοπιπηδπάπιεηῖϑ : 

εανιφ. 1. ε. αττὶνεὰ δἱ 80.538 39ονε εγεαἴξηι. 

8. 1π|τὲ ῥγουϊπος. Οοτήραγα “ [Βς ἙΠὨΠάγοῃ 
οὗ (δε ργονίηςε " (ΕΖζ. 11. 1). 

γγοαορ.) 8εε 1ϊ. 17 δηά ἵν. 2-4. 

ἐδὲ «υαἱἱ . .. τ ὀγοάεπ ἀραυν.Ἶ Οοπηρατο 
1 Κ. χχυ. 1:ὸο δηά [6γ. 111. 14. Νοθιυςδαά- 
ποΖζΖζᾶγ δβὰ Ὀγόκοη ἀονῃ ἴΠ6 ννὰ]}}1. ΤὨΘ αἵ- 
ἴεπιρί ἴο γθδυ]ά [ἢ ἴῃ {π6 {πιὸ οὗ τῆς δοιιάο 
δηιογαϊβ (Ε2γ. ἱν. 12516) πδὰ δεεη βἰορρϑά. 
[1 5111} τετια! πο ἴῃ συ} η58. 

ἐδὲ σαΐε: . .. δειγκπεά «υἱὴδ γε. ΤΉΪ5 ἴϑςῖ 
πὰ ποῖ Ὀδθη ὈΓΟΥΟΙΒΙΥ πιοηϊιοποὰ : δῖ τπ 6 
Αβϑυτγίδη 50] ΓΕ5 5ῃονν [πα [ἴ νν858 ἴῃς υ5ι.2] 
Ρτγδςεῖίςε. 

4. ΤΡε Οοά 977) δεαυε". ὌΤΙ8. {|ς οὗ ἰδς 
ΑἸπιχδῖγ, ψὩϊς ἰ5 εγϑίδῃ γαῖδογ ἴμδη 
]ονυ δα (5δε6  ΟἾγσ. χχχύΐ. 21; ΕΖ... ἱ. 2 ; ΥἹ. 
1Ο; ΥἹ]. 12, 21, 28), 15 ἃ ἔδυοιγιῖθ οπα νὰ 
Νοδοη δα, νῇο πδὰ θεεη θογῃ ἀπά ὕὉτγουχὰΐ 
ὉΡ ἰπ ῬΡογβὶδ. (δες ἷ. α: 11. 4, 2ο; ἄς.) 

δ. Τε ξγεαὶ ἀπά ἐεγγιδίε Οοά.} 80 ἰη «ἢ. ἵν. 
14 ἃπὰ ἰχ. 22: ΤῊΔΘ Θχργαβϑίοη 18 ἰδ κοη ἔγτοῃ 
ϑυῖ, νἱὶ. 21, δηά τῆς τοπιδι ποῦ οὗ ἴδε υοῦϑο 
ἔτοπι Πουῖ, νυἱ. 9. ΔΠη|6}}8 δά ἄγϑδὲς ἴο σοὰ 
ἴῃ Ὦλδῃ. ἰχ. 4 18. συ ΓΙ ΟΙΙΙΥ 5ἰπιιϊδγ. 



430 
6 ἴ,εἰ τῆϊπα οἂγ πονν ὃς δἴζεπεινε, 

ἂπά τῆϊηε αγεβ ορεη, παῖ του πιλγαβῖ 
Πδᾶγ ἴῃς ργᾶγετγ οἵ ΤΥ βεγνδηῖ, νυ ϊὶς ἢ 
Ι ργὰν δείοτε τῆεε πον, ἄμγ δηά 
πἰὶρῃῖ, ογ τῆς ςὨ] άγεη οὐἁἨ ἴβγαςὶ τὴν 
βενδηῖβ, ἀπά Ἴοηΐξδιβ τῆς 51ὴ38 οἵ τῆς 
σὨ]άγεη οὐ ἰβγδεὶ, ψῃϊο ἢ νὰ Πᾶνα 
δἰηπεά ἀρδίπβὶ ἴῆεε : δοῖῃ [1 δπά ΠΥ 
ἔδιμοτ᾿ 5 ἤοιβε ἤανε βἰηηθά, 

η Ὗε ἢᾶνε ἀξαϊξ νεγὺ σογγαριὶγ 
ἃραίηϑὲ ἴδε, ἀπά ἤᾶνα ποῖ Κερῖ τῆς 
Ποπιπιδηἀπιεηῖβ, ΠΟΥ τῆς 5ἴδζιζεβ, ΠΟΥ 
τῆς Ἰμάρπιεηϊδ, ννῆϊσ ἢ ποὺ σοπι- 
ἐΑ μεῖς (ἢν βεγνδης Μῶοβεβ. 

8 Ἐεπηεπιδεγ, 1 Ὀεβεεςἢ τῆες, τῃε 
ννογὰ τῆατ του σοπηπιδηάεάϑς [ΠΥ 8εγ- 

ς ει. : ας, 4. γλης Μόοβεβ, βαγίηρ, “7 γε ἴγδηϑργεββ, 
Ι νν}}} βοαῖῖεγ γοὺ δῦγοδά δπιοηρ τῆς 
παῖίοῃβ: 

9 Βυῖ ἱΚὶ γε τυγῇ υπΐο πῆς, δηά 
Κεερ ΠΥ οοπηπιαηάπηεηῖθ, ἀπά ἐο 
τε ; “τπουρῇ τῆθτα νεγα οὗ γοιι 
«Γαδ οὐἕδ ἀπο τῆς υἱτιογπιοϑὲ ρᾶγῖ οὗ 
τε Βεάνεη, γεΐ ν}}}} 1 ραῖμεσγ τῃεπὶ 
ἔτοπὶ τῆεηςε, ἂπὰ ν}}} Ὀτγίηρ τῆ επὶ 
απο τῆς ρίαος τῆδι 1 ἤᾶνε Ἵσἤοβεη ἴο 
δ6ῖ ΠΊΥ ΠπΔπ16 τἤεζα. 

1Ιο Νον ἴῃεβ8ὲ αγέ τῆν βεγνδηῖβ δηὰ 
ΤΥ ρεορίε, νγῆοπι τῆοι Παϑῖ γεάβαπηθά 
ὉΥ τὴγ ρστοαῖ ροννεγ, δῃά Ὀγ ΤΥ βἴγοηρ 
μαπὰ 
τὺ Ι,οτά, 1 δεβεαςἢ τῆςα, ἰεῖ 

8. Τδε «νογά ἐῤαὶ ἐδοι εο»υπαπάεαά ἐδ “εγ- 
“ααπί ἀὐτοι ΤΠς τεΐογεηςς 5 ποῖ ἴο δῃ 
βιπρὶε ρίλοες, Ὀυ ἴο διις ἢ ρα854:.0 68 85 [,6ν. ΧΧΥ͂Ι. 
41.545; δῖ, ἵν. 125-11; ΧΧΧ. 155; ἄζςς. 

11. Οὗ ἐδι: νιαπ)ῦὶ 1... Κιὴσ Ατίδχεγχαϑ. 
Ηουβδικδηῖΐ [πη Κ5 {Ππδι ΝΟΠΟΠΊΔἢ 5 ΡΥ ΟΣ ννὰ8 
πιλὰδ 5:16 Π|}Κ ἴῃ [πε Κιπρ 8 ργεϑεποθ. Βιιϊῖ 15 
Ποῖ ΠΕΟΕΒΘΑΤΎ ἴο βιιρροβε 15. ὅνε οἴξεῃ ἴπ 
ῬΓΔΥΘΙΓ ΒΌΡΡΓΟ55 ἴῃς Ὡδιηθ5 οὗ ἴποδὸ δδουΐ 
ὙΠ οπὶ ννῈ ἃγὸ ργαυίηρ. 

ον 1 αὐας ἰδὲ ἀἰπο᾽: ἐμῤεδεαγεγ ἘΔῖπετγ, 
“ΙΑὰ  ψὙὰβ ἃ ΟΡ. ΌΘΑΤΟΣ ἴο 1δ9 
κὶ κ᾽" Α Ρεγβίδῃ Κιίπρ δὰ πιυπιότουβ συΡ- 
Ὀράγεγϑ, οδοῖ οὐ ννῆοπι ργοῦδοὶΥ ἀϊδεμαγροὰ 
[Π6 οΠῆςε ἴῃ ἢϊ5 ἴγη. 

ΟΗΑΡ. 1. 1. 1π18ὲ »ιοπὶὁ ΝμαπἾ Νίβϑδῃ 
νγὰ5 ἴῃς Πα ρίνθη ὃγ [ἢ 6 Ῥεσβίδῃ [Ἔὺὺν8 ἴο 
ἴῃς πιοπίῃ ργενιουϑὶν σα “ ΑΡΙΡ,᾽ ἴῃς ἢγϑὶ 
Τλοπῖἢ οὗ πε [Θννιϑ γοᾶγ, οὔ τὶ ψὩ] ἢ 
{ο]]οννοά τῆς νεγπδὶ θαυϊποχ. [{ [6]}} θυ 
τηοητἢ5 ἀἤἴοῦ ΟΠίβίοι. (866 ςἢ! ἱ. 1.) 

ἐδε ἐτυεν εῖ δ γεαγ] Νεδβιοιγίδθ ΡΓΟΌΔΟΙΪ 

ΝΕΗῈΕΜΊΙΛΗ. Ἱ. 1. [ν. 6---3. 

ΠΟΥ [Ππ6 εὰγ δὲ αδἱζεηζίνε ἴο τῆς 
ΡΓΆΥΕΓ οὗ τὴν ϑβθγνδηῖ, δἀπά ἴο ἴῃ6 
ΡΓΑΥΟΓ οὗ τῆγ βεγνδηῖβ, γγῆο ἀεϑίγε ἴο 
ἔεαγ ἘΠγ πάᾶπιε : ἀπά ργοβρεῖ, 1 ῥγᾶΥ 
ἴδε, [ΠΥ βεγναπὶ τἢ}58 ἀδγ, ἀπά ρτδηῖ 
Ὠΐπι πιεῦου ἰῃ τῆς βἰρῆς οὐ τῇ !5 τηδῃ. 
ογῚ ννᾶβ ἴῃς ἰπρ᾿5 συρθελγεγ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ 1Π. 

1 “γίαχεγχες μηπαςγείανἼρ ἑὰς ἐαπ5ϑ 97 Λίολε- 
»εἰαλ᾿ς ταὐμφ: “σοί ά ἀε το ἐκίζεγς ἀνα 
εοηερηείο 19 εγισαζπι. 9. Λιολενια, ἐϑ 
7ἀε φγῖσ' ο7 1Δς ἐμπορεές, ἐοπεείλ ( »“- 
12 474 σέκιυείλ σεν ν 1Δ6 γμῖϑς οὔ ἐξ τοαίξε. 
17 4“7}ε ἐπα εά 14ε )εῖυς ἐσ δι ἐπ ἀκεβεῖε οΥ 
ζἦε ἐμέρεξές. 

ΝῺ ἴἴ σᾶπιε ἴο ρ458 ἱπ τῆς πχοπτῇ 
Νίβδη, ἰη τα τυγεητίεῖῃ γεαῦ 

οὗ Αγίαχογχοβ ἴῃ Κίηρ, ἐδαέ ννὶῃς 
τυα: Ὀείοτε ἢϊπὶ: δηά 1 ἴοοϊκ υὕρ τῆς 
ψΊης, ἀπά ρᾶνε ἐξ υπῖο ἴῃς Κίηρ. 
Νον [1 παά ποῖ θεὲπ ὀεζογείέπις 53.ἀ 
ἴῃ ἢ]5 ργαβεῆςα. 

2 ὉὙΝΒεγείοσε τῆς Κίηρ 8311 ὑπο 
τας, ΝἊΥ ἐς Τὴγ ςουπίεπαπος 5846, 
δϑείηρ του ἀγέ ποῖ 51.Κ ἡ τϊδ ἐς πο- 
τῆϊπρ ἐἰρε θαῖ βογτονν οὗ ἤεαγῖ, ΤΉ εη 
1 ννᾶβ ΝΕΓῪ βογα δίγαιά, 

2. Δπὰά δά υπῖο τῆς Κίηρ, [κεἰ τῆς 
Κίῃρ ᾿νε ἔοῦ ὄνεγ: ΨΥ 5ῃουϊὰ ποῖ 
ΓΥ φςομηΐσπδηος ὃς 544, ψἤεη τῆς 
εἰτγ, τῆς ρίαος οὗἩ πιγ ἔδιπεγθ᾽ 5ερυ]- 

ΤοοΚοπϑ ἴΠ6 γεᾶγβ οἵ Ατίδχεγχες ἔγοπι ἴῃς ἀὐδΥ 
ἡ Ποῦ ᾿ς δοσοηάεά [6 τἤγοης. [{ (ἢ18 
ἀδῪ [6}1] Ὀεΐννθθοη ΑΡΓ] δαηά Νονεπιῦοσ, ΟἸισ]δυ 
ννου!ὰ ργεςθάς Νίβαῃ ἴῃ δὴ γερπδὶ γοᾶσγ οὗ 
16 πιοῆδύοῖῦῆ. Α5 Αὐζδχογχοβ δοσεοηάθρα ἴΠ6 
ΠγοπΘ ἴῃ Β.0. 46ς, ἢ]5 ἔννοπίεῖ γεαγ ψνουά 
ςοσγεβροηὰ ἴο Β.Ο. 445-444. 

“γιαχεγχει [Ιἴ 15 βοηογαΪ  Υ ἀρτοοά τῆδῖ 
[Π6 Αὐἴδχογχεβ Ἰηϊοηάρα [5 1, πρίπιάπυβ, τ 0 
Τοίησα ἔγοπὶ Β.Ο, 46ς ἴο Β.(. 425. 

1 «υα! ὙεΥ “ογέ εἰμ, Α Ρετγξίδη 
Βι1 0] οςῖ νν48 ἐχροοίθα ἴο ὃδ6 ρογίδαΥ Τςοηϊεηΐ 
80 ἰοηρ 845 ἴθ πδά {πε Παρρίπο55 οἵ δεῖς ΨῈῈ 
ἢϊ5 Κίηξ. Βοῖϊι τι δηὰ Χογχεβ πδλὰ ρυϊ 
ῬεΓβοηβ ἴο ἀφ ἴῸΓ υνν}ΠΠρη 685 ἴο δοςοπῃ» 
Ρᾶηγ ποτὶ οἡ ἐχρεα!τοηβ. (ὅεὲ Ἡοτγοά. ἐν. 
ὃς δηὰ νΥἱῖ. 18.) ΑἜὄὕτεαυσβῖ ἴο φυϊῖ ἴδε ςουτγῖ 
ννῶβ ἴπι15 ἃ δευίοιβ τιδῖίογ. 

8. Ζεὶ ἐδὲ δίῃ ἰυε Ὁ ευεγ. 866 ποῖρ οὔ 
1 Κι} 11. 

ἐδε ον . .. οὗν» Γρυμϑι “βι εν. ἋΝςε 
ΤΩΔΥ ςοποϊυάς ἔγομι [ἢ 15 [παῖ ΝοΕΒεπιδῇ ννῶϑ5 οὗ 



ν. 4--τ.-0. 

σἤγεβ, ἐείδ νυαβῖε, ἀπά τῇς ραῖεϑ 
τῃεγεοῦ ἀγα ςοηβυπιοά ννἢ ἤτε ἡ 

4 ΤΠεη τῆς Κίηρ 844 υπῖο πιδ, 
Εο νῆας ἀοθὲ τῆοι πῆᾶκεὸ τεὸ- 
φυερῖ 801 ρίλγεά τὸ τῆε (σοά οὗ 
Ὠδάνοη. 

ς Απά1 8κεἰ4 υπῖο τῆς Κίηρ, [Εἰ 
Ρίθαβθα τῆε Κίηρσ, δηά ἢ τὴγ ϑ8εγνδηῖ 
ἢᾶνε ἔουμά ἔλνουγ ἴῃ: τὴγ ἰρῆῖ, τη δῖ 
ἴπου ννουϊάοοὶ βοηά τὴς υπῖο [υἀδῇ, 
πο ἴῆε ΤΟΥ οὗ πιγ ἔδῖμετβϑ᾽ βαρυϊ- 
οἶγαϑ, ἴπαῖ 1 πιᾶὺ Ὀυ1]ἃ ἰξ,. 

6 Απά τῆς Κίηρ 81:4 ιἱπῖο πΊ6, 
(τῆς 'φυεαη 4͵30 5ιτεῖηρ Ὁ ἷπι,) ΕῸΓ 
ἢον ἰοηρ 51.411 τὴΥ Ἰουγηαν δὲ ἡ δηά 
ἢ οπ ὑνς τῆου τεΐαγῃ ἢ 80 ἰτ ρ]οαβθά 
ἴῃς Κίῃρ ἴο βεπὰ τῇς; δηά 1 εῖ Πϊηὶ 
ἃ [ΙΠΊ6. 

7 Μογζϑονοσ ἰ βαἱά ὑπο τῆς Κίπρ, 

[πε {δὲ οὗ [υἀ δῆ, 185 Ευδεῦδίυ πὰ Ϊεγοσὴς 
ΒΑΥ ἴῃδὶ ᾿ 6 νγᾶ3. 

4. ]γαγεά ἰο ἐδὲ Οοά 97 δῥεαυεπμ ΜΑΙ 
Δηάἃ πιοπιθη,Α ΓΙ, Ὀεΐοτο ἀπδννοσίηρ ἴδε Κίηρ. 

Θ. ΤΡε φωεεη.} Ὅπου ἴδε Ῥογβίδη Κίηρβ 
Ῥγδοιιϑοα ΡΟΙΥΡΑΠΊΥ, ΤΒΕΥ δὰ αἰννᾶγβ οπα οιεΐ 
δ, πο δίομθ ννᾶ5 γοοογηϊδοὰ 85 “ 4ιιθθη." 
ΤΠ οδεξ νυ οὗ ἢ ρίπηλπΠι18 ννὰ5 Ὁ δηγδϑρίδ. 
(Οιε8. " ἔχςο, Ρεγβ. 8. 44.) 

“ἰΠΠπἶπσ ὁγ ῥὶ».] ὝΠαῖ (ἢ6 Ῥογβίδη Κίηρς 
δοηλοῖπη68 ἴοοῖκ ἢ5 πηθ8]98 τ 5 ν δ ἀρ- 
Ρεδλγβ ἴοπὶ Ἡεγοάοῖιιβ (ἰχ. 110) ἀπά ΑἸἰδεηξυβ 
(' Βείρη. ἰν. Ρ. 145, Α). 

1 «οὐ ῥένι ὦ ἐἐνι..}) ΝοΠοτ ἢ ἀρροᾶγβ ἴο 
αν οἰδγθὰ δ᾽ [6γιβδίθπιὶ ἔννεῖνθ γόδγϑ ἔγοπΊ 
[15 ἢγξι ἀγτίναὶ (ςἢ. ν. 1.4); διιῖ ἢς σδῃ 5οδγο ον 
πᾶν πιοηϊοηθαά 50 ἰοηρ ἃ ἴθιπῃ ἴο ἴΠ6 Κίην. 
ῬτοΟΌΔΟΙΥ [5 ἰδαᾶνθ οὗὨ δῦβϑῃςς ννᾶ8 ργοϊοηρεὰ 
ἴτοπι {ἰπὶὸ ἴο {{π|6. 

7. Τὸ φούσεγηογ: ὀεγοπαῖ δὲ γήυογ ΦὍΠο. 
ΒΑΙΤΔΡΒ δῃκὶ ΟἵδΟΓ ΠΙΌΤΊΟΥ ΟΠΊσΘΓΒ ἰῃ [86 ἵγαςῖ 
ννεϑῖ οὗ [6 Εὐρηγαῖεβ. ((οπιρᾶσε Ε.ΖΥ. 
γΠϊ. 16.) 

8. Τδε ἀδῥεγ οΓ ἐδὲ ἀἰπσ. γα. ἘἈδῖποτ, 
“οὕτδηε Κη. 5 ρατκ." ὙὉἢὸ νογὰ υδοά, νν ἢ 
δ ἰοιιπὰ ΟἹΪγ πογθ ἀπά ἰπ ἴννο οἴδιεγ ρίδςθβ 
(Εςς!]. 11. ς δηὰ (δηῖ. ἵν. 13), 18. οἵ Ρογβίδη, 
ΟΥ δῖ Δῃγ ταῖθ οὗ Ασγᾶπ, οτὶ κίῃ. [15 ὈΓΙΠΊΔΓΥ 
ἔογπι Ἀρροδτῦβ ἴο ὈῈ ἴπ6 Ζεηὰ ῥα γίάσεςα, “ εἶτα 
ουπιν! ]δῖϊο " (νι εἢ νοι] ὃς τοργοϑοηϊοὰ 
ΟΥ̓ αγγαάεχα ἱπ ΟἹὰ Ρεγβίδῃ), ὑνῆθῆσα 
Ατπτῆθη. ῥαγάσ,, ΟΚ. παράδεισος, 1.4ἴ. ρῥαγω- 
ἄϊιω, Μοί. Ῥεῖβ. ἡγάσια, ἄς. ὙΒδ ἀογνα- 
τἰοη 15 ἔγοπι ραιγὶ οὐ ραγίγα, “ τουπὰ δδϑουΐῖ,; 
πη δαηιϊναϊοηΐ οἵ ἴΠ6 ΟΙκ. περί, απὰ ἀπεχα οΥ 
ἄσχα, “" ἃ νν8}}," ὁᾳυϊνα!εηῖ ἴο τῆς ϑδηβι, ἀγόι, 

ΝΕΠΕΜΊΙΑ,ΛΑΗ. 1. 

ΙΓ ἴὸ ρίεαβα τῆς Κίηρ, ἰδεῖς Ἰδϊῖεγβ θῈ 
δίνεηῃ πὸ ἴο τῆε ρονοόγηοῖς Ὀεγοπά 
πε πίνεσ, τῆαῖ ΠΟΥ ΠΥ ὀοηνοΥ πιε 
ον ΕΓ 11}}  ςοπια ἱπῖο ΤΠ μὐἀδὴ ; 

8 Απά 4 ἰεῖῖεγ υπῖο Αϑβϑαρῇ τῆς 
Κεερεῦ οὗ τῆς Κίηρ᾿β ἔογεβε, τας ἣς 
ΤΊΔΥ ρίνα π|δὲ {{Π|ΌΘΓ ἴο πιᾶκὲ ὈθδγΩ8 
ἴογ ἴῃς γαῖεβ8 οὗ τῆς ραΐδος ννῆϊςἢ αρ- 
}εγιαίποαάί ἴο ἴῇε ἤουβε, δηά ἰογ τῆς 
νᾺ}} οὗ τῆε οἷτγ, ἀπά ἔογ τῆε ἤοιιβα 
τπλῖ 1 5}.8}} δπῖεγ ἱπῖο. ἀπά τῆς 
Κίηρ ργληϊοά πιὲ, δοσογάϊηρ ἴο δὲ 
δοοά ἢλπά οὗ τῇ (ὐοά τροι πε. 

9 ὅ ἼΓβεη 1 σαπὶε ἴο τῇς ρονεῦγποῦβ 
Ὀεγοπά τῆς Τίνεῖ, ἀπά ρᾶνε τῇεπιὶ ἴῃς 
Κιπρ᾿β ἰεῖῖειβ. Νον τῇῆε Κίηρ Ππδά 
βεηῖ οσαρίαίϊηβ οὗὨ [6 ΔΓΠῚΥ δηά ἤοτῖβε- 
Τδη ἢ ΠΊΕ. 

1το ὕ εη ϑδηρα ας τε Ηοτοηΐτε, 

ΓΟ 5 οπὶ ἴἢε τοοῖ ἀφ, “ἴο 541:1662Ζ6 
τορεῖδογ, δϑίοη, σμδρα." ΤΤῇῆε Οἷκ.. τεῖχος 
ἃηά τοῖχος ἅτ ργοῦδοιυ σοχηδῖθ. Τῆς Ροῖ- 
δ'δῃ5 οἰ πιποὰ ὈΥ ἴδε ννογὰ δαγγαάσςξα ἃ ννα! δὰ 
ΘηςΪοβιιγο, οτηδιηθηϊθα ννἢ ἴγοοβ, οὮΟΥ 
Ρἰδηϊθὰ οὐ οὗ παίιιγαὶ σγοντῃ, ἀπά ςοηϊαϊπίης 
ὨυΊΘΓΟΙΙ8 νὰ δηιπ|α]ῖ9β.Ύ. ὙΠῸ ““ ραγδαϊβε" 
Πογὸ πλοπιοηεξὰ πλιβὲ μανὸ Ὀδθη ἴῃ ἴῃς πεῖρἢ- 
Ὀουτῃοοά οὗ [εἐγυδαϊεπι, ἀηα πιδῪ πᾶνο σοστα- 
δροηάρα ἴο [86 ολγ ον “ ξαγάθηβ οὗ οϊοπιοη." 
(1οϑερἢ. " Αηΐξ. [υἀ.᾽ νὴ]. 7, ὃ 3.) 

ἐδὲ ραίαεε «υδἰις᾽ αῤῥεγίαἱποά ἰο 1δὲ ἡαηῖς 
Ἀδίμοσγ, “τς Τοτίστοθα νος ἢ Δρρογίδιη 
ἴο ἴπ6ὸὶ ου5ο." Δέγαῤ, τἴ6 ννοτὰ πεῦε υδοὰ, 
ὙὮΙΟἢ σΟΥΓΕβροπάβ ἴο 186 Οτεοῖκ βάρις, 8.85 
τῆς ἀουδ]ς πιραπίηρ οὗ “ραΐδος" δηΐβῤ “" ἔογ- 
ἴγ655, (1Π6 ἴαοϊ δοίην παῖ ἴῃ ἀποίθηϊς {{π|68 
ΡαΪδςθϑ γε ΓΟ Αἰνναῦϑβ Τογ ἢ α, πὰ σοηβεη ΠΥ 
γνογα ἔογίγεϑβεθ. ““Ἴἢε [ογίγοβϑ νν πιο ἢ ἀρροῦ- 
ἰαϊηθά ἴο πὸ ἢοι156 ᾿ἢ ΟΥ̓ “ Ἰοπηρὶο "15 ποσὸ ἢγϑϊ 
ΒΡοΚοη οὐ Δὲ Πεᾶσγ οὗ ἴἴ σοῃϑίδπο ὑπο γ 
ἴη6 Μλδοςδῦθοβ δηά Ἀοπιδη8, πάογ ἴῃ Ἰδοῦ 
οὗ ννῆοπι ᾿ΐ νν85 ςδ)]ϑὰ “ Αηϊοηιδ." 

ἐδο ῥοις ἐδαὲ 1 “6α]} οπέεν ἱπο.] 1. ο. “ἴοτ 
ΤΩΥ οὐ ἀννο! η,-Που56.ἢ 

αειογάίπρ 1ο ἐδε κοοά δαπά, Φδ"ς.} (ΟΟτρᾶγο 
ἘΠ2τ. Υἱῖ. 6, 9, 28 ; ΥἹῖΙ. 22. 

9. Τόε ἀἰπρ δαά “ἐπὶ ςαῤ!αϊπε ... «υἱέ γι. 
ΕΖγα, ο ννᾶβ δοςοιηραηϊθὰ ΟΥ̓ ἃ ἰᾶγρο πι}π|- 
Ὀεῦ οὗ ἢ]5 Ἴσουηίγγτηοη, δὰ δὰ πο Ῥογβίδῃ 
ἐβςοτί (ΕΓ. νὴ}. 22); Νεβοπιίδῃ, νο νοηζ ὰρ 
αἰπιοβῖ δίοηθ, γεαυϊγοὰ δπά δοςερίθα οπσθ. 

10. δαπδωα α!.Ὡ Το ρεγβοη [ἢ ι15 ΔΌΤΌΡΕΪΥ 
ἰηϊγοάυςοα ἀρροᾶσβ ἴο πᾶν Ὀδοη ἴῃς ἰοδάογ 
οὗ {πε ϑαπιδγιῖδηβ αἱ ἴΠ6 ἴἰπιὸ οὗ Ν᾿ Πμοπλ δ᾽ 8 
Υἱδῖὶ (866 οἷ. ἵν. 2). ἊΝ Βείβεσ ἢε 15. ἱηουάοά 
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αηὰ Τοδιδῃ τῆς βεγναπῖ, τῆς Απιπιο- 
ηἰῖο, Ὠεαγὰ δ 22, ἴἴ ρενοά τῆςπὶ οχ- 
σεθάϊηρ]γ τῆλ τῆεγε ννᾶ8 σοπτα ἃ ΠΊΔΠ 
ἴο 86εἰ τῆς ννεϊέδαγε οὗ τπε Ἵ ]άγεη οὗ 
ἰϑγδεὶ. 

11 ὅὃο 1 οσᾶπιεὲ ἴο 7εγιιβαίδηι, δηά 
νν25 ἴἤογε ἴἤγεε ἀδγϑ8. 

12 ΠΤ Απάᾶ Ϊἰ ἅτγοβε ἱπ ἴπε πίρῆς, 1 
ΔΠπά 9οηια ἔδνν πιθη ἢ ηλὸ ; πεῖ ΟΓ 
το] 4 1 δην πᾶὰη ψνῆδλι τὰγ (ὐοὰ δά 
Ῥυΐ ἴῃ ΠΥ ἤοαγῖ ἴοὸ ἀο αἵ ΤΪετγυ- 
88] ἐπὶ: ΠΕΙΙΠΕΓ τοῦς ἐδέγέ αν Ὀελϑβῖ 
ἢ πια, βᾶνε τῆς δεαϑῖ τπδῖ 1 στοάς 
ὉΡΟΏ. 

12 Απά 1 ψεπῖ οὐ ὉΥ πίρῆς ὈῪ 
τῆς ραῖας οὗ τῆ6 νδί]αγ, ενὸπ Ὀείοτε 
τῆς ἀγαροη γα], δπά το τῆς. ἀϊηρ 
Ρογῖ, ἀπά νἱεννεά τῆς νγ8}}5 οὐ Ϊεγυ- 
βδίθιῃ, νῃϊσἢ ννεγα Ὀγοΐίκεη ἄοννη, διά 
Ἂ: σαῖο5 τῃσγεοῦ νγογα σοηϑιπιοά νντἢ 

ΓΕ. 
14 ΤὭδη 1 ννεπῖ οἡ ἴο {πΠ6 ραῖε οὗ 

ἴῃ τΠ6 “ ξουθγηοῦβ δεγοηά [86 τίνοσ, οὐ Ποϊὶά 
ΔΠΥ͂ ΤΟσΟοΟρπΙβοα ροβιοη ὑπάογ ἴῃς Ῥεγβίδῃϑ, 
5 ἀουδί}. ὍὌῆδ πᾶπὶὸ 18 ργοῦδοὶν Βαῦγὶο- 
εἴδη, ἴπ6 ἤγχϑξ οἰοπηθηῖ θείης ἴη6 δᾶπλθ ννὩ]οἢ 
ΠΟΠΊΠΊΘης65 “ ϑοηηδοποσὶθ," νἱΖ. “ 81η,᾿ τῃ6 
Μοοη-Οοά, δηὰ ἴδε βοοοηὰ δαϊαίμ, “ 61- 
ποης" ΟΝ, πο ἢ 5 ἔουηά ἴῃ ἴδ Ὠᾶπὶα οὗ Ὧη 
Αϑϑυγίδη Εροηγση, ΒΟ] -θαϊδίι. 

δὲ Ἡογοπς ἢ ΑΔ παῖϊνε ἀβϑέρυνι οὗ οπὲ 
οὗ πε Βειμογοηβ, [6 ὈΡΡΟΓ ΟΥ ἴπε ἰοννοῦ 
ἐγ οϑῇ. χνὶ. 3, 5: 2 (ἢγ. νι}. 5), ἀπά {πογ6- 

τ Ὀογ ΠῚ η [6 Πἰπι|ῖ5 οὗ ἴΠ6 οἷά Κιηρ- 
ἄοπιὶ οἱ ϑαιιδλγία, βίης ἴῃς Βεοῖἢ- ογοηβϑ δά 
Ὀεϊρηροὰ ἴο Ερἢγαῖπι ( [οϑ. ]. 5. ς.) 

Τοῤίαῤ δε τεγυαη!. ΟΥ, “ἴδο 5ἷανθ. Τ δῖ ἢ 
ΒΟΟΙῚ5 ἴο ἢλγο Ὀδθη δὴ Απιηοπηὶῖο 5ἴανο, Πρ 
ἰπ τπὸ ξινουγ οὗἉ ϑαηθα δῖ, ννβοτη 6 ΡγοῦδθὶνΥ 
δοῖνοά 845 βεογείδυυ (566 Ἂἢ. νἱ. 17-19), δῃηά. 
ἙΠΙοΥ δάνί βου. 

ἐ στγίουεά ἐδενι.ἢ Οὐοτήραγο Εστ. ἵν. 4-24; 
γ. 6-17. ὅνε ΠΊΔΥ ῥγεβδιπια ἴπδί ΔΕΘΓ ἴΠ6 
ἀεκιγιιςίοη οὗ [ἐγυβαίθπη ὈὉΥῪ ΝΕοθυςμδάποζ- 
ΖΔΓ, ϑαιηδγία ἤδὰ Ὀεσοιηθ ἴἢς οἢεῖ οἰ οὗ 
ἴΠ656 μαγίβ. ὍΤῆὴδ τονῖνδὶ οὗἁ [εγυβαὶοπὶ ἃ5 ἃ 
Ετοδῖ δηά βίγοηρ ςΥ͂, νῃ]ς ἢ ννᾶ5 Ναυη 5 
δἰιῃ, νγὰ58 [{Κοὶγ ἴο ἱπϊογέεσγε νὰ τἴπῈ ῥτοὸς 
δΡΕΓΙΥ, ΟΥ δὶ ΔγῪ ταῖς ἴῃ6 δμίπεηςα, οἵ 18 
ὨΘΙΡἢ ΟΙΓ. 

18. ΤΡε χαΐε οὔ δε υαἱγἢ Α γχαῖο ορεη- 
ἴῃς οἡ ἴπε νοῦ οὐ Ηπηοση, νυν ἢ βκισιθὰ 
7εγυβαίοπι ἴο ἴῃς ννεβῖ δηὰ βου ἢ. ὍΤῇο οχδςοῖ 
Ῥοϑιζίοη 5 ὑποογίδϊη. ὙΠοηΐι5 γοζασάβ [ἴ 85 
ΟΟΟΌΡΥ ΠΕ ΠΟΑΣΙΥ ἴδο 8116 οὗὨ ἴπ6 πιοάεγῃ [488 
ξαῖε; Μίσ. ογξυβϑοη ρίδοαϑ ἴἴ δῖ ἴ86 Ἄχίγεῃδ 

ΝΕΗΒΜΙΔΗ. 1. [ν. 11-.-.8, 

(δε ἰουπιλίπ, ἀπά ἕο τῆς Κὶπρ᾿β ροοὶ: 
δυῖ ἐδεγε τυῶς πο ρίαςε ἔογ ἴῃς δελϑι 
ἐδαὶ τυᾶς ὑπάεὺ τὴς ἴο ρᾶ88. 

Ις ΤΠεπη ννοπο 1 ὰρ ἴῃ τπε πἰρῆς 
ὈΥ τῆε ὕτγοοῖς, ἀπά νίεννεὰ τῆς νψὶ]. 
ἃπὰ τυγηδα Ὀαοκ, ἀπά δηϊεγεά ὉγῪ 
ἴῃς ραῖε οὐ ἴῆε νδ]ϊεγ, δηά 9 τε- 
τυγηοά, 

16 Απά τε τγυΐετβ παν ποῖ νν ΠΙ ἢ ΕΓ 
1 νεπῖ, οὐ ψῆδλῖ 1 αἱά; ῃοϊῆενῦ Πδά 
15 γεῖ τοϊά 2) το τῆς εννδ, ΠΟΙ ἴο 
τῆς ρῥτγίεβῖβ, ΠΟΥ ἴο τῆς ποῦΐεβ, πὸ ἴο 
τῆς τυΐϊεγβ, πὸῦ ἴο ἴῆε γεϑῖ τας αἱὰ 
τῆς ννογκ. 

1η  ὔᾷἸ κῃ 5414 1 πὑηῖο τμεπι, Ὗς 
866 ἴτῆε ἀἰδῖγεδββ τῆλ νγὲ ὧγέ ἴῃ. ποὺν 
7εγυϑβαίεπι ἐδεὴ νγαϑῖς, ἀπά τῇ {χῖα5 
τοσοῦ ἀγα δυγηθά νυν ἢ ἔτεα : συπΊε, 
δηὰ ἰεῖ 5 Ὀυ 1] ἃὰ ὡρ τῆς ννγὰ]] οὗ Ϊεγυ- 
δαΐθπλ, τῆλῖ ννγαὰ ὈῈ ΠΟ πιο ἃ Γε- 
Ρτοδοἢ. 

18 Ἴδη [ το]ά τῆδπὶ οὗ τῆς Παηά 

δου οὗ ἴδ6 τηοάόγη Ζίοη ΗἸ]], ουὐϊδιάς 186 
Ῥγέβθηΐ νν 4} }]ῖ5. ((ἀὐοηραγε 2 Οἢγ. χχυῖϊ. 9.) 

δείογε ἐδὲ ἄγαροπ «υε΄ 3] ὝὍὌΠΕ “ ἀγᾶροη 
ψν ΟΕ], οὐ “" δρτγίηρ οὗ ἴῃ βεγρεηῖ," 5. ποῖ εἰβθ- 
ΨΥ ΠοΙΟ πιοπιοποὰ; δηὰ ἰζ 15 ᾿ππρ δῖ] 6 ἴο 
ἰἀΈΠΌῪ ἴἃ νυ ΔΠΥ Ἔχ  βΈ]ηρ ν᾽ 6}} Οὐ ΘΟΌΓΟΘ. 

ἐδὲ ἐμπο ρογ.}] Τῆς καῖο ὈὉΥ νψῇηϊςἢ οὔαὶ 
πὰ ὀχογειηεπίβ Έσε σοηνογοὰ οὐ οἔἢ6 οΥ. 
Μτ. Βογρσιιβϑοη ρΪδοθβ ἰΐ δἵ ἴῃς ροϊηῖ ννῆεγε ἢς 
Ὀο]ον95 ἴπ6 βου ῖπογη νν4}} ἴο ἤᾶνς αι τῆς 
τνοβίογῃ ἢ], δηὰ σδίγυςκ Δοτοβ5 ἴη6 Τγτοραοη 
γδιογ. Νοιοπιίδα, δοςογάϊηρ ἴο [Π]15 τίονν, 
[υγποα οαβδινναγὰ ἤθη ἢς ραϑβϑεά ουΐ οὗ ἴῃς 
γδ ον γαῖο. 

14. Τὸε γαίε 9 δε 7ουπία!η.) Δ καῖε οἡ 
1Π6 δαϑίθσγῃ 5:46 οὗ ἴῃς Τγγοραοη νδ]]οΥ, ποῖ 
ἔδυ ἴτοπι ἴῃ6 Ροο] οὗ δ᾽᾽οδπι, νυ ἢ σθεῖη5 ἴο 
Ὀ6 Πογε ςδ] δὰ “ἴμὸ Κίηχ᾿5. ΡοοἹ." ((οπιραᾶγε 
Ἑοἢ. 111. 15.) 

16. Βγ {δὲ ὀγοοβύ. Τῆς Κιάγοῃ νναῖο- 
σοῦγβο, νυ Ὡς ἢ 5 κιγίθα ἴῃς ΟΥ̓ οἡ [ἢ 6 οδϑβῖ. 

απά ἐμγποά δαεζ Νοδμετηϊδῦῆ ἀοο8 ποῖ 
τλοδη παῖ Π6 τοϊγασθα ἢ 5 βἴερβ, δυῖ {πδῖ, 
μανηρ Ἔχαρηϊηθαὰ {6 ϑαϑίοσι νν4]}1, ἢς τυγηεά 
«υεεἰαυαγά, διὰ πανπς πηλάς ἴδ εἰγου! οὗ τς 
οΕἰἴγ, το-εηϊεγοα ΕΥ̓͂ ἴῃ ν4]ΠοΥ ξαῖθ. 

16. Τδὲ γωΐζεγ..} Οοτήρατε ΕΖ. ἰχ. :, δπὰ 
ποῖο δὰ ἰος. 

ἐδε γε ἐδαΐ ἀϊά ἐδὸ «υογἡ. 1... “τῆ 14- 
Ὀουτὶπρ οἶλ55 [αἱ (αλογιναγά59) δεΐιδιϊν 0] 
[86 νν4}}." 

18. Τόε ἀἰπρ: «υογ,.}] Ὑδάβεα ἰιᾶνὸ ποῖ 



ν. 19--4.} 

οὗ πιῦ Οοάὐ νος ἢ νγὰ8 ροοά ὑροη 
τῆς ; ἃ8 4150 τῇς Κὶπρ᾿8 νγογάβ τῃδϊ ἢς 
ἢλά βροκεὴ υπῖο πὲ. Απά πεγῪ 53414, 
1,εὶ 5 Γίβε ὕρ ἀπά Ὀυ 4. δ8ο τῆεγῪ 
δῖΓορΊΠοηθα τΠεὶγ ἢληἀ5 ἔογ 2ἠ2ς ροοά 
τυογά. 

19 Βυῖ ννῆεπ δαηρθαὶδὲ τῃ6 Ηοτγο- 
Πα, δηά Τοδιαῦ τἢς 8εγνδηῖ, τῆς 
Απιπιοηΐτε, αηά (ὐεβἤεπι τπ6 Ατγαδδίδη, 

ΝΕΗΕΜΊΙΑΗ. 11. ΠῚ. 

ΓΗΑΡΤῈΝΚ ΠῚ. 
734 παν»: σμαἷ ὁ» ο7 ἴδένε ἐλαΐ διέζαεαῖ 

4λε τοαίζ, 

ΗῈΝ ἘἸ ΑΘ τῆς Πίρἢ ργίθϑε 
ἴοβα τρ "ἢ 5 Ὀγείῆγοη τῆ6 

ΡΙαβῖβ, δηά τῆογ δυ!]άἀεὰ τς 9Πεερ 
φαῖε ; τῇὴογ βαποιβεά {τ, ἀπά 8εῖ ἃρ 
ἴα ἀοοῖβ οὗ τ; ὄονθη υὑπἴο ἴΠ6 ἴΟΥΟΥ 
οὗ Μεδλὴ {πον 8δποιῆεά ἱτ, υπῖο τἢ6 
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ἴοννεσ οἵ “ Ηδηῃδηβεὶ. “ ]6τ. 3.0 
2 Απά ἵἴποχε υπῖο ἢίπι δι 1464 τῆ αὶ μεῦ. σὲ 

τηδη οὗ Ϊεγίσῆο. Απά πεχὲ ἴο τῆεηι ᾿ξ Ἰανά. 

Πελγά ἐξ, ἴΥ ἰδυρῆθα 8 ἴο β86ογῃ, 
Δηὰ ἀεβρίβεά 8, Δηά 5414, Υ̓ μδῖ 1: 
εἰν5 της τὶ γε ἀο ἡ νν}}} γε τερεὶ 
Δραϊηβῖ τῆς Κιπρ Ὶ 

20 Ἴδη δπδυγεγεα 1 τῆσδ, δηά 
8αά ἀπο τΠεπὶ, ΤΠ Οοἀ οὗ Βεάᾶνεη, 
ἢδ νγ}}}} ργοβρεγ 8 ; τπεγοίοσγε νγὰ ἢ 8 
ϑεῖνδηϊβ Ψ1}} δῦῖβε δηά θυ} : Ὀιῖ γα 
ἢανα πο ροιτίοῃ, ΠΟΥΓ τρῆϊ, ΠΟΥ πι6- 
τλογλὶ, ἴῃ [αγυβα θη). 

Ὀδοη κίνεη: δυΐ πε τογαὶ ἥδαδῳ τ ἴο 
τεβίοτο ἴδε νν8}}5 15 ᾿πλρ] 1 ἃ ̓η οἷ. 1]. 5, 6. 

19. σωδενι 1δὲ “γαῤίαπ.} Α (διττὰ δάνεν- 
ΒΆΓΥ ἰ5 ἤόγε δά ἀδὰ ἴθ ἴ8ε ἔννο ργενιουϑὶν πιεῃ- 
Ὀοηεά (νεῦβ6 το). Η1!5 ΠοβΕ ΠΥ ἀρρεᾶγβ 4150 
ἴη ςἢ. Υἱ 1, 2, 6, δηὰ {παῖ οὗ ΠΪ5 ρεορὶς ἴῃ 
ςἢ. ἱν.7. [{|8, δἱ ἢγεῖ δίῃϊ, ποῖ φυϊῖο δα9} ἴο 83ες 
ὙΓΠΥ ΔΠΥ͂ Αγδὺβ 5ῃουϊά ἤανθ ορροϑβεά {πε ἕοσιἰ- 
Βεαδίίοη οὗἉ Γοἐτυβδάίοτα ; δὰϊ {πε τοςοηὶ ἀἸΒΟΟυ ΤΥ 
(δῖ ϑαγρο ρεορὶ θὰ ϑαπηασία ἴῃ ρατί ψ ἢ δη 
ΑΥΔῸ ςΟΪΟΗΥ͂ (΄ Αποίεπὶ Μοπάγολίθβ, νοὶ. 1. 
Ρ. 415) τεπιουεβ ἴΠ6 αἰ συγ. 

«υὐἱδ γὲ γεδεὶ αγαϊπεὶ ἐδεὲ δια Ὦ ΟΟτηραγα 
οἷ. νἱ. 6ὅ. Βυΐῖ ἔογ ἴῃς Κιην 8 Ἰδδίοῃ, ΝῸ- 
ΠΟΙ Δ᾽ 8 ργοςσθθαϊηρβ ππῖρῃς ἣᾶνς Ὀξεη ΓΔΙΣΪΥ͂ 
Τοκατάθὰ 48 ἰγοδβοπδῦϊθ. δϑαηραϊαὶς δηά 
Οεβίιθηι ΠΥ ποῖ ἤᾶνα Κποόννῃ (Πδῖ ἴδ6 Κἰηρ 8 
Ἰεανὸ πδὰ θδθη οὐίδιηεά. 

20. 7ε ῥαυε πὸ ρογίίοπ, ὦϑ'ε. ἐπ ϑεογισαῖο» 
Οοτήραγο ΕΓ. ἵν. 1. 

ΟΗΑΡ. Π|. 1. Εἰ αυδίὁ δὲ δὲ ῥγιθεί. 
ἘΠΙΆΒΗΙΌ ἈρΡρΡΟΆΓΒ ὈΥγ ςοἢ. ΧΙ. το ἴο πᾶν ὑὈδεθῃ 
ἴῃς κγαπάβοη οὔ [εββμα ογ [σβῆιια, [ῃς δ᾽ ἢ- 
Ῥυοδί σοπίοτηρογατῪ ἢ Ζογυῦθαῦεὶ. Ης 
δυοςεοάεα 5 μευ οἱακιπι 'π ἴΠ6 ἢ] 5» 
Ῥτἐϑι ποοα. 

9 “ὁεῶρ σα! ΤΠ ττᾶϑ ἃ γαῖε ἴῃ [6 
Θαϑίοσγῃ νν8]}}, ποῖ ἴ2 Ὁ ἤτοπὶ ἴῃς ροο] οὗ Βεϊπεϑάδ 
(δες [οδῃ ν. 2), ψὶς ἢ ννᾶ8 ρογῆδρϑ οὐ  ΠΔ}}γ 
ἃ 5ἤδερ-Ῥοοὶ. 

δον “απο βεά 1.1] ὙὍΠε ῥγεσῖβ ςοπιπιεποεά 
(6 ψοτκ ἢ ἃ ΙΌΠΠΗΔΙ ΘΕΓΟΙΊΟΩΥ οὗ ᾿οπβο- 
σταϊϊοη, νυ ὮΟΥΘΟΥ ΠΟῪ “ βαβοτβεα ̓ ἐβρεςδ!!} 
δεῖ ον ρογίίοη οὗ {5 νὰ}. Αδογνασάβ, 
ψ ἤθη 186 ννογκ ννᾶ9 οοπιρίεἰοά, δότε τῶ ἃ 

γοι;, 111. 

ὈυϊΠάεα ΖδἼἪςυγ {π6 5οη οὗ [π|ΠΠ. 
4 Βυῖτῃε Πεἢ ραῖε ἀϊά τῆς 8οῃ8 οὗ 

Ἡδββεπδδὴ δυ1] 4, νγῆο σσ Ἰαϊά τῆς 
Ὀελπὶβ τπεγεοῦ, απά ϑεῖ ὉΡ τῆ6 ἀοοῖβ 
τῃεγεοῦ, τῆς ἰος 8 τῃεγοοῦ, ἀπά τῆς δλΓ8 
τῃεγθοῦ. 

4 Απά πεχί υηῖο [Πεπὶ τγεραϊγεά 

8οἸεπιη ἀεάϊςδίίοη οὗ [μ6 ἐπῆγε εἰγουῖ, (δ6εὲ 
οἰ. χὶὶ. 27.4.3.) 

“οἱ αὐ δὲ ἄοογ: οὗ 1.1 Νοῖ ἂὲ οπςο, ὃδυῖ 
αἴϊογ (6 ογοςσίοη οὗ ἴῃς τί, 45 ἴῃς Βπδὶ 
ςοπιρὶεΐοη οὗ ἴῃς ἰογβοδίϊοη. (ὅ8ςε ςἢ. νἱ. 1.) 

ἐδε ἐοαυεῦ οΥΓ Μέαδ. .. οΓ απαηπεοὶ,] ΤΒ6 
ἴοννεγ οἵ Ηδπδπηροὶ 15 οἴδῃ πλεηποποά (Ϊεογ. 
χΧχχὶ. 18; Ζεςἢ. χΙγ. το; Νεῖ. χὶ, 39); ἴδ 
οὗ Μεοδῇ, οὔὐἡ τγαῖποῦ Ηδηιπιθᾶῆ, οὐἠ “16 
Ηππάγοα," οςςγβ ἴῃ ΝΕΒοη Δ ἢ Οἢἶγ. Βοίἢ 
ἴοννοῦβ τηιϑὲ πᾶν ὕδεη 5ἰζιαϊοα τοναγάβ [πῃ ς 
ΠΟΙ -οδδίοση σοσηεσ οὗ [ἢ 6 ςἰγ. 

Ὡ. Τῤὲ »ιεη 97 ὕεγίεδο] ὝΦΤΒο ρβεορῖε οἵ 
Θδοῖ ὈΓΟΥΪΏΓΟΔ] ἴον ΕΓ βεῖ ἴο νοσὶς ἴοσ ἴῃς 
πιοδῖ ρατί οὔ ἴπῸ ροσίίοη οὗ ἴθ νυἃ}} πραοϑὶ 
{πεῖγ αἰγ. ΤὮι5 “ [πα πιθη οὗ [ἐγῖς πο" νετα 
οἰ ρΙογεὰ δὲ ἴῃς πογίμ-οδϑὲ Ἷόσηεῦ οὗ Ϊογυ- 
86 ]6η. 

8. Τὸ διὸ ξαϊε.})ὺ Οομραγο 2 (ἢν. χχχίῖ. 
14; Ζερῆ. 1, το. Το ρμαίε {πγουρὴ στ 
ἢ8}} ἔγοπι ἴς ἰογάδη δηὰ ἴδς 868 οὗ δ] θα 
επΐεγοα Ϊεγυβδίεπι; ἃ ρᾶῖς ἴῃ (ἢ6 ποι νυ Αἱ], 
ἃ {|||6 ἴο ἴδ οαϑδῖ οὗἩ ἴ6 πιοάδσγῃ ᾿ϑδπιάδουϑ 
ξϑῖε. 

{δὲ ἰοελ..1 [1 ἴα ἀουδί} τυ βεῖπεγ “ ]ος Κ 5» 
ἃγῈ ἱπϊοπάθοά. ΤὙτγᾶςοθβθ οὗ ἴδε πᾶν ὕδοῃ 
ἔουπά ἴῃ Αϑϑυσίδη τυ ΐηβ οὗ πὸ οἰ ῃτῃ σοπῆι 
Β.Ο., πὰ ἴῃ Επγρὶ (ΠΟΥ ΕΓ ΡΓΟΌΔΌΙΥ 5411}} 
οἰάεσ. Τῆς ““ΚεΥ," πιογθουύεσ, Ὀοσγπε ΒΥ 
ἘΠ Αἰκῖπι (154. Χχὶὶ. 22) ἱπι|ρ] 65 πὸ υ86 οἔ 
ἰοςχβ διποηρ ἴδ [εἐνν8. Βυῖ τῆς νοτὰ υδοὰ 
ἤετο (πὰ ἰπ νϑυβὸβ ό, 11, Δηὰ 15) 15 [που ρῆϊ 
ἴο πιολῇ γαῖποῦ ἃ “(ΤΙ βϑ-ῦ ΑΓ " ΤΠ ΔΠ ἃ Ἰοςκ, 
ες τπδὲ ἰγληϑίαϊοα “ ὉΔΓΒ᾽ 15 τοραγάοα 89 
ἀεηοῖπιρ ἴπ6 “ ΠοΟΚΒ" ΟΥ “ σδῖςμοβ" ψΒΙΓὮ 
μεϊὰ ἴῃς οτοβϑεῦαγ δἱ 118 ἴντο δηάβ. 

4ὃᾧ"᾽Ὁ' 



434 
Μεγεπιοῖὴ τῆς βοη οὗ ὕ τίη, τῆς 5οη 
οἵ Κοζ. Απά πεχὶ ὑπο τπεπὶ τα- 
ραϊγεά ΜΜεβῃυ ]απι τῆς βοὴ οὗ Βετγε- 
ςἢϊδῆ, ([ἢ6 βοὴ οἔ Μεβθῆεζαδεοὶ, Απά 
πεχὶ πὑπῖο ἴπεπὶ τεραϊγεὰ Ζδάοκ ἴδε 
80η οὗ Βαλδηδ. 

ς Απά πεχῖ υπἴο τπεπὶ τῆς Τ᾽ κοίτα 8 
γτεραϊγεά ἢ Ὀυῖ τῆεῖγ ποῦϊεβ ρὰῖ ποῖ 
ΠΕ πεοκβ ἴο τῆς ννοσκ οΐ {δεὶγ 
Ι,οτά. 

6 Μοτξεονεγ τε οἱά ραῖε γεραϊγοά 
7εποϊδάα τε δοη οὗ Ρδβεδῆ, δηά Με- 
δ} ]2πΔ τῇς βοὴ οὗ Βεβοάείδῃ ; τῇεΥῪ 
Ιλϊά τῆς θεδπιβ τπεγεοῦ, ἀπά βεῖ ὺρ τῆς 
ἄοοτβ τπεγεοῦ, δηά τῆς Ιοςῖβ τῃεγεοῦ, 
Δηα τῆε Ὀάτβ τῃετεοί, 

7 Απά πεχῖ ὑπο τπ6πὶ γεραϊγοά 
Μεϊδειδῃ τῆς (Οτθδομῖῖο, δηά [ἰδάοη 
τε Μετγοηοίδιῖε, τῆς τηῆοπ οὗ (Ἱ- 
Ὀεοη, δηὰ οὗ Μίζρδι, υπῖο τῆς τῆγοης 
οὗ τῆε. ρόνεγποῦ οἡ ἴἢ18 5:46 τῇς 
Γίνεγ. 

8 Νεχὶ υπῖο ἢϊπὶ τεραἰγεα [92Ζίε] 
πε 8οηὴ οὗ Ηαγῃαίδῃ, οὐ τῆε ροϊ]ά- 
80} ὴ8. Νεχῖ ὑηῖἴο ἢϊπὶ α͵5ο0 γερδιγεά 
Ἡπδηϊδῇ ἴῃ 5οη οὗἉ ομϑ σ΄ τῆς ἀροῖδε- 

4. Μεεῤυωλία». Οοιῃρασγε ςἢ. ΥἹἱ. 18. 

δ. 72ε Τεζοί!ε..1 Οἡ ἴδε ροβιοη οἔ Τ ἜΚοδῇ, 
866 ποῖα Οὔ 2 5. ΧΙ͂Υ. 2. 

Θ. ΤΡε οἷά σαϊ..}ὺ Ασοοτάϊηρ ἴο Μτ. ἔδι- 
δυδβδοη, {Π|8 σοιτοβροπάθα ἴο ἴῃ6 τηοάῤγῃ 
᾿ρατίδϑοι8 ραῖθ, νυ ἢ τηιιϑὲ αἰννγβ ᾶνε Ὀδθῃ 
(Π6 πιδὶη οπίγαποο ἴο ἴπ6 οὟ οὐ ἴῃς πουίῃ 
5:άθ. Οἴδπογβ τοραγὰ ἴΠ6 Γδιηδϑοιδ μαΐθ 85 
πε ραῖε οὐὗἨὁ ΕΡἢγαίὶπι, ἴῃ νυ οἢ οα5α ἴῃς “ οἷά 

- ἢ τηυϑὲ δε ρἰδοθὰ 4 {π|6 ἔστ βοῦ θδϑί"- 
νναγα. 

7. Τ2ε Μεγοποί δίς. Οοπίρατο 1 τ. ΧΧΥΙΪ. 
1410. Ὗνὲ πιᾶὺ ςοηπ͵εοΐυγε ἔγοπη {Π|5 ραβϑαρὸ 
ταὶ Μεοσγοποῖῃ ννα8 ἃ νἱαρα ἀδρεπάθηϊς οἡ 
ΜΙΖρδῖ. 

Οἴδεοη, απά Μιίὶπραρ Νεὶρῃδουγίηρ ἴοννῃβ 
οὗ Βεοπ)απλη, ᾿γὶπρ Τορροϑιῖς ἴπ6 που ννα]]. 
(ϑες ῃοῖϑ οἡ ψνϑῦβε 2.) 

μπίο δὲ ἰὄγοπε, 2] ὙΠ πιοαηης ἰ5 
ἀουδί!. Βογίποδὰ δπὰ 6 ΨΜνοῖο, ψ ἢ 
δόνοσγαὶ οὗ ἴπῸὸ οἱάδσ οὐιἰς8, {γδηϑ]αῖθ, “186 
τήθη οὗ Οἴδοοη δπὰ Μιζραῆ, νῃϊοἢ Ὀεϊοημοά 
ἴο 1ῃς Ἰυτ5ἀ!οϊίοη οὔτ ρονθγηοῦ οἡ [ἢ]15 5:46 
τς τίνοτ ;Ὁ 2.9. ἦψΒο, του ΠΟΥ ννογκοά 
ἔογ Νεδβοιηϊδῃ, νγεῦα ποῖ ὑπάεσ ἢ᾽8 ξονθγῃ- 
τηθηΐ, ἈΠ ἢ ἀϊὰ ποῖ οχίθπα 80 ἔῶσ πούῖὰ οἱ 
Ἰεγυβαϊεπὶ 48 ἴμ6568 οἰ[165.᾿ 

ΝΕΗΒΜΙΑΗ. {Π]. 

Τφαγίεβ, δηὰ {πεν " (ογε πεὰ Τεγυβαίεπα ΠΌΡΟΝ 
ἑαἴσις 

9 Απά πεχὲ υπῖἴο τἢῃεπὶ τγεραϊγεά ὅλ 
Βαραδ της 8οη οὗ Ηπτ, ἴδε συ]ον δ 

ἵν. 5---14. 

πηῖο ἴῆ6 Ὀτοδά νψ]]. 

οὔ τῆς Πα] ραγὶ οὗ [εγιιβαίθηι. 
ΙΟ Απά πεχῖ υπῖο ἴπεπὶ τγεραϊγεά 

]εάαίαῃῃ τὰς 8οη οὔ Ηδγυπιαρῇ, ἐνεη 
ΟΥΕΙ ἀρδίπϑί ἢϊ5 ἤουδ6. Απά ποχὶ 
αἤΐο Πῖπὶ γεραιγοά Ηδτυβῃ τῆς βοὴ οὗ 
Ἡβμδθηϊδῆ. 

11 Μαὶομι)αἢ τῆς 8οη οὗ Ηδλγίπι, 
πὰ Ηδϑῆιδ τε βοὴ οὗ Ραδῃδιῃ-πιοδῦ, 
γαραῖγεά τῆε ἴοῖπεγ ρίεςε, δπά τῆς "Ηςῃ. 
ἴοννγεῦ οὗ τὴς ιγηδςα8. 

12 Απά ποχὶ υπῖο ΠΒίπι τεραϊγεά 
ϑῃδ πὶ τῆς 80η οὗ Ηδὶοῃεϑῆ, τῆς 
ΓΌΪΟΙ οὗ τῆς Πα] Γ ραγὶ οὗ Γεγυβαίςπι, ἢς 
δηά ἢ]8 ἀδιιρτοΓβ. 

12 ΠΕ νδ]}|εὺ ραῖε τεραϊτεά Ηδπιη, 
δηά τῆς ᾿ἱπμδδιϊτδηῖς οὗ Ζδποδῇ ; τῆεγ 
ὉΠ 1, ἀπά 5εῖ αρ τῆς ἀοοῖς τῃεγεοῦ, 
ἴῃς ἰοςκ5 τῃετγεοῦ, ἀπά τῆς θδγϑ τπεσεοῦ, 
Δηἀ ἃ τῃοιιβαπά συδιῖ5 οἡ τῆς νν8}] υπῖο 
(ἢ6 ἀυηρ ρδῖα. 

14 Βυς τῇε ἀυπρ ραῖε τεραϊγεά 
Μαὶςῃίδῃ τε βοη οἔ Κεςπαῦ, πε γα]εσ 

8. Τδεγ γε βεά Χεγι αἰωπ. Μορῖ τπιοάστῃ 
οσιτῖς5 ἔοϊονν ἴὰ6 δερῖ. ἴῃ ρίνιην ἴε Ηςδτενν 
νογὰ ιϑεἀ [15 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ πιχοδηϊηρ οὗ “Ἰεῆ.» 
ϑοπ6 ἴδκε ἴδ βεῆβδε ἴο ὃς, “ΤΕΥ (ἐ. ε. 16 
Ομδιάσδη5) μαὰ Ἰεῖΐ [θγυβαὶεπὶ πηδθαγηηθὰ ἃ5 
ἴγ 25 ἴῃς Ὀτοδά νν8}}. Οἴδογα σιρροςῖ, 
“ὙΤΠΟΥ (ὦ. 2. ἴῃς γεραῖγεσϑ) Ἰε [εγυβϑὶοῖη 
υπϊουςσῃοά τῆι15 ἔγ," Ὀδοδιιβ  ἾΠ6 νν8}} ννὰβ ἴῃ 
ξοοά οτάεσ. Βυῖ [πδῸ 5δθῆϑθ γσίνοη ὈΥ̓͂ ΟἿΣ 
ἰγδηβίδίοσβ, ἢ ϊοἢ 18 ἀοίοηάεα ὉγΥ Βιιχῖοτέ 
ἃπὰ μᾶβ τες ηΕΥ Ὀεθη ῥγείεγγεα ὈΥ̓͂ Εννα]ά, 
ΒΟ Π5 ἴο ὃ6 [Πα ἰηϊοηάεα ὈΥ͂ {Π6 τυτιῖοῦ, ν᾽ πο 
1.565 ἴδε νεῦῦ ᾿σχαό ἃ ϑβϑεζςοπὰ {{|6ὸ ἴῃ 1ἢ}}5 
56Ώ56, (ἢ, ἱν. 2. 

11, Τὸε οὐδὸν ῥίφοο. Ἐδῖθοσ, “δῃοῖδοσ 
Ῥὶθο6," ἃ8 ἴῃ6 βδῦὴθ ρῆγαϑθε 15 ἰγαηϑίαϊθα ἰῃ 
ὙΘΙΒΟΒΘ 19, 21, 27, ἃηά 30. [{ ἰ5 οοπ)εςτυτοὰ 
νὰ τοδβϑοη (Βεσγίπδδι) [μὲ ἃ υοῦβο [85 [Δ] ]οῖ 
ουΐ ἴῃ ψ Ὠϊςἢ ΜαΑ]ς ") 45 δηὰ Ηδϑῆι᾽5 “ ἢγϑῖ 
Ρίθος ἢ νψν85 τηϑηποηθὰ, 

δε Ἰοαυον οὔ δὲ γμγπαςε:.Ἷ ΟΟοπίραγε ςἢ. ΧΙ. 
18. ὙὝΠΟΠΙ15 ρίδοθα {18 ἴονγοσ αἵ [6 που" 
γυνοϑίογῃ Δηρ]ς οἔδπο οεἰῖν, Μτ. Εογριβϑοη πιὰ - 
ὙΨΑΥ ἴῃ ἴΠ6 ννεβίοση ναὶ. ὍΤὨς οτὶρίη οἵ ἴῃς 
ὩΔΙΏΘ 8 πποογίδίη. 

18. Τδε ἱμπῥαδίἸαπ ὁ. Ζαποα}. Ζϑποδῇὴ 
5 πιεηίἰοηθα δοηρς ἴπε οἰ[65 οὗ Τυάδῃ ἴῃ 
7]οβῆ. χν. 14. [[ΓΊΔῪ νεϑὶ οὗ [ἐγυϑβαίθηι, δἵ {Ππ6 
αἰκίδποε οὗ ἀρουΐ ἴεῃ πιλ|165. 

ΦΩΣΡ, 



5 Τοξβο 7. 

Υ. 1τ5---το. 

οὔ ατγῖ οὗ Βειῃ-ἤδοςσεγεπι; ἢς δι} ἴξ, 
ἃπὰ 8εῖ υὑρ ἴῃς ἀοοτβ τπεγεοῦ, [ἢ 6 ἰος 8 
τοσοῦ, δηά τῆς θὰγβ τπδγοοῦ, 

ις Βυῖ τἢε ραῖε οὗ τῆε ἰοὐηῖίδίη τγε- 
Ραϊγεά 5} ]} πη τπε 8ὁοη οὐ (ο]-οζεῇ, 
τΠε συ ]εῦ οὗ ρατγὶ οἔ ΜίζΖρδῃ ; ἢς δι} 
νἴ, ἀπά ςονεγεά [ἴ, ἀπά 8εῖ ᾧρ ἴπε ἀοοῦϑβ 
τΠπογεοῦ, τῆς ἰοςκβ τβεγεοῦ, δηά τῆς ὈΔΓ5 
τῆεγεοῦ, ἀηά τῆε νν8}} οὗ τῆς ροοὶ οὗ 
ὁ] δῇ ὈΥ ἴῃς Κίηρ᾿ 8 ραγάεη, δηά ιἱηῖο 
(ἢς 5121 τῇδλί ρὸ ἐ ΚΗ ἔτουπῃ τῆς οἵ 
οἔὗ ᾿λανιά. 

16 Αἤἴεγ δῖπὶ τεραϊγεά Νοδεπιίδῃ 
τῆς 80οη οὗ ΑζΖδιϊκ, τῆς συϊεγ οὗ τῇ6 
Πδ]Γ ραγὶ οὗ ΒείῃζΖυγ, ἀπῖο ἐδε ῥίσες 

14. Βριδεδαςοέγο».} ΤὨΪΐϊθ ρίασθ 18 τηθῃ- 
τἰοποὰ ΟἿΪἹΥ ἤεγὸ πὰ ἴῃ [6γ. νἱ. ᾿,  Βογα ἰξ 
5 ςουρὶεά νυ [ογυβαϊοπὶ πὰ Τοκοα. [ἴ ᾿5 
δουρὶ ἴο ᾶνο οοςυρί δα ἴΠ6 ὀπιίποποο κηοννῃ 
ἃ5 “ἴῃς ΕτδΠΚ πηουπίδιη" (υεῤεί-εἰ- Εγαππααυῆ), 
οὐ “186 Ῥαγιάϊθε πηχουπίαϊη "ἢ (υεόεϊεοί. Ειω- 
εἰά.), βου ῖἢ-οϑὶ οὗ Βει θῆσπι, δηὰ ποῖ ἔδσ 
ἔτοτπι Τ ΈΚοΟδΒ. 

16. Τόε «υαἱΐ 9 1δε ροοἱ 9 5:]οα 6.1 ΤΒΟ 
“ροοὶ οὗ 5104}, ννῆϊςἢ τεΐδί ἢ 118 παπηο, [165 
δῖ ἴῃς ϑοι ἢ --υνοβίοσῃ ἰοοῖ οὐὗἩ [6 Τοιηρίὶο Ἀ1]}, 
ΠΟΑΓ ἴἢ6 ἰοννοῦ οηά οἵ ἴῆ6 Τυτοράοη. [{ δρ- 

ΑΓ5 ἴο πᾶν Ὀδθη δὲ 81}] {ἰπ|ὸ5 Ὀογοηὰ τῇ6 
'πε οὗἩ πε ΟΥ̓ νν]}, Ὀυϊ ννὰ5. ρεγῆδρϑβ Ἰοϊπρὰ 
ἴο (δὲ οΥ ΌΥ ἃ ἐοτιβοδίίοη οὗ 115 ονγῃ. 

ἐδὸ ἀἰπρ, αγάεν ϑ8ὲὲ ποῖδ οὔ 2 ΚΑ. 
ΧΧΥ. 4. 

ἐδ τἰαἰγι δαὶ κὸ οαυη γον ἐδο εἰν Ο αυϊά. 
ΔΑ ΠΙχηϊ οἵ 5ἴερβ, 5111 ἴο ὃς ϑθεη, ἰοὰ ἴτοπὶ 
18ς Ἰονν νδοὺ οὗ ἴῃς Τγγοράοη τυρ ἴδε 5ἴθορ 
διά65 οὗ Ορβεὶ ἴο πες “ οἷἵγ οἵ Πανὶ ὰ,᾿ νυ ῃιςἢ 
1ϊ τοδοῆδα ργοῦδΟΥ δ ἃ ροϊπὶ ηοῖ ἔδγ βουϊῇῃ 
οὗ {πὸ Τεπιρὶθ. ((οπιρᾶγε οἢ. χί!. 37: δηὰ 
οὗ ἴῃς ςοπίιπιιρα εχἰϑίθηςε οὗ ἴπ6 βῖθρϑ, 866 
Ὑτσίϑίγαπι, " 1,4ηὰ οὗἉ [5γδοὶ, ἢ. 190.) 

16. δΒείδεκωγἢ Νονν Βείίσσωγ, οἡ [ἢ6 τοδὰ 
ἤἴτοπι [ετυβαίοπὶ ἴο Ηεῦγοη. (δες ποῖ οἡ 
]οδῃ. χν. ς8.) 

μπίο {δὲ ῥίαεε ουεν ασαϊπεὶ ἐδὸ σερωίεδνες Ὁ 
Ῥανι41 ΒΥ “1ῃ6 5ερυ οῆγεβ οὗ [αν ὰ ̓" 
ταδὶ Ὀε υπάοτγετοοά ἴῃς Ὀυτία] ρίδος ἰῃ ννϊς ἢ 
Βανι δηὰ ἴθ Κιηρβ ἢ ἰ5 ἀσβδοοπάληϊς ἴο ἴδ6 
εἶἰπιε οὗ Ηεζοκίδη νγεγὸ ἱπίοεττοά. ὙὍΤῊ5 ννᾶϑ8 
δη Ἔχοδνυδίίοη ἴῃ [ἢ σοοῖϊς, ἴῃ ἴπ6 ΠΑΡ υἱο ΠῪ 
οὗ {πὸ Τοπιρὶο (ΕΖεκ, χἹ, 759), δηὰ, 45 τῆς 
Ῥγοϑοηΐϊ ρᾶϑϑαρβο 566ΠῚ5 ἴο 5Ππονν, οὐ 18 ννεβϑίοσῃ 
βίο. ὙΤΠε ροϑβιοη οὔ {π6 θυ 4]-ρίδοθ ννὰ8 
γν6}1 Κηοννη τ1π|}] [ἢ ἀοϑίγυςτίοη οὔδ6 οἰ ὉΥ͂ 
Τίτι5 ([Ὀβορὲ. " Απε, Τυἀ.᾿᾽ χνὶ. 7, δ 1); δυΐ 
Ἰπούδυῃ Γοβοαγοῦ δᾶ5 ποῖ γεῖ ἀϊϑοονεγοά ἰξ, 
ΤὨο 8ο- δ ]οὰ “το οὗ αν," δ τῆς 

ΝΕΗΕΜΊΙΔΛΗ. 1Π|. 

ονεΓ ἀσαϊπϑὲ τῆς 86ρυ ]οῖτγοβ οὗ Πανὶ ά, 
ἀπά ἴο τῇς ἐροοὶ παῖ ννᾶ8 πηδάς, δηᾶ " 5 Κι 

20. 20. 

πηἴο τῆς Ποιι56 οὗἉ {Π6 τὰ! ΠΥ. 
17 Αἴεγ ἢϊπιὶ γαραϊγεά τῆς 1, ονίτεϑ. 

Εεδῆυπι τῆς βοὴ οὗ Βδηὶ. Νέεχε ιἱπῖο 
᾿Πἰπὶ γεραῖγεά Ἡδϑμδδίδῃ, τς σιυΐεγ οὗ 
(6 4] ρατγὶ οὗ Κα δι ἰδῇ, ἴῃ ἢ 8 ραγί. 

18 Αἴεγ Πὶπὶ τεραιγεὰ ἘΠπδὶγ ὑγα- 
τῆγεη, Βανδὶ ἴῃς βοὴ οἵ Ηεηδάδα, τῆς 
γα ]ετ οἵ τῆς 41 ραγὶ οὗ Καὶ εἰ]δῇ. 

19 Απὰ πεχὲ ἴο Πὶπὶ τεραἰγεά ΕζΖεγ 
τε 8δοὴ οὐ [Ἂβῆιι, τῆς στυ]εγ οὗ Μ|2- 
Ρδῆ, ἈπΠοῖπεγ ρίεος οὐδοῦ ραίηβε τἢς 
δοίηρ ᾧρ ἴο δε ἈγπΊ ΟΊ ΓΥ δὲ (ἢ ταγπίηρ; 
οΓ ἐδ τυαἱ!, 

ΒΟυ ΠΟΤ ΟΧΙΓΟΙΔΠΥ οὗἁὨ ἴδ6 πηοάετγῃ Ζίοη, ς80- 
ποῖ ΡοΟβϑ0]Υ πᾶσ ἴπῈὸ στοὰ] εἰς οὗ ἴδε 
“ὁ ΒορΡυ Ϊ ἢ Γ65." 

ἐδε ῥοοὶ ἐδαὶ ευα- νιαάε.] ῬτΟΌΔΟΪ παῖ τηδα 
Ὀγ ΗεζΖοκιδὴ ἰπ (ἢς Τ γτγοράσοη υδ]]ου, ννοϑὲ οὗ 
ἴηε ΤῪΕπιρὶε ἄγοὰ (5εε ποῖε οἡ 2 Κ. χχ. 20), 
ὙΠΙΟὮ 18 ρογαρ58 Ἰάδηῖ!ς 8] τυ ἴδ πιοάογη 
ΤΕΘΟΓΥΟΙ͂Σ ἰη [ἢ 84Π|6 ρῥἷδςο. 

17. Αἔεν δίνη γεβαϊγεά ἐδὸ 7,ευἱς.} ΤῊς 
οἷοϑε υἱοὶ ΠΥ οὗ ἴῃς ΤαΠΊρ] 6 ννᾶ8 πονν γοδοῆοά, 
δηὰ ἴῃς (45 Κ οὗἁ τοβίογαϊίςοη νᾶβ ΠΕ Ὁοτη- 
τϊεὰ ἴο ἴ86 1Ἁ ονθ5. [1 15 αἰ ς}} ἴο ἕο ονν 
1ῆς νυ] ἴπ [ἢ]5 οὗ δ 18 ἀεϑογὶρίοη. 
Ῥτοθα ΙΥ δδ ργὸς πουϊηνναγαὰ αἰοηρ ἴπ6 
Τγτοραοη γα] ον ἴο ἴῃς ποτ, -υγοβῖὶ σοσΠοΥ οὗ 
1Π6 οῪ οἵ ανιὰ (ἡ ΒΟΓΟ νν28 ἴθ δου τγ), 
δηὰ τῃδη ἴυγη5 εαϑδινναγά [1 ἢ6 τεσ εβ “ ἴδ 
ἴονεῦ (δῖ ΙΘῖἢ οὐἱ ἢ δηὰ “τῆς οοιγίὶ οὗ 
ἴΠ6 ῥγίϑοῃ " (νοῦβδεὲ 25). Ηροσγα ἢ6 ἃγγίνοβ δὲ 
[Π6 δαϑῖογῃ νν8]}}, ίδεπρ ἴη6 ΚΙάτγοη να ]]ογ. 

Κεϊα}. ὅ8εε ποῖε οῃ [οβὶ. χν. 44. 

ἐπ δὲς ραγί. δίδου, “ ΖῸ0Σ ἢΠ᾽Ὶ8 ραττ (οὔ 
ΚοΙδη)." Ηδϑηδθιδῆ, δηὰ ἴδοβο ννῃο ἰαθουγοά 
ὉΠῸοΥ Ὠίπλ, ἀϊά τῆοιγ ννογκ οἡ δοῃδ] οὗ τδδξ 
αἰνιϑίοη οὗ Καὶ ΘΔ νυν ῃογεοῦ ΠΟῪ νογα 1π840]- 
(λπῖ8:ι. ΤῈ οἴδεσ αἰνϑίοη ννὰ5 γοργοβοηϊοά 
Ὀγ οἴπογθ. (ες ἴΠε ποχῖ νϑγβθ.) 

18. Βαυα!. Ἐσοτ “ Βαναδὶ ᾿ ννεὲ βῃουϊά γοδλὰ 
“ Βιπηιὶ,᾽" ἔγοπλ υθσβὸ 24, σοπῆστηθα ὈΥ «ἢ, 
Χ, 9. 

10. “ποίδεν ῥίει..1 Ἐστεῦ μᾶς ποῖ Ὀθεη 
ῬΓΟνΟΙ 5}. πιεποποὰ 45 γοραίγιης ἃ ἤσϑί ρῖθοδ: 
Ροβᾶρα 6 δὰ ποῖ ἄοπὸ 50, δυΐϊ 6 
ἰλθοιιγογα ὑπάεσ Ὠἰπὶ γεῦὸ ἴδοβϑε ψῆῸ πιδὰ 
αἰγεδὰγ γεβιογοὰ 4 ροπίοη οὗ [π6 ννδὶὲ ὑπάοῦ 
͵]Δάοη [86 Μετγοποίβδιτε (νεσβε 7). ᾿ 

ἐδε αγΠΟῪ αὐ ἐδὲ ἐμγτιΐπς οΥ δὲ «υαῇ.] 
Τιτογα! γ, “16 ἀγπΟΙ ΤΥ οὗ ἴ86 σογηογ." ΤΠ 
ποῖ -υνδϑίογη σόγηοῦ οὗ ἴῃ6 5ρεςὶδὶ νυ8}} οἴ 
[6 “ΟἿ οὗ αν ̓" 866 πὶ8 ἴο ὃς ἱηϊεηάςά, 
(ϑεε ποῖς οὔ γεῦβε 17.) 

2} ἙἙ 24 
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20 Αβογ πιπὶ Βαγιςῃ τῆς ϑοὴ οὗ 
 ςς ΖΦΑΌΡΑΙ ξλγπεβι] τεραϊγεὰ τῆς οἵδεσ 

Ρίθςθ, ἔτοτι (6 τυγηίηρ ο ἐδε τυαὶἑ 
πὑηῖο [ἢ ἀοογ οἔ τῆς ἤοιςε οὗ Ε]ΙΔ5}10 
τῆς ΠΙΡῊ ργίεβί. 

21 Αἤογ πηι τεραϊγεὰ Μεγεπιοῖῃ᾿ 
(Π6 8οη οὗ ἴὐτ αι τῆς βοὴ οἔ Κοζ 
ἈΠΟΙ͂ΠΕΙ ρΡίεςα, ἔσοσῃ τῆς ἀοοῦ οὗ τῆς 
δοιιβε οὗ ΕἸ] ἸΑ5}10 ἐνεη ἴο τῆς επὰ οὗ 
{πε Πουβε οὗ ΕἸ] Ἰ45}1Ὁ. 

22 Απᾶὰ δε πὶπὶ τερδιγεὰ τἢα 
ὈΓΙοβῖβ, ἴης πηεη οὗ τῆς ρἰδίη. 

22 Αἴογ ἢϊπι τεραιγεά Βεπ)διηὶη 
δηά Ἡλβῆι ονεῦ ἀραίμϑὲ τῆ 6] Γ ἤοιι56. 
ΑΙογ Βἰπὶ γεραϊγεά ΑΖαγίδῃ ἴῃς βοὴ οὗ 
Μδδϑβεῖδὴ τῆς βοη οὐ Απαηΐδῃ ὉΥ 18 
Βοιιβα. 

24 Αἴεγ Πἰπὶ γεραϊγεά Βίπποὶ τῆς 

20. Βαγμοδ. .. γεοραιγεά ἐδε οὐδὲν ῥίξοε. 
Ἀδίθογ, “δηοῖβοσ ρίοςο. ὙΠῸ ποῖος 
Βατιυςἢβ ἢγϑί ρίθος, κὸ {πεῖ οὐ Μαὶς 5 
δηῶ Ηδλοῃι δ᾽ 5 (ΥΟΥΒ6 11), 566 Π|8 ἴο πᾶνο 5ἰρρεά 
ουῖϊ οὗ [πὸ τοχί, 

41. Μογεριο δ. 8.66 νυϑῦβα 4. 

ΔΔ. ΤΡε "πη οὔδε ρίαἰν.)ὺ ὙὍὙΠῈ νογὰ ογὰ 
ἰγαηϑίαϊθὰ “ ρἰδίη " (ἀιάζαν) ἰδ δρρὶ δὰ ἰπ [Ὡς 
τοδί οὗ ϑογιρίυσγο δἰπιοϑῖ Ἂχο]ϑίνοὶγ ἴο τὴς 
Οῥονγ οὐ Ϊογάδη νδεγ. Ηδσποε ἴῃς Νυϊχαῖο 
{Γδηβίδίοβ ἴῃ [ἢ15 ρίδοθ, “ υἱγὶ ἀ6 σαιηροϑίσιθι15 
.ογάαη!.." ((Οοιρατγε, βοννανοσ, οἢ. χα, 28.) 

24. Βίηπμ.} Α 1 εν. (ὅες ςοἢ. χ. 9.) 

μπ|ο ἐῤέ ἱμγπίπρ ΟΣ δὲ ευα.} ΤΠ ποτ" 
Θδϑίοσηῃ ἃπρ]ὸ οἵ ἴῃ6 “ εἰἵγ οἵ Ῥανί 4 ᾿ 9εθπηβ 
ΠοΓΟ ἴο ὃὈ6 τοδοπμοαὰ, Αἱ [15 Ροϊπὶ ἃ ἴον 
“ ἸΑΥ͂ ουξ," οὐ ῥγο)εσϊεα Ὄχιγδογα πα Ϊγ, ἔγοτι 
1η6 ννυα]}, Ὀδίπρ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ νναϊο ῃεΐοννοῦ σοτὴ- 
τηδπάϊηρ ἴῃς ΚΙάγοη υδιϊεΥ πὰ 411 (ἢ6 δρ- 
Ῥγοόδοθεϑ ἴο ἴῃς οΟἸἿΥ ἔγοπι ἴΠ6 δου -φαϑῖ, [ἢ ς 
Θαβῖ, δῃὰ ἴἢ6 πογί ἢ -οδϑί. 

25. ΤΡε ἐοῖυεῦ «ὐδιε ἰδ οἱ ἥονι τὲ 
ἀϊηρ᾿: ῥίσῥ ῥοισ 6.7] Οτ," τ1}6 Βιρἃ ἴοννεῦ νι ἢ 
᾿οτἢ οὐἱ ἔγοτῃ ἴπε Κιπρ 5 δου 56." ὍἘὸ “ Κἰπρ 8 
ἢοιι56 " ποῦὲ τηθηϊοηςα 15 αἰπηοϑὲ σογ Δ ἢΪΥ 
ἴῃε οἷά ραίδοθ οὗ αν! ἀ, ννᾷϊς ἢ ννὰ5 οἡ ἴδ6 
Τειρὶο ἢ], πὰ ργοδδΌ Ϊ οσςυρίοα ἃ ρΡοβ οη 
ἀἰγεσν ποτῖβ οὗ ἴπεὲ Ἴεπιρὶθ. (δεὲ 8. 
ΧΙ. 2,3.) 

ἐδαΐ «υας ὁγ ἐδε εοι! 9 1δὲ ῥγίσοημ.] Ῥυίβοῃϑς 
ψΟΓΟ ἴῃ οἷα ἘΠ168 δα]ιηςῖθ. οὗ ραϊδσεβ. ΤἢΘ 
Ραΐδος οὗ ᾿ϑανίὰ τηυδὲ πᾶν Πδὰ [15 ῥγίβοῃ : 
ἃπὰ ἴπῸ “ ρῥγίδοῃ ραῖθ" οὐ ςἢ, χὶἹὶ. 39 νῦδϑ 
ΟἸφΑσὶΥ ἴῃ 1Π15 φυλτγῖογ. 

. 26. 12ε Νειῤίπὶρ.} ὅδεὲ ποῖς οἢ 1 Οἢγ. 
ΙΧ. 2. 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ. ΠἹΠ|. [ν. 2ο---48, 

8ϑοη οὗ Ηεηδάδά δηοῖδεγ ρίεςε, ἔἴτοσι 
τῆς δοιιβε οὗ Αζαγίδὴῃ μηῖο ἴῃς τυγηΐης 
ο τἴε τυαΐϊ, ἐνεῖν ἀπῖο τῆς ςογηεσ. 

ἃς Ῥαΐαὶ τμεὲ βδοὴ οἵ ἴ7ζαὶ, ονοῦ 
δρδίηϑὲ τὴς τυγηηρ Γ᾽ δε τυαί , ἀπά 
ἴῃς τοννεσγ νν Ὡς ἢ [Ιεῖ οὐκ ἔτοπι τἢς 
ἰϊηρ᾿ 5. ἰῇ δοιβε, ἴλας τας ὃγ τῆς 
ἀςουγί οὗ τῃε ργίβοῃ. 
Ρεάδίδῃ τὰς β8οη οὗ Ῥαγοβῇ. 

26 Μογεονεσγ ἴῃς Νειβίηϊπιβ ἀσψεὶς 
ἴῃ “' Ορβεῖ, απο ἐξ ρίαεε ονεγ δραίηβι .." στοὰ 
τῆς νναῖογ ραῖς τονναγά τῇς ελϑβῖ, Δπά 1 οσ, 
(ῃς ἴονγεῦ τῆλε [εκ οὐ. υὐμρί 

27 Δῇεσγ τῆεπι τῆε Τεκοίτεβ τὸ- 
ρΑΙγεα Δηοῖθοῦ ρίεςς, ονεῦ ἁρδίηβι [86 
δτεαῖ ἴονγαγ τῃας [6 οὐ, ἐνεη ὑπο 
τε ννἃ}} οἵ Ορβδεὶ. 

28 Ετοηι ἀδονε (ἢς ἤοτῖβε γραῖα γὸ- 

ἐκυε!. ἈλΊΠοΥ, “πο ἄννεῖς" Τὸ 
ἄυςς 1ῃϊ5 56η56, νΐς ἢ γεσέ δ6 πα ἱπιοπάςά 
ὈΥ [με δυΐμογ, ΗἩουδίραπὶ βυξεεβὶβ ἃ 51 δὲ 
οπποηἀδίίοη, (566 Αἀάϊτοηδὶ Νοῖε αἱ ἴῃς επά 
οὔ ἴῃς σμδρῖογ. 

Ορῥεὶ  Ὅπε εορε ϑου ἢ οἵ ἴῃς Τειρὶε. 
(δες ποῖς οὐ 2 (ἢγσ. χχυν. 3.) 

ἐξε «υαἱὸν 5.1.1 Α γαῖς 'π [πε οδϑίοσῃ 
νΔ}}, ΕἸ ΠΕΣ ῸΓ [Π6 ἐβοᾶρε οὗ ἴΠ6 βυρεγῆυοιβ 
νναῖεσ ἔτοτῃ ἴῃς Τεηλρὶς Γοϑεσνοῖγβ, ΟΥ ἔογ 186 
ἰηἰτοάἀποίίοη οὗ ναῖον ἔγοπι ἴῆε Κιάγοῃ νδ] δῦ, 
ὙγΠδη ἴῃς τοϑοσυ οὶ ΓΒ νΈΓα Ἰονν. 

7. “ποΐδεγ ῥίεεσ (ΟΟΠρᾶγ νεγβο 5. 

ἐδε σγεαὶ ἱοαυεν δαὶ ἰδέ ομἑ ἢ Α ϑεοοπὰ 
ΟΥΙγπρ ἴοΥγεσ, ΡγΓΟΘΔΌΪΥ πρὰγ ἴδ βουϊ-ολϑὶ 
Δηρ]6 οὗ ἴδε ΤερΙῈ ἄγθᾶ, βοός ἴο ὃς ΠΕΓδ 
ἰπϊεπάθά. Τῆς ἰουπάδιίοηβ οὗ δὴ ουϊγίης 
ἴον ΕΣ ἴῃ [Π]15 ροϑβ[οη Βανε Ὀεθὴ ΓΕσΟΠΌΥ ἀϊς» 
ςονεγοά (ἡ Ουν ΝΝ οσκ ἴῃ Ρα βίης, ρίδη ορρ. 
Ρ. 34). 
“ὁ ἐδὲ «υαἱἱ οΥΚἱ Ορῥεϊ!)] 1... ποπι [86 

ΟΥΌγΙΠ» ἴονγεσ ἴο ἴδς ροϊπὶ ἤσσγο ἴδε ντο5- 
ἴογη ννα]] οὔ Ορμεὶ δὰ Ὀδεὴ αἰγεδαῦ Ὁ} ΟΥ̓ 
588} 1}υη, ἴἢ6 850η οὗ (οἷ]-ΒοΖοἢ (γεγϑε 15). 

48. Εγορι αόσυε δὲ ῥοτό σαϊς.1 Τ δὶ “ τῆς 
Ποτβὲ ραῖθ " ννὰβ οἡ ἴδε εαϑὶ 8ἰάθ οἵ ἴῆε Ἵν, 
ονου]οοκίηρ {πὸ Κιάγοῃ νδι]ου, 18. ρ]δῖπ ἔγοτα 
{τ ΧΧΧΙ. 40. [ἴ δεεηβ ἴο ἢανο ὕθεη ἃ ραῖδ 
Υ ΨΠΙΟΔ Ποῦβοθ ἀρργοδοβεοά δηὰ ἰεῖ ἰἢς 

οἷά ραΐδςς, ἰδὲ οὗ [αν , νυν ῆϊς ἢ} ἸΔΥ ΠΟΙᾺ 
οὔτῃε Τεπρῖθ. [ἴ τπῖὰγ πᾶνε Ὀεεη ἰη. δ ΔΩ͂ 
ταῖθ ἴἴ ν᾿ᾶ58 ποῖ ἔλγ ἴτοπι, ἴπε ἴον ἸνΉΟ}ι ἸΑΥ͂ 
ουΐ ἔτοτῃ 186 Κἰπρ᾿5 ουδὲ (νοΓβῈ 25). Τῆι 
ἴ νου ]ά δθοπὶ {πε ἴῃς δυῖποῦ ποτα τεϊυγηβ 
ἴο ἴδε ρῬοϊπῖ ἰη ἴμε δαβίοστι νγ8}} ἔτοπὶ πο Ὰ 
Βο δά (γταςϑὰ [ἴ βδουτῃνναγάπ, ἀπά Ῥγοςεεάς ἴο 
σοχηρεῖς μἷ5 ἀεβογιρίίοη ΟΥ̓ ἴγαοηρ ἴἴ ποι" 

Αἴεσ Μὲπὶ ζ 7.5. 



Υ. 290-22. 

ΡΑϊγοά τῆς ῥτγίεϑιβ, εὐ οἠς Ονοῦ 
ἀραϊηϑῖ ἢϊ5 ἤουϑε. 

29 ΑΠἴδεσ τπδην τεραϊτεὰ Ζδάοϊ τῃς 
8δοη οὗ Ἰπηπτοῦ οὐεῦ δρδίηβίὶ ἢϊ8 ἤοιιϑε. 
Αἴεγ δίπι γεραϊγεά 4ἰ8ξο ϑῃεπιδίδῃ τῆς 
δοη οὗ δῃεςμαηίδῃ, τε Κεερεῦ οὗ τῃ6 
εδϑῖ ρδῖα. 

20 Αἴεγ Βῖπι τεραιγεά Ηδηδηϊαὴ 
τς 9οη οὗ δδεϊεπκίλῃ, αηὰ Ηδηυη τῆς 
δἰχῖἢ δοη οἵ Ζίδρῃ, ἀποῖδεγ ρῥίεςς. 
Αἰδεῦ πίπη τεραϊγεά Μεβηυ]]λπὶ τε 

σατὰς τοι (815 Ῥοὶϊπὶ ἴο [ἴῃς “58 " 
ἔγοπι ψ ἢ ἢ ἢδ κἰδγίϑα. Δ 

ἐδὲ ἀρῤέ, ΎΤΠε οοηβίδηϊ πιοηϊίοη οὗ 
“ μγιεβῖβ, δηὰ “1, ονϊῖες," δηὰ “ Νειηϊπίπιβ," 
ἔτοπι νεῦῖβε 1:7 ἴο [818 ροΐπὶ δι οἰ ΠΥ ἰηάϊ- 
οδἴοσ5 πὶ 16 ὙΓΙΟΥ 185 ΒΟΙῸ ςοποογηρά νυ ἢ 
(Ὠ6 βδςογάοϊαὶ αυλγίεγ, [δῖ ἱπηπιεάϊδίε!γ 
δὐουΐ [6 ΤοΙηρίο. 

80. κπιπ.... σποίδον ῥίεεσ. 886 ὙΕΥ86 11. 

Μωδιμΐα»ι.} Αοἴάραγε νεῦϑα 4. 

81. 7δε χαίε Μρδέαδ) Νοῖ εἰϑονδογε 
τιοπιϊοηθὰ, [ἴ τηυδὲ πᾶν Ὀδοη ἴῃ ἴἰΐπ6 οαβί, 
οΥ πογί μ-εδαϑί, νυ ]}, ἃ {{{|Ὸ ἴο [δς δουῖϊ οὗ ἴῃς 
“ 5ῇσερ γμδῖο." 

92. Τδὲ “δεεῤ σα!ς.ἢῚ 866 σὑεοῖβεο 1. Ὁ8Πὸ 
εοἰγουϊξ οὗ ἴδ νν8}} [5 ἴἢυ. οἰοαςν ςοπιρίεἴοά ; 
δυῖ (6 οχᾶςῖ πὸ ψῆϊοἢ ἴδ6 ψ τοῦ (ο] ον "5 
11 ργοῦδοιΥ 6 αἰνναγβ ἃ πιδίϊε οὗ ἀϊβριιῖο. 
Αςοογάϊης ἴο ἴδε νἱενν δογε ἴδκοη, [6 1ἰπὸ 
ἀεβετιθοὰ σοιηπηθηςεβ ΠΟΥ ἴδὸ Ι οἵ 
Βοειπεβάλ, ου ἴ}6 εδεὶ οὗ ἴδε οἱἵγ, δὰ 15 ἰγδοεὰ 

ΝΒΕΒΗΒΕΜΊΙΑ,ΑΗ. ΠῚ. . 

80η οὗ Βεγεςμίαιθ, ονεῦ δρδίηϑδὲ ἢ]8 
σμδηθετ. 

2321 ΑΚεῦ Βΐπι τεραίσεά Μαὶςῃίαῖν 
τῆε ρο] ἀϑπλ} 8 βοὴ τπῖο τῆς ρἷᾶςε οὗἁ 
τῆς ἹΝοιίοίπις, δηᾶ οὗ τῆε πιειοῃδηῖβ. 
ΟΥΕΓ ἀρλίηϑι τῇς γραῖα ΜιΙρΗζδα, δηά 
ἴο τῆς 'ροίπρ' ἃρ οὗ ἴῃς σογηογ. 

ἴΠ6 ΘΟΓΠΟΙ ὑηἴο ἴῃ 8Πεερ ραῖε τγὸ- 
Ραϊγεά τῆς ροϊἀβπλτῃβ ἂἀπὰ τῇ6 πιοῖ- 
ςἢδηῖϑβ. 

ἴδεηςε, ἤγοι, ποσί ντασάβ, τΠση τυοπίνναγάς, 
{θη ϑουϊζινναγάβ, ἀπὰ ΠΏΔΙΪΥ οαϑιννατάβ, 8 ΔΓ 
ἃ5 ἴπε ΡΟΟΪ οὗ 51]04π| {γΈγβ 15). Ετγοπὶ [ἢ]18 
ῬΌΩΣ 1ἴ 566 π|8 ἴο ἴη6 ῥγοϑθηῖ νυ οῦ ἴπδὲ (Πα 
ἴη6 οὗἉἩἨ [ἢδ οἰέγ ννᾺ}} 15 ποῖ ξοϊ]οννεά, Ὀυῖ, 
ἰηπῖοδα οὗ 1ἢϊ58, [86 ᾿'ππὸῚ νν4}} οὗ τῆς “ “ΠΥ οὗ 
Βανιὰ," ν Ὠϊοἢ Ἰηο]υάοα [Π6 Τ ἐΊΡ]ο, 5 ἴγασθά, 
ἼΠΙ5. νν8}} [5 ἐὈ]οννεὰ πογίμνναγ5 ἔγοπι ἴπ6 
Ῥοοὶ οὗ διἰοδῃ), ἴῃς κ᾽ ΒΕρυ ] ἢ γε 5. οὗ 
Βανι " δῃὰ Η οζεκιδῇῃ 5 Ροὺ] ἴο ἴδ “ διτηουτγ Ἢ 
(γοῦβς 19) αἴ ἰἴ8 πογίπεννεβξ σογηεγ; ἴἴ 5 
ἴποη [Ὁ] οννεα οαϑιυνατβ ἴο “[π6 ἴοννεῦ Ὡς ἢ 
ποῖ ουὖυἱ ΠΌπι ἴπ6 Κι πρ ̓ 8 ποιι56" (νόῦϑα 25); 
ἔγτοσῃ 1Π 8. ἰξ 15. οδιτι θα βοιιζμνναγά8, αἱοηρ [ἢ 6 
ννεβίογῃ εἀζε οὗ ἴπε Κιάγοη νδι]οὺ ἴο ἴδε 
“  γέαΙ ἴοννεῦ νυ ῃ]ςἢ ᾿ἰεῖἢ οὐ ἢ (γεγθο 27), 
δηὰ πο βου - ννεσινναγάς ἴο ἴῃς ροΐηξ δὲ 
ὙΒΙςἢ ἴ σοπιηθησοα ΠΡΑΣ δ ̓οδπὶ (ΛΟ Γϑο 27). 
ἼΤΠε βρϑοῖαὶ ν}} οὗ ἴδε “ΟἿ οὗ Ι)αν!ά " 
θείης τπ5 σομηρεἴοά, [6 νυΓΙῸΣ ΠπΙ88165 δ ἷ8 
δηζίγο δοοουηῖ ὈΥ δ᾽ ηρς ὉΡ {Ππ6 5812}} ἰηΐογναὶ 
Ὀθεΐνοοθη ἴπ6 πογίῃ-οαβῖ ἀπρὶς οὗ (Π]5 ἐοστῆςδ- 
ὕοηῃ πὰ ἴπε “δῇδερ ρμδῖθ " (γεῦβεβ 238-12), 
ἔγουλ ὙΠιο ἢ Π6 δἰλτίοά, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕ, ου νοῦϑθα 26. 

ὙῊΕ Ργεβεπί [εχί, Ὁ59»5 Ὁ Φ᾽ ὉΠ Ὁ ΠΣΠ 
4) 122) ἽΨ, σἰδῖοϑ 5 ΠΊῈΡῚῪ συ βογα τπΠ6 ΝΟ[Ὠ 1 Π18 
ἱνοά, ψουΐϊ βαγίπρ ναὶ οσκ ΤΠῈΥ αἰά ; 
δυῖ τῆς τψῆυἱς οὐ͵οςξ οὗ ἴῃς οπαρῖογ 18 ἴο 
ιαῖε ννῃδί ροτιίοη οὗ δε ψόογκ ἴπ6 ἀἰβετγοηῖ 
ῬεΓϑΟῦ5 πιεηςοποὰ ρΡεσίοσιηοα. Αηά ἴπε ρὑγὸ- 

“ΤῊς Νοιηϊηΐπα ἀνεὶς ἴῃ. ΟΡἢε]." 

Ροβι ὕοῃ “ υπῖο ᾽ 5 ἀρργορτίαῖο, ἢ νὰ υπάοῦ- 
δἰδηὰ “" γοραιγεά " νὰ τ, δυῖ ηοἵ ἢ νε Ἰοίῃ 
1 ἢ “ἀν οϊῖ. Τὸ ργοάυςε ἴπ6 86ῆ586 Γδ- 
υϊγοά, ννὸ πιιϑῖ γοδὰ 1), "νῆο ψνογο," [Ὁ0Γ 
4), “᾿ΈΓα." Το δυγίδς νΈσβίοη ἰηϑεγίβ [86 
τεϊαῖϊνο. 
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Ι Οτ, 
22 Απά δεῖννοοη ἴῃς ροίῃρ, ρ οὗ ἐλανεάον 



{ Ἡοῦ. 
ἰεαυό (9 
ἑἀφνε- 
δείσυε:. 

{1 Ἡεδ. 
“ἰφεῤεΐε. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 
τ: Ἡγαι ἸΔε ἐπορεῖςς σεοὔ, «ΔΝιελεσαλ ῥγαγδλ 

σπά εοπἑπεείά ἐλέ τυογ, ἢ ὥημι, εἰαμἿ» 
{δε ωὐγαίή αμα σεογείς 97 (δε φριόνιγ», ἀφ «οἰζεί, 
α τοαΐεά. 1 4714 αγηεοίλ {δὲ ἐαόομγεέγε, 190 
αν γένειά νίαν Ξγέζεῤι. 

Τ᾽ ἴὰ σαπιεὲ ἴο ρᾶ455, [δὲ ννῆθη 
ΘΑηῦ 41 ἢεαγά τῆδῖ νγε ὈυΠ4εἀ 

τε ννα]}], ἢῈ ννᾶ5 ννγοῖῇ, δῃά τοοκ ργεαῖ 
ἱπαϊσηδίοη, ἀπά πιοςκεά τῆς εννβ. 

2 Απά ἢε βρακε Ὀεΐογε ἢϊ5 Ὀγειῆγεῃ 
δηά τῆς ΔΓΠῚῪ οὐ δαπιαγία, πὰ 414, 
ὟΝ μαῖ ἀο τπε8ε ἔβεῦ]ς ͵εννβὺ ν}}} {πεν 
ΤΟ ΓΙ ν τἢαπλβεῖνοβ ἡ νν}}} ἘΠΕΥ ϑ8δογι- 
βοε Ψ}} τῆεγ πιακε ἂπ επὰ ἰῃ ἃ 
ἀδγ ἢ νν}}} τῇδ γανῖνε τῆς βἴοηῃδ ουῖ 
οὔ τῆς Πεᾶρβ οὗ τῃ6 γι δἢ νυ] ἢ ἃΓα 
δυτγηςά ἢ 

2 Νὸον Τοδίδῃ τῆς Απιπιοηϊτα τᾶς 
Ὁγ ἢϊπι, ἀπά ἢε 5αἰά, ἔνεη ἀπαῖ ἢ ϊοῇ 
ἴΠεγΥ θυ! 4, 1Γ ἃ ἰοὸχ ρὸ ὑρ, πε 5}4]] 
Ἔνθ Ὀγεακ ἀονγη τπεὶγ σῖοπα νΨνΔ]}]. 

4 εαν, Ο οἷἱἵἦ σοά; ἰογ ννε ἅγε 
᾿ἀεϑρίβεά : δηά τυγῃ τῆεῖγ γεργοδοῇ 
ἀροη τῆοὶγ οὐ Ποδά, ἀπά γίνε τἤεηὶ 
ἔογ ἃ ΡΓδῪ ἰπῃ τὰς ἰδηὰ οὗ σδρείνι : 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 2. Ηἰ: ὀνείδγεη ἢ 1]... Ὦ18 
δϊοπάβϑ δηά δάνίβοσβ, Το οῦϊδῆὴ δηὰ οἴδοῦϑ. 
ΤοΟΡΙΔἢ 5 ργθβϑθῆοο 15 ποϊδὰ ἴῃ γϑῦϑο 3. 

“ὐἹ]Ἱ ἐδ ν᾽ ἐδονσευε: 3) 80. Εννα]ά, 
((οπιρᾶγε οἰ. 111. 8.), ΟἸἾδεῦα ἰγδηβίηϊε.--- 
“ὁ Μ}}} {86} (1. ς. [6 πδιίϊοηβ οὐ ἴπ6 ρονθγῃηουβ) 
Ἰεᾶνο ἴπθπὶ [νπδῖ ἴον δνὸ δ0}}{7} " ογ, νυ} 
ΠΟΥ (ὦ. ε. ἴῃ. πδίίοῃβ οὐ ἴ86 ρονθγῃουϑ) Β Εἔἑεἁ΄ε 
ἴδεπὶ [ἴο Ὀ0}14}}" Βυῖ ἴπ6 ἀουδὶε σμδηῆρμε 
οὔ βϑιιδ]οςῖ ἱπνοϊνοα ἴῃ {πε656 γο πα θυ Ρ5 Δ Κ68 
ἰϊ δἰπηοϑῖ ᾿πῃροϑϑὶῦ]ς ἴο δοςορὶ {Πμόπλ. 

«υἱὶ εδον γουΐυε ἐδ “ἰοπ6: ομἱ ο7 1δὲ δεαβ: οὗ 
δὲ γμόόιεὸ ἐδαΐ ἂγὸ δωγηποά 7] Ἐλδῖδπον, “νυ Ἱ]]} 
ΠΟΥ τονῖνα οὐἱ οὗ ἴπε ποᾶρβ οὗ γι ῖϑ ἐμ 9 
Βῖοπο5 ΨΒΐΘΣ ΒΑΥ͂Θ Ὁθ0 Ῥυτπῃοᾶῖ᾽ 

4. ραν, Ο οἷν Οοά47] ὝὍΠΘ ραγεοηςποιὶς 
Ῥγάγεγβ οὗ Νοδειη δῆ ἴογτι ομθ οὗ ἴπῸ πιοβῖ 
5: Κις σμλγαςοογβίῖςβ οὗ ἢϊ5 Ὠἰϊδίογ᾽Υ. Ηδστγο 
ψὸ πᾶνε ἴῃς ἢγϑί. ΟἿΟΣ ὌΧΑΙΊρ] 05 ἃγὸ οἷ. ν. 
19; Υἱ. ᾳ, 14: ΧΙ, 14) 22, 29, 31. 

δίνε ἰδένι ΚΓ ἃ ῥγε ἱπ ἐῤδὲ ἰαηπά οὗ εαρ!νυἱ}γ.} 
ἘἈδίπον, “ εῖνε ἴθ ἴο Θ 8 ῬΤΙΘΥ ἰῃὰ ἃ 
Ἰδπὰ οἵ σαρινγ "---ὐ δ. κ Ἰοῖ τπεπὶ δ6 ςαγτῖοά 
ΑΥΑΥ ΠΔΡ[Ϊν 6 δολθννῆογο, 85 ννα πᾶνε Ὀθεη.᾽ 

δ. Τδεν δσυε ῥγουοϊεά ἐδες 1 ἀπε, Φ' 
ΤὨϊ8 15 ργοῦδυΥ [π6 ἔγυς πιοδηΐην ; τποιρὰ 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ. ΙΝ. [ν. 1---λέ τ. 

ς Απά οονεγ ποῖ τδεὶγ ἱπί υϊγ, ἀπά 
Ιεῖ ποῖ τῃεὶγ 5'π δε Ὀ]οκῖοά ουκ ἔτοπι 
Ὀείογε ἴδε :" [ογΓ τῆ6Υ πᾶνε ργονοκεά 
{δες ἴο ληρεῖ δείογε ἴῃς δι] ἀ6γ5. 

6 8ο Ὀυ1π ννα τη6 νν4]}} - δηά 1] τῆς 
νν8}] ννδ8 Ἰοϊπεά τορεῖῃεγ πηῖο τῆς ΠδΙΓ 
τπεγεοῦ: ογ τῆς ρεορὶε Πδὰ ἃ πχγὶπά ἴο 
ψνοτκ. 

{ Βιυιῖ τ ολπι6 ἴο ρ455. Ζἦ σὲ ννῆεηῃ 
ϑδηθαῖΐδλι, ἀπά Τορδίφῃ, ἀπά τῆς Ατᾶ- 
δίλπ8, ἀπά τῆε Απιπιοηϊζεβ, ἀπά τὴς 
Αϑηάοαϊιε8, πεαγά τῆδὲ τὰε νν}}5 οὗ 
]ετυβαίεπὶ ἵννεγε τρδάς ὑρ, σπαά τῆδῖ "Ηεϑ. 
τῆς Ὀγεᾶοῆαβ θεσᾶη το ΡῈ βἰορρεά, [με ῃ 
πεν νγογα νογὺ τόῖῃ, ' 
Ἷ Απά ςοηβρίτεά 411 οὗ τἢεπὶ ἴο- 

ἸΑΥ ἴο σοπὶα σπά ἴο ἄρῃς δρδιηϑῖ 
ὀγυβαίεηι, ἀπά το Πίπάετ 1ἴ. 

αηῖο οὐγ (σοάὰ, Δπά 5εῖ ἃ ννδῖςῃ δρδίηβῖ 
(δηλ ἀαγ δηά πίρῆϊ, Ὀεςσδιιος οὗ τῃ6η|. 

Ιο Απά Τωάαβ 584, ΤἼς 5ἴγεηρτῃ 
οὗ τῆς Ὀεάγεῖβ οὔ Ὀθυγάεῃϑβ ἰ5 ἀεσαγεά, 
δηά ἐδεγε ᾿ς ταὰςἢ γα 5ἢ ; 50 ἴῃδῖ ννε 
ἅγε ποῖ δὖϊε το υ114 τῆς νν]}. 

1 Απά οὔκ δάνεγβαγιεϑβ 8414, Τ ΠΟΥ 

δο6 τἰταηϑἰδῖο, " (ΠΟΥ ἢᾶνο ὑσγουοκοὰ ἴο δῆρος 
(86 δυ] ἀο 5. ((οπίρασα 2 Κ. χχίὶ. 6.) 

6. ὕμιο δὲ δαί ἐδόγεο 7] 1.4. ἴο ΒΑ! {86 
ἱηϊοπάεα ῥείγϑι. 

7. Τὲ “γαῤίαπ:, από 1δὲ “«Ἅ»εν»ποηπ ες, σηδ ἐδὸ 
“:δάοάϊε:.) ὍΤῊΕ ρτεαῖ Ὀοάγ οὔ μεϑε ρθορίεβ, 
ψγῆ0 ΨΟΓΟ ἴῃ ἴδε {ἰπ|ὸ οὗ ΝοΠοπιδῃ βυθ)οςεῖ ἴο 
Ῥογβίδ, ἀῃὰ Ἵσουϊὰ ποῖ πιᾶκο γ Ὁροη οἴπογ 
Ῥογβίδῃ 58ι: 0) ςῖβ, οδἢ βοάσγοοὶυ ὃς πηόδηΐ, ΤῊς 
ΔἸ]ιιδίοη ἰ5 ῬγοῦαΥ ἴο ἃ ὑαπά, οοπὶ 
Ἰαγροὶγ οὗ Αγδθίαπβ, Απιπιοπίϊεβ, αηὰ Αϑμάοά- 
[165, ἢ] ἢ δ 4ηθ 4 δὲ πηδιπίδι πο 5 ἃ ριιαγά 
ἴο πὶ Ρεΐβοη, δηὰ ν Ὠ ἢ ἰογπιοὶὶ ἃ ροτίοη οἴ 
Ὁ Π6 ΔΙΤΩΥ ΟὗἨ ϑαπιδγία" δῦονε τηρηϊοποά 
(τετβο 1). Α αυάᾶττεὶ Ὀδεϊψεθη δυςῖ ἃ δαπὰ 
δηὰ ἴῃς Ρθορὶς οὗ [οτγιιδδίθι ταϊσϊ Ὀς νοῦς 
Ἰοοκεά ὈΥ πὸ Οτεδὶ Κιηρ. 

Θ. Βειαιμε 9. 1δο..ἢ ἘἈδίδογ, ““ΟΥΟΣ 
ραϊηδί ΤΠ 1," 2.4. ορροϑῖε ἴο ἴδε ρίδςε 
ΨΥ ΠοΓε ΠΟῪ ννεγε εησδιηρεά, ργοῦδὈΥ οἡ ἴῃ 6 
ὩΟΤΊΪ 5146 οὗ ἴῃ αἰ. 

10. “5ώ .υάα :α]4.1 Νεδειηΐδη ὀπυτηθ- 
Γαῖοβ ἢϊ8 αἀἰβοοιγαροτηοηῖβ---ι. ΤΣ [εἰν ἐἢ- 
ξαροὰ ἴῃ τῆς ΨΟΥΚ κτὲν ΜΕΣΓΥ οὗ [ἴ, ἀπά 
ἀἰεπραϊγοὰ οὗὨ ἰἴ5 σοπηρὶοιίοη; 2. Τῆς δάγεγο 
δΆσο5 δολοῖοὰ πὰ τπγεδίοποα : 3. ΤΒἊ 
νἱποίδὶ [εἰν ἀεςοίατοὰ ἴ86 ἀδηγεῖ οὗ ςουῦηυ- 
ἱπρ ἴῃς ννοσγὶς ἴο ὃς ξτοδί. 

1 Ηεδ. ἐφ 
»παἷς αα 

δὃ Νενετγίβεεβθ ννε πηδάξ Οὐγ ργΆυ ΕΓ ὄρνιν εὲ 



Υ. 12--21. 

802}} ποῖ ἵζπονν, πειε μοῦ 866. 1} ᾿ς 
σοπ16 ἴῃ τῆς ηγϊά51 Δπτοηρ [ἢ πὶ, ΔΠ ἃ 512 Ὁ 
τεπ. Δ σδιι86 τῃ6 ννογκ ἴο σθδϑβ6. 

12 Απά [τ σᾶπιε ἴο ρ488, ἴῆλι ψἤεη 
τε [ενν5 ννῃ!ςἢ ἀννεῖς ὈγῪ τλεπὶ σδηιε, 
ΠΕΥ 8414 τηῖο τι5 ἴδε τἰπηε8, " ΕἼΟπλ 41} 

δέαργε 4 ὈΪΆΓΕ5 ΜΨΏΘΠΟΕ γα 8|8]} γεΐμγηῃ ὑπίο 15 
ἐννγπ ίσια. ἐδέγ τοῦ δὲ μροη γοι. 

ΕΟει, 71α: 
“ον αἱὲ 

γέδόρ ἐν 12 ἢ ὙΠετείοτε βεῖ 1 ἴΐη τῆς ἰοννεῦ 
ἄστυ" Ϊλοεβ δεηϊπά τῃε ννᾶ]}, σπά οη τῆς 
τυ ῤ Πρ ἤΟΓ ρίδςεβ, 1 ὄνεὴ 8εῖ τῆς ρεορὶβε 
ἃς, δἴτεσγ τῆ ε!γ. ἔΠλ 1168 νυ ἢ ΤΠΕΙΓ δυνογάϑ, 

ΤΠ 6ΙΓ βρθᾶγβ, ἀπά τῇεῖγ Ὀοννβ. 
14 Απά ] ἰοοκεά, Δηά τοβε τιρ, ἀπά 

5814 υπῖο τῆ6 Ποῦ 68. ἀπά ἴο [πε τγιεγβ, 
Δηά ἴο τῆς τεβὲ οἵ τῇς ρεορὶε, Βε ποῖ 
Υς αἰταϊα οὐ τῆεπὶ: γτεπιθηλθεῦ τῆς 

ογά, τυλεῆ ἰς ρτελῖ δηά τογγὶδ]ε, δπά 
ἤρῃς ἰογ γουῦ Ὀγεῖδγεη, γουγ 80Π8. 
Δηά γουῦ ἀδυρῆζεῖβ, γουγ νγῖνεβ, δπά 
γουγ ἢοι568. 

Ις Απὰ [ἴ σᾶπις ἴο ρᾶ38. γῆεη οὔ 
ΘηΘΠ1165 Ποαγά τῃδῖ [ νγὰ8 Κποννῃ τπῖο 
ι.5, Δηά (ὐοά Πδά Ὀτουρῆς τπεὶγ σουηϑε] 
ἴο ποιρῆϊ, [δι ννε γετιγηεά 41] οὗ ἱι8 
ἴο τῆς ννγΑ]]. Ἔν ογῪ ομς υπηἴο ἢΪ5 νγοσκ, 

15. Τδε ὕετυ: «υδίεῤ ἀᾳυεῖ! ὁγ δεν.) ὙΒοδα 
ὙὮὯο ᾿Ινϑὰ οἡ ἴῃς θοσγάογϑβ οὗ ϑαπιδσὶδ. 

ἐεῃ ἐἑ»πε..}, 1. ε. Ττορθαϊθαϊγ. 

Ῥγονι αἱἱ ρίαεεα, 6.1 Ῥετδδαρβ ἴδε δεϑὶ 
τεπάοτίης οὗ 1815 ἀἰ ΠσυῈ Ῥαββαρο 15 παῖ οἴ 
Βογίμοδιι, “ [ΠΟῪ 5α!ὰ υηἴο 0.5 ἴδῃ ἘΠπ|65, ΠῸΠῚ 
41} τς ρίδοεβ [ἤουῃ νος ἢ ΠΟΥ οΔπι6], (δῖ 
γου τηυϑβῖ τεΐυγῃ ἴο 0.5. ΤΠα ἰκς ἡ... ἔγοτα 
ἰδεπςδο, Οἴδεοη, Μίιζραῃ, Ζαποδῖ, δῃά οἵδοσ 
Ρίδοβϑβ οἡ ἴθ δαπιδγιΐδη δογάεγ, οδῖὴθ ἴο [εγυ- 
82]επὶ δηά {τ|δἀ ἴὸ ψηπάγανν [ὨεἰΓ ςοητροηβ 
οὗἩ ψογκπίδη ἔτγοτῃ ἴἢ6 ννοσκ, γεργοβοηζίης ἴο 
ἴθεπὶ ἴδε ἱπηρεηάϊης ἀλδηρεῦ, δηὰ βᾶγίης, 
“Ὕοι πιυιδῖὶ Τεϊυσ ἴο ΥΟῸΣ Ποηλα8, δηά 80 
ὀβοδρε 1." 

18. 1 δὲ ἰοτυεν ῥίαεε..) ἴπ ἴ!6 ρῥΐδςεβ 
ὍΒοτο ἴδοδ6 στη ἴῃ 6 νγὰ}}19 δὰ (ἢς ἰεδϑὶ 
δνδηίλσε οὗ εἰεναίίοηα, ἴΠ6 Ὡδίυγα! ! γ νγεακ 
ἴδοςβ, ὑν βοῦς δὴ ΘΠΟΙΩΥ͂ ννᾶ5 ᾿Ἰκεὶγ ἴο πλᾶκο 
'5 δἰίδςκ, 

οπ ἐδ δέρδεν Ρίαε".Ἱ Οπ βυςὶ δ᾽ ψῃξ δπκὶ- 
ΠοΏς65 85 ἴΠ6 στουπὰ οβεγεά, 

14. Ογεαὶ πᾶ ἐεγγὶῤδἦφ (οἴηραγα οἢ. ἱ, 5 
δηἀ ἰχ, 32. 

10. Μ».εγυαη"...} 1. ε. “' ΤῊΥ βι 0] εςῖ5." 

δαδεγχεο. ΟΥ̓, “ ςοδίβ οὗ τηδὶ]." (οδλῖβ 

ΝΕΒΗΒΜΙΑΗ.ῚΙΝ 

16 Απά [ἰζ σπιεὲ ἴο ρᾶ858 ἔγοπι (παῖ 
τας ἰογίῃ, ἐἠσὲ τῆς ΠΔ]Γ οὗἁὨ ΠΥ 8εγ- 
νληῖβ ψτουρῆς ἴῃ τῆς ννουκ, δηὰ τῆς 
Οἴπεσ δὶ οὗ τῇεπι ἢε]ϊά δοῖῃ τῃς 
βΒρεᾶγβ, ἴπε 83}|6145, δηά τῇς θοννβ, δπά 
τῆς Παθεγρθοηβ; ἂπὰ τῆε γι εγβ8 τὐέγέ 
Ὀεδιη4 411} τῆς ουδὲ οὗ [υάἀλῇ. 

17 ΤΊΒαγ νψῃϊοἢ ὈυΠἀ δά οη τἢε ννΔ]}, 
ἀπά τῆογ τηδῖ Ὀᾶγε Ὀυγάεηβ, νντῃ τῆοβε 
τας Ἰδάοι, ευέγγ ὁπό νυ οπε οὗὨ ἢ 8 
ἢδηάβ ψνγουρῆζ ἴῃ τῆς ννογί, δηά συνῇ 
τῆς οἵδεγ δαπά ἢε]ὰ ἃ νγεᾶροη. 

18 ἔογ τῆς δι] άδτβ, ἐνεγν οἠα Πδά, 
5 ϑννογά ρίγάεά ἴδγ ἢ 8 5:46, ἀπά 0 ΠΕΡ ΨΑ 
δυΠὰθά. Απά δε τῆδς βουπάεά τῃε 
τγαπιρεῖ τὐᾶς ὈΥ πε. : 

Ι9  Απά] 44 υηῖο τς Ὡ0Ό0]ς8, 
Δηά4 τὸ τῆε τυ ΐθῖβ, ἀπά ἴο τῆς τγεϑβῖ οὗ 
τῆς ρεορῖε, ἽΠε ψνοῦκ ἐς ργεδῖ δηά 
Ϊαγρε, δ! ννεὲ δε βεραγαῖεά ὑροη τῆς 
ΜΆ]. οπς ἔδτ ἔτοηι ἀποῖδοσ. 

20 ἴπ νῆδι ρίδος ἐῤλογοίγε γε ἈΕΔΓ 
τῆ6 βοιηά οὗ τῆς ἰγυπηροῖ, τεϑογῖ γα 
(τ ῆεῦ υπῖο 8: οὐἦ (σοά 5841} ἄρδε 
ἴογ υ8. 

21 ὅὃο ψε ἰαδδοιιγεά ἰῃ τῆς ψγοῖζ : 

οὗ πιδὶ] ὑνοσε Ἴσοζηπιοη ἰῇ Αϑϑυστία ΠῸπλ 186 
ὨΪΠΤΗ σοηζυΥ Β.0., ἀηά ἴη Εργρῖ Ἔνθ θαυ] θοῦ. 
ὙΠΟΥ ννογὸ τδάς οὗ [ἢϊη ἰαπλπα οὗἨ ὈγοηΖα οΥὗΓὁ 
ἴσοῃ, βενη ὕροῃ ἰοδῖθοῦ οὐ ᾿ἰποη, δηὰ οὐεῖς 
Ἱλρρίῃηρ οὔθ δἀποίδόογ. ' 

ἐδεὲ γμδεγ: «υεγεὸ δεῤῥίπά͵ ο΄. ὍὌὨς οδίεῖβ 
ϑἱοοά Ὀοἢπά ἴδ ἰδθουγοῦβ δὲ [86 ννδὶὶ, ἀ]- 
τοςπρ πὰ οποουγαρίηρ ἴποπὶ, 16 δὲ 1ῃ6 
βᾶπηα {ἰπ|ὲ ΠΕ ὙΜΕΓΕ ΤΟΔῪ ἴο Ἰεδά οἡη ἴδε 
διτηθά ἕογοςθ, 1 δὴ διίδοϊς ννγὰ8 τοδάθ 'ρο 
ἴδε ἰαδουγογβ. 

17. ΤΡ.) τυδίερ ὀμί ἀεά, δ..1 Τταηβίαδῖς, 
“ΒΟΥ νυνῃϊοἢ ΒυΠάδὰ αἴ ἴῃς νν4]}, θΟΤᾺ ΒΟΥ 
δαὶ ΔΙῸ Ὀπτάθη8, 346 ΒΟΥ Ἰαδουχοὰ, 
ψ ἢ οπο οὗ {ποῖγ δδηάς νντουσιῖ ἰπ [6 ννοσκ, 
δηὰ ννἱἢ ἴΠπ6 οἴου Πε]ὰ ἃ ννθᾶροῃ:; διηιὰ 8180 
(ΠΟΥ νος Ὀυϊ δά, ἐδοὴ οὗ ἴπεπὶ πδὰ ἢ15 
δυνογὰ χίγάθαὰ δ [5 δίάε δηὰ 80 διυ!αρά.᾽" 
Τῆς ἤγβῖ, “ΠΟΥ νης ἢ δυ]!άεά," 15 ξεπογαὶ, 
ἱποϊυάϊης Ὀοΐδ ἴδ αεῖι2] τηδϑοη8 δηὰ τῃοὶγ 
Βοῖρογβ; ἴῃς δεοσοηὰ ἀεβιγηδίεϑ [ἢ 6 πλΆ90Π5 ΟΠΪΥ. 
Αραϊη, “ΒΟΥ νἰσ μᾶνὲ Ὀυγάθηϑ᾽" ἅγὸ ποῖ 
ἀϊδιϊησυϊβηοα ἔτοτῃ “ ἴποϑὲ [δῖ ἰοαάδεὰ : δυῖ 
[86 δάση ρϑορὶθ ἄγὲ ἀδειρῃαϊοα ὈΥ Ὀοΐἢ ρατὶ- 
εἰρ] 68. 

18. Ηἐ ἐῥαΐ τομπάδεά 1δὲὸ γιρηῤε.] ὌΠ 
{Γυπιροῖογ, 80 νν88 ἴο βϑουπά ἰπ ολϑεὲ οὗ δὴ 
Δἰίλττη. 
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ἀπά Πδ]ῇ οἵ τῆε με] ὰ τε δρεᾶδγϑ ἔγοπὶ 
Π6 τί ϑίηρ οὗ τῆς τηογηίηρ {1}} τα 8ἴΔΓ8 
Δρρεαγεά, 

22 [ἸΚεννίδε ἂὲ τῆς βδπὶς τίπτε βαϊά 
Ιυπῖο τῆς ρεορίε, [μετ Ἔνεῦγ ομς ψΙἢ 
ἢϊβ βεγνδης ἰοάρε νη [Θγωβαίεπι, 
τῃδῖ ἴῃ τῆς αἷχὴϊ ἘΠΟΥ πιᾶῪ ὃὉς ἃ ρυλγά 
ἴο υ8, Δπἀ ἰάδουγ οἡ τῆς ἀΔΥ. 

23 80 παοίῖθεγ ἷ, ΠΟΥ τὰν Ὀγεζῆγεῃ, 
ΠΟΓ ΠΥ δογνδηΐβ, ΠΟΥ (6 πγθη οὗ ἴδε 
ξυλτγὰ ννῃς ἢ [ΟΠ] οννβὰ πα, ποηθ οὗ 

! ον, “κε Ῥυϊ ΟἹ ουζ οἰοῖε8, ᾿αυΐϊη ἐπα  ἜΥΕΙΥ 
χδαξ ἰοδά ΟΠ6 Ρυζ ἤει ΟΕ ἕογ ννδβῃϊηρ. 
3“»» εὐαίον. ᾿ 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ Ψν. 

τ 736 2 εῖυ: εονιρίαϊ» ο ἐλεεῖν αἰεδέ, τιογήραρε, 
ανα ὀοπάσρε, 6. ΜΝελομέεαλ γεόμζείλ {Δὲ 
ΜΜ727:, ἀπά εατ σε λένε ἐουμαξε α εουέμα 
οὐ γέ οι. 14 ,4,1ο ,ογόεαγείλ ἀὲξ σιυπ 

ΝΕΗΒΜΙΔΗ. Ἱν. ν. ν. 22---8, 

(μεγοίοσε ψγὰὲ ἴῶϊκε τρ ςοῦ μῶν ἐΐφηι, 
τπδῖ ννὲ πιᾶὺ δῖ, ἀπὰ Ϊινε. 

2 δογό αἰϑδο ἴθεγα ννεγα (πὶ βδίά, 
ὟΝ ε πᾶνε τηογίραρεα ουγ ἰδηάβ, νἱηθ- 
γατάδ, δῃά ἤοιιϑεβ, τῃδῖ νγὲ πρῶτ θυγ 
οογη, δεσδμβε οὗ τπε ἀεάπἢ. 

4 ΤἸδεῖα ννεγε αδἷβο τῇδῖ διά, ὧν ε 
πᾶνε θογγοννεὰ ὕλόμου ἔογ τῆς Κιηρ᾽ς 
ταδθυῖε, ἀπά αὶ προ ΟὟ ἰαπὰβ. ἀπά 
νἱπεγλγάβ. 

ς Ὑεῖ πον οὔἵ βεβὴ ἐς δ8 ἐπς ἢεϑὴ 
οἵ ουὖἵἦ Ὀγεΐδγεῃ, οὐὖγ οἰ άσθῃ 5. Πεὶγ 
σὨ]άγεη : δηά, ἰο, γε ὑσίηρ ἱπῖο θοη- 
ἀλρε ουῖ 80η38 ἃηά ουὖζ ἀλιισῆζετβ ἴο θ6Ὲ 
ΒεΓνἈΠἴ8, Δηὰ τοηις οὗ Οὐγ ἀδιισἢτογβ Δτα 
Ὀγουρῆϊ υἱἴο θοπάλροε αἰγεσαν : πε ΠεΓ 
ὃς 1 ἴὰ οὖγ ρονγεῦ 29 γεάφεπι ἐἕόνι; ἴοΓ 
οἴεσθε άνεοιτ δηἀ5 δηά νἱηεγαγάϑ. 

6 4 Απά] ννὰβ νεῖγ δῆριν ψῆθη 1 
μολζά τΒοὶγ δηά (ἢδθ6 ψνογάϑ. 

ἐευαπεε, απά Δ "αἰ. : α πεί, σπαά ἐεεβείά ἀοεῤέία ξέν, ) ὝΠεη ἢ οοηβυϊεεά τσῃ τά γβεὶς, ἜΕΣΣΣ 

ἃπὰ [ τεδυϊκεά τμ6 ποῦΐθ5, ἀπά τπὲ οὐπεωίμα 
τυϊεῖβ, ἀμά βδά ὑπῖο ἤει, Ὗς οχᾶςς πο 

Δ᾽ ἴΠετα νγᾶ8 ἃ ργϑδῖ οὐ οὗ τὴς 
ΡῬεορίς δῃηά οὔ {ἢεὶγ ννῖναβϑ 

ἀραϊηβῖ τΠεὶγ Ὀγοῖῆγεη τς εννϑ. 
2 ογ ἴδετε νοῦ τῆδῖ βαιά, Ὗε, 

Οἷκ 80η8. ΔΠ4 οἱ ἀδιρἤτοΓβ, αγέ ΤΊΔΩΥ: 

ὈΒΌΓΥ., ἘΝΕΓΥ οἠς οὗ Πΐ8 Ὀγοῖῃεγ Απά 
Ϊ εἴ ἃ γτοᾶϊ Ἀ556 Ὁ] δραϊηδῖ τΠεπὶ. 

8 ΑΠά41 κά υπῖο τῆεηι, ὟΝ ε δίῖοσ 

41. Ἡαΐ Γ᾽ ἐδενι ῥεί4 ἐδὲ “βεαγ. 866 
γοῦϑο τό, 

Δ. 1εἰ ευεῦγ ὁπ... ἰοάρο «υἱέδίη «7)εγ 
“αἰο»ἢ “1,εἴ ποπο," (δῖ 15, " γσεΐυσπ ἴο ἢἷ5 
ον ἢ ΥἹ]Ϊαρα οἵ ΟΥ̓ δὲ πὶρῃῖ, δυϊ Ἰεῖ 4}} ἴδε 
(πεῖν τοϑὲ ἴῃ [ογυβαίοσι, ἴμαϊ ΤΠΕΥ ΤΑΥ͂ ὃς δἵἱ 
δπά τόδαν ἴο συλγὰ ἴδε ψοΥκΚ 1ἴπ ολδὲ οὗ ἃ 
Ὠϊρδὶ αἰίδοκ.ἢ 

28. δαυίηρ Ἰδαὶ εὐεΓ} ὁπε μὲ! ἐδενι οὔ ΚΓ 
«τυανῥίη. 6 ἰεχῖ ἤεῦα 15 ῬγοῦΔΌΪΥ υπ- 
δουπά. [ἴΐ γιε!ἀς πο ϑαϊ ϑίδοϊουυ δεῆβε. ΤΠ6 
1.ΧΧ. οπιῖξ ἴῃς οἶδιιδο δἰϊοροῖδοῦ ; {πε ϑγτγίδς 
νεγβιο---“ Νοηδ οὗ ι5 ρυϊ οδ ουν εἰσί ε8 ὯΓγ 
4 «υδοίε τποηπ!ϑ"-- ἰχαθὶὶε5 ἃ οοπιρὶεΐεϊν ἐἰἶἴετ- 
εἰ τεδαϊησ. Εαάϊρου ΌὉΥ ἃ βοιβον δῖ υοκὶ 
ετηοηάδιίίοη (ΛΥἼ2 ἴοσ ὉΠ), ὑγοάυςες ἴῃς 
8ΕΏ56, ““ΕΥΕΤ οἠς δὰ δὶβ ννεάροη ΟΥ̓ Πιη.᾽ 

ΟΗΑΡ.. 42. ἢξξ, ομγ τοπδ, αν αἱ δΩΓ ἰσειᾳέν- 
ἔεγ:, ἄγε »παμγ.} ἨἩουδίρδηϊ 5 ετηεηήδίιος, 
νυν ϊοΒ ὈΥΙΏΡ5 [Π]58 γογβϑῈ ἱπῖο ὀχδοῖ μαγαὶ εἰ ϑτὴ 
σε 16 ποχῖ (ϑὲε Αὐἀάϊπ᾽οηδ! Νοῖς δ ἴὰε 
ςηὰ οὗ (δε οβιαρίογ), 8θεπι5 ἴο ἀδβοῦνε δοςορί- 
8π06. [ἴγῖνο8 ἴΠ 6 86 η86---“ ε αν ρἱοάγοά 
ΟἿΓ 5008 δηὰ οἷν ἀδιιρἤῃίοσϑ, [μδί ψνῈ ταὶχπί 
ξεῖ οοπ, ἂπὰ οδὲ ἃηὰ ἰΐνε." ((οιραγε 
νΕΙδ6 5.) 

ῷ. Ἰδαὶ «γε νερδὶ δὲῪὼἑγ εογβ, δξεσισε ΟἹ ἐδὲ 
ἀἰξαγι ὁ.) Ἀδίδοσ, “τμδὶ να τϊρῆϊ κοΐ οοτα 

ἐπ 186 ζαιυιὶηῃ 6." [Ι[{ 15 ᾿πιρ] εὐ ὑπαὶ [ΠοΓα 
μΒαὰ Ὀδθῃ ἃ ΒΟΥ ΟΣ Υ͂ δοτὴς ἘΠΕ ὈΓΟΥΘΌΞΙΥ, δηα 
ἐμδὶ [ῃὴ6 πιοτίξαρεβ δὰ θδεη [ἤθη πιδάθ. 

4. ΤΡε ἀίηρ᾽. ἐγδν!.}] Τῆς ἴὰχ μαγαῦὶε ἴο 
[86 Ῥεγβίδῃ πλοπᾶσοῖ. ((Οοσηρασε ΕΖΣ. ᾿ν. 11; 
Εβίῃ. χὶ τ: δπὰ ἱπέγα, οἷ. ἰχ. 17.) Οἱ ἔδρ 
οομηοοῦοη ἴῃ ἀηπρϊοηί {το οὗ ἀονί ψ ἘΠ ἰλχλ- 
Ὠοη, 566 1,1ν.1}, 20 

δ. ἢξε ὑνέπρ ἱπίο δονάίασε Οὐ 205: ανϑα ΘΓ 
ἀαμρδίογ.. ὙὍΠῈ ρόνγεῦ οὗ ἃ Ἐλῖμεσ ἴο 53ε]]} 
ἢϊ8 ἐδ ΡΟΥ ζηϊο 5ΙΔΥΟΥΥ͂ 18 ἜΧΡΓΟΒΒΪΥ τηξη- 
Ἐἰοποά ἴῃ ἴπ6 1ἂνν (ἔχ. χχὶ. 7). ὙΤῆς ῥόοννεσ 
ἴο 5861} ἃ 8ϑοὴ Δρροδβ Δοτα [ἢ]5 ρβάδβασο, υυΐ 
ἰδ ποῖ οἱδογυνῖϑθε αἰ σ ΠΟΙ 5ϑιαϊσα. [ἡ ὉΠ οτ 
σα86 τῆς δὶς με ροοὰ [ὉΓ 91χ Ὑδῶγϑ ΟἾΪ]Υ, 
ΟΓ ὑπ} [26 ποχί γεᾶγ οὗ 0116. (δες ποῖς 
οὐ ἴ,ον. ΧΧΥ. 39, 40.) 

νει δον ἐς 41 ἐπ᾿ ΟὩΓ βοφιδῦ' 10 γεάεεν: ἐδεια. 
{{(Ἐ ΤΆ }}γ, “ πεῖτποσ 15 ἔπεσε δυ στ ἰῃ οἷν πδπα 
---ἰὰ οἴδον νογάς, "τὰ ἅσε ἡ ΟἿ ἀεΞαξυϊε.» 

7. Υε ἐχαζὶ ττωγ7.ὴ] δίδου, κ"γο 1οπὰ 
ὍΡΟΣ ν»]Ἱοάρο." ΤὍΠ6 ρδγωδο ἰδ ρεουϊδγ ἴο 
ΝοΒοιηίδη, δὰ ὧἰβ8 Ὀθοὶ οχριαϊμεὰ Ὀγ 186 ςοῦ- 
τοχῖ, ψοἢ δθονν8 [86 ῥγαρίίςς οὗ ἴῃς τὶςἢ 
εν δ ([8ε ἔπιε ἔο πᾶνε Ὀθεη ποῖ 50 τοὶ 
ἴο Ἰοπά οἢ υϑυτγ 88 ἴο ἰεηὰ οὔ πιοτῖξαρε διὰ 
Ρἰεάκε. 

8. ὲ . .. ῥονυε γχεῤεενλεά οὐγ' ὀγσείῤνεν.) 



ν. 9-15. ΝΕΗΕΜΙΛΑΗ. ΚΓ. 

“ἶ κι, 5 Οὐ Δ0ΠΠΠ Υ μάνα 4 γεάθεπιθά οὐγ Ὀγοῖῃ- 
γε τῆς [ενν8, ψψῃϊςἢ νγεγε 8014 υηΐο 
16 Βεδίῃθη ; ἀπὰ νν}}} γε ὄνεὴ 56}} οὗ τῆςπι, τῃλι τΠεΥ βῃου!ὰ ἀο δοςογάϊηρ 
γουγ Ὀγείῆγθη ἢ οὐ 3}4]} τῆεὺ Ὀε 50] 4Δ τὸ τ} 8 ργοπιίϑβε. 
ἀητὸ υ5 ἡ ΤΉςη Ποἰά {ΠΕΥ τῇεὶγ ρθᾶςα, 12 ΑἸΙβο 1 5ῆοοκ πὴγ ἰᾶρ, ἀπά δά, 
Δηὰ ἰουπά ποιῆϊηρ 29 ἀπετυόν. 50 ὯΝ 8ῆ3Κςε οι ἜνςΎΥ πϊδη ἔγοπ ἢ 8 

9 ΑΪβο 1 διά, ἴτ :» ποῖ τ" πὰς Βουδε, ἀπά ἤτοπὶ ἢ 8 ἰάθουτ, τμδὶ ρεῖ- 
γε ἀο: ουρῆϊζ γε ποῖ ἴο νγαὶκ ἴῃ τῆς ἐογπιεῖβ ποῖ τα 8 ργοπγίϑε, ενεη τῆ 5 ον. 

Β6 δε βιιακεη ουῖ, ἀπά 'επιριίεά. Απά τοί" 

80 Μ}|}} νγὲ ἀο 48 τῆοιι βαγεϑ.0 Ὑἤεη 
1 ς4]16ἀ τῆς ῥγίεβεβ, δπ ἴοοὸκ δὴ οὐ 

ἔθλαγ οὗ οὗἷγζΐ (ὐοά Ὀεολυδβο οὗ ἴδ τὸ- 
Ρτοδςἢ οὗ ἴῃς Ὠεδίδεῃ οἱιγ δπεπηεϑ ὲ 

10 1 [ικοννῖδε, “μα τὯγ Ὀγείῆγεη, 
ΔΠα πλγ βεγνδηῖβ, ταϊριις ἐχδοῖ οὗ [Ὠθπὶ 
ΤΔΟΠΕΥ͂ ἃπά οοτγῃ : ἰ ΡΓΑΥ͂ γοιι, ἰεξ νι 
φᾶνε οἱ τῇ }5 ἀδυτγ. 

11 Ἐαβίογε, 1 ΡῬγΑΥ γου, ἴο {ἢεπὶ, 
ὄνδη τ ϊ5 ἀδγ, τῆ ΙΓ ἜΑ τιείς νγίῃθ- 
Αιάβ, {πεὶγ οἰϊνε-γαγάβ, δἀῃὰ τἢοὶγ 

ταήροι 150 τῆε Πυπάγεάτῃ ρῥαγέ οὗ 
(ἢς πλοποΥ, δηά οὗ τῆο οογη, τῇς 

᾿ Μίης, ἀπά τῆς οἱ, {πὲ γε εχδοὶ οὗ 
τ 6ηὶ. 

12 ἼΓΠεη 5414 {πεγ, ) εν }]} γεβίογς 
ἐδεπι, απ νΨ1}}} γεχαῖγε ἠοιπίπρ οὔ Πεπὶ; 

Νοδεοιηΐϊδη σοηίγασδῖβ δ'8 ΟὟ Θχαπιρὶς ψ 
τἰεἴ οὗ ἴδε τίοἢ [εἐνν8. Ης [28 δρθηΐ ΣΔΟΠΕΥ͂ 
ἴῃ τσεάεεγηϊην βϑοσὴς οὗ ᾿ἰ8 σοιηίγγαιδη, ννῇο 
ΨΟΓΕ ἴῃ 5εγνυϊϊυάθ διηοης ἴδ6 πορδίβοη; {ΠΟῪ 
ΤῈ οδυβίηρ Οἴδεῖβ ἴο ὃς βοϊά ἰρΐο διλνεσῦ 
δπιοπς ἴῃς [ἐνν8. 

“ε.1 1.2. ελυβὲ ἴο Ὀς βδοϊά. 

μπίο τ. Απιοηξ ομγσείυε!, ἈΤΔΛΟΏΡ μα ὕεαυ:; 
ἴῃ ΟΡρροπιοη ἴο “ἴῃς πολίμοῃ " οὗ ἴδε Βγδῖ 
εἶδιι56. 

9. Βειαισε 9. ἐδὲ γεῤγοα] Βδολυϑε οὗ 
τς Ορρογίυη!ὺ ἴο Γοργοδοῖῦ υ5 ἩΒΙοΣ γΟΙ 
τηϊδοοηάυςζ ρίνεϑ ΟἿΓ ΘΏΘΠΊ165. 

10. 1 ἄξεαυμε.. .. »Ἤεὶρ δὲ ἐχαε.] Ἐ ΒΟΥ, 
ΚΓ, ἴοο, ΠΥ Ὀτεῖδγοη, ἀπ ΤΩΥ͂ 5εγυδηῖβ, 161 ἃ 
(οΥ, βανοὸ 1950) [8911 ΠΊΟΠΕΥ πὰ οογῃ.; 
Νεδιοσηϊδὴ Βδὰ ἰεπί, ουΐ ποῖ ὑροῦ ρ!εάξε. 

ἐς ὦγ.} ἘἈαίδετ, “εἐλὶ8 ν]Ἱϑοὰξο- 
τακὶπα." (ὅες ποῖος οὨ υϑγβα 7.) 

11. Τδε δωμπάγεδιδ᾽ ῥαγὶ οὶ δὲ νιοπξγ, Φ'..] 
12. 186 ἱπίεγεσέ. [ἴ 15 ςοπ]εςίζυγεά (δὶ {ΠῸ 
Βυηάγσοσιί ρασγί ννᾶ8 βαγαῦίὶε ,Ὡ᾿ομἱδίγ, οτ, ἴῃ 
οἴδεν σνογάβ, 1πδὲ Ἰηἰογοβὶ νγᾶβ ἴἌΚοὴ δ [τῆς 
ταῖς οἵ ννεῖνε ρεγ ςεπί, Το {ἂνὺ7ὺ δἰορεῖδοῦ 
ἀἰβδ]οννεὰ (ἢς ἀκὴν οὗὨ ἰηϊεγεϑῖ ὕγοπι [5γδοὶ- 
1.5. (δεε Εχ. χχὶϊ. Ὡς; [ν΄ Χχχυ. 16: ἄζο.) 

ἐδαὶ γε ἐχαεί ἡ ἐδενι.} [(,ἰογα γ, “ τμδὲ 
γου Ἰοπὰ ἴο πο]. Τδο τεϊδῦνα σεΐογβ ἴο 
ἴδς “ ἸῃηοπεΥ, οοστ, ννϊῃς, δηὰ ο1}.ἢ 

12, 1 εαἰϊεά ἐδε ῥγίε:..)] Α8 λΏσβ865 οὗ 

4}} τῆς ςοπρτεραῖίοῃ 5414, Απιθη, δηά 
ργαϊϑβεά τὴο [Ὰοκῦ. Απά τῇς ρδορίὶε 
ἀϊά δοσογάϊηρ ἴο τἢ}8 ργοιηῖβα. 

14 4 Μοζεονεῖ ἔγοῃ τῆς τἴπια τῆδὶ 
Ι ννὰβ δρροϊηϊεά το δε {Πεὶγ ρονοῖ- 
ΠΟΥ ἰπ τῆε ἰαπὰ οὗ [πάδῇἢ, ἔγοπι τὴς 
Ὁνεηθ ες γδαγ αν θη ὑπο τῇδ το δπά 
τηϊ γε ἢ γεοᾶγ οὗἩ Ατίδχεγχοβ ἴῃς Κίηρ, 
{μαι 15. ἔνχεῖνα γελῦβ, 1 πὰ πὶν Ὀτγειῃ- 
ΓΟ ἢᾶνα ποῖ εδἴεῃ τῆς Ὀγεδά οὗ τῇβ 
δονεπου. 

ϊῖς Βυῖ τῆς ἰὈΓΠΊΟΓ ρΟνεγποῖβ [δῖ 
ῥαά ῥέεεη Ὀεΐοτε τᾶ ννεγε σμδγρθαθὶς 
μηῖο [86 ρεορίς, δηὰά μιὰ ταίκεη οὗ 

(δες οαἵπι νι ίοι μα “ἴοοκ " οὕ Ἔεχδοϊεὰ οὔ [ῃ6 
τοῦ τθῃ, 

189. 1 “δοοξ »ἢ ἰαΡ. Οοιηρατο Αοἰς χυ 
6. ΒΥ“ ἸΔΡ" 15 πιοδηῖ, νιδι τῆς 1,115 δ οὰ 
ἴΠ6 σἰπιω, ἃ ἑοϊᾶ ἴῃ τῆς οϑοπὶ οὗ ἴδε ἄγεβ58, 
σλραῦὶς οὗ βογυΐϊηρ ἃ5 ἃ ροςκεῖ. ((οπιρᾶσγὸ 
ἴ5, χΙῖχ. 22.) 

ἔυέη δι δὲ δε “δαξεη οἱ, Φς.}1ὺ Ἀδίδον, 
“διὰ ἴδπε 1οῖ δἰπι 6 5πάκεὴ ουΐ δηά 
εὐριϊοὰ, 

14, Μογεουεν ἢ Ἐοβιάος [6 τοὶ θοῦ τς ἢ 
ἣς «βοτγάσά ἴο ΓΕ δοῖΐ οὗ ρεορίδ ὈΥ̓ 
ἴ.λεϑε τηδλξιιγοα, Νοδοηγδῖ ΚῸΓ5 ΟἹ ἴο δΙΟΥ͂ 
[δὲ πε ξραγεὰ μοπὶ 4180 'π οἴβογ ὙΥΑΥΒ :--ἴ- 
Ιὴ τοηυϊίης πὸ (ἀχαϊίοη ἔογ ἴῃς διιρρογί οὗ 
ΒΙπΊ56} δηὰ σουτγῖ ; 2. [ἢ ἀσθο]πίηρ ἴο ὈᾺΠΥ ἴῃς 
ἰλπάς οἵ 186 πδοοϑεοίζϊουδ (γοῦβα 16); δηά 1. 
ἴπ ἰλκίηρς μἷθ 0} δἴαγε οὗ τῆς δυγίποη οὗ 
δυϊάϊηνς τε νν4]} (01 4.). Τὺ ἃ 5ἰηρίε ἰΙάθᾶ 
ρεγυδάθβ (δς Ἰυβοίς σδδρίοῦ, 

ῥαυε πο! εαἰδη {δὲ ὀγεὰδ 9 ἐδ χουεγπον.) 
1.2. “ ἰδνὸ ποῖ, ἴκὸ οἴβοσ Ῥογβίδῃ ζΟυΟΓΏΟΓΒ, 
Ἰϊνεὰ δὲ [6 Ἔχρεῆϑα οἵ ἴδε ρεορίὶε υὑπάογ ΤΥ 
ξονεσγηπλοηῖ," 

16. Μά Ἰαζεπ 9 ἐδορε ὀγεαάδ ὡμπά «ευἱπκρ,.] 
ὕπάον [6 Ῥεγϑβίδῃ ουϑΐοτῃ, γἢ]οἢ δβϑισηοὰ ἢ0 
διϊρεη8β ἴο βουογηοτθ, ἴ6 ὑγουΐποεβ ὑνΈΓΘ 
αἰνναγβ σπαγροά ἢ τῆς σιρροτγῖ οὗ ἴῃς βλῖσαρ 
δηά ιἰ8 οουγί : δηά ἔυτγηϊϑῃοά Τοηιγ θυ οἢ5 
ὈΟΙΔ π ΤΠΟΏΕΥ δπά ἴἢ Κίπά,., (566 ῃοῖΐε8. οὔ 
ΕΖσ. ἵν. 13,14.) 



τΠεπὶ δτεδλὰ δηά νίπβ, δεβίἀβ [ὉΓΥ 
8ῆεΚεὶβ οὗ δῖϊνεσ ; γβϑᾶ, δνθὴ {ΠεῚῚ 
Βεγνδηῖβ ὕδγα σιΐε ονεῦ τῆς ρεορίε: 
δυῖ 80 ἀϊά ποῖ Ϊ, θεσδιιβδε οὗ πε ἔξαγ 
οἵ Οοά. 

16 Υεαδ, αἷδβο 1 ςοπεηιεά ἴῃ τῆα 
ψνογκΚ οὐ 1{}15 νναἱ, ποῖῖπογ Ὀουρῆῖ 
6 ΔΠΥ ἰαπά: δηά. ἃ]] τῇ 86ζγ- 
νΔηῖϊΒ τύέγέ ραίπεγεὰ {πΠῈΓ υπίο 
ἴῃε τννογκ. 

17 Μογεονεγ ἐΐεγε τῦῦγό δῖ ΤᾺ 
140]. δη δυπάγεά ἀπά ΒΑ οὗ τε 
7ενν8 δῃά συΐεγβ, Ὀεϑιάς τῆοβε τῃδῖ 

δειίάε ὥογίν “ῥελεοίς οὗἹ «εν Νοῖ ἔοσῦ 
δῆ Κ6]8 ἃ γϑᾶγ ἔγοπι θῇ ρεύϑοῃ, ἃ5 50πΠὶῈὲ 310" 
Ῥοβο, θυῖ ταῖδοσ ἔΟΓΓΥ 58 εκ }β ἃ ἀδύ ἔγομῃ ἴῃς 
δηςγο ῥσγονίησθ ΕῸΓ δυςἢ ἃ ἰδῦϊθ 45 (δδῖ 
Κερῖ ὕὉρΡ ΌὉΥ Νοδοπλϊδὴ (σεσβα 18) [818 ννουϊὰ 
Ὅε ἃ ΥΕΙῪ τηοάογαϊο ραυτηεηΐ, 

16. 1 εοπίπμοά.)] ἘἈδίδεγ, “1 τορδίσοὰ" 
--τὖῷὶ ΞἴοοΚ πὶ 5διᾶγε ἴῃ ἴῃς νοῦς οὗ γερδί γί 
τῆς νν]]," ποῖ (45 ἄρρεᾶῦγβ ἔγοτῃ ςἷ. 111.) ΒΥ 
ὑγογκίηρ δἵ ἃ ραγίουϊδσ ρίθςθ, θὰϊ ἴῃ 186 ὙΥΑΥ͂ 
οὗ ξεηεσδὶ διιροσιηϊεηάρηςθ. 

πεῖ δεῦ δομσ δὲ εὐέ απ ἰαπά.} 1 ἀϊὰ ποῖ ἴδε 
δἀνδηΐλρο οὔ ἴπ6 γϑῆθγαδαὶ ΡΟΥΘΓΥ͂ ἴο ὈῈΥ ΡΟΟΓ 
οἴ 65 Ρίοίβ οὗ στουηά. 

17. Μογεουεῦ, 7 Ὑτδηβίδλῖς, “" Μογε- 

ΝΕΗΕΜΊΔΑΗ. Κ. [ν. 1τ6---Ἴο. 

σΑπῈ τηΐο 1.8 ἔγοπι διποηρ ἴῃς Πεᾶ- 
τΠπεὴ τηδῖ αγὲ δδουῖ 8. 

18 Νον ἐλασί ννὮϊς ἢ νγᾶβ5 ργεραγθά 
,γ πιε ἀλιὶγν τος οὔὲ οχ ὡπμπά 3ἰχ 
σἤοῖςε βῇδερ; δίϑο ἔοννβ ψψεῖξς ρῥγὸ- 
Ραγαα [ὉΓ πι6, ἀπά οηςβ ἱπ ἴδῃ ἀδγξβ 
δίογε οὐ }] βογίβ οὗ ννίπε : γαῖ ἔου 1] 
τἢϊ8 γεφυϊγεὰ ποῖ 1 τῇε Ὀγεδά οὗ τῆς 
φονεγποῦ, δθοᾶιδα [ἢ6 δοπάδρε ννγῶϑ 
ἤδανυ ὑροη [ἢ 5 ρβορἶδ. 

ον δοοά, φεεογάϊηρ ἴο 4}} τῆασϊ 1 πᾶνε 
ἄοπε ἔογ τῇ 18 ρεορία. 

ΟΥ̓́ΣΓ ἴΠεῖῈ ΟΓῈ δὲ ΤᾺῪ (δ ϊς, οὗἩ 189 ον, 
δ δυηάγοῦ 4δηά ΠΗ͂Υ τυ] ογα, οι 65 1Ποβς, 
ἄς." ΤΕ ξονεέγηογ εηϊεγίδϊπεά ἀλ}]γ 150 οὗὨ 
ἴδε οἰϊοῦ τεϑιίἀθηϊ [οννβ, Ὀοϑι 68 Κεθριηρ ὀρθοῦ 
᾿ουϑο ἴῸΓ διιοἢ 85 σᾶπὶς οα ἃ Υἱϑβιῖ ἴο [εγιισαίθπὶ 
ἔγοπι ἔογείγη σου Γ65. 

18. Ομε οχ, ὦ". Οογηρατο ἴδο ἔν σταπάοσ 
Ῥτου βίο ἔοζ δοϊοπιοη᾿β ἴδδ]ς (1 Κ. ἵν. 23). 

πος ἐπ ἱδη ἀν. “ἰογε 97 αἱ «ογί: 97 «υἱπε. 
ΜΝ πα ννᾶϑ, ηἢ0 ἀουδί, ἀγιπὶ ονεσν ἀδγΥ ; δυῖ 
(ἢς 5ἴοςϊκ νυᾶβ γεπενγθά ΟΠΪΥ οῆςε ἰῃ ἴθη ἀδγϑξ. 

ἐδο δοπκάαγε «σα: δεαυγ.] ΤὮο ἀδηπιδπάς οὔτδ6 
Ῥεγϑίδῃ σσουχῇ ὑροη ἴῃς [ἐνν5, 85 18 βυδ)]εςῖϑ, 
ΜΈΓ ἤρᾶνυ. ((οΠρδΓῈ γὑεῦϑα 4 οὗ (ἢ οἰδρ- 
ἴεΓ, δηὰ «ἢ. ἰχ. 16, 37.) 

ΑΠὈΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἡ νοῖθα Δ. 

ΛΔοεςογάϊην ἴο Ηουδιραπῖ ννὸ δμοιιϊὰ γοδὰ 
ὈΝΛΣΠΝ ἴοῦ ὨΝΔἽ Ποόγο, ἰῇ νυ] ἢ οᾶθθ γυογβθ8 
ἃ ἃπά 3 ΜΜ1 Ὀ6 οαδϑῖ ἴῃ ΘΧδΟῖΥ [86 5816 
τιουϊά, νΥἱΖ. : 

. ΨΎεΥβα 2. 
ἸΣΠΟΝ 12 )7221 22 ὈΠῸΝ ἸΟΡΝ ὉΝ 

ἫΝ ἸΣἽ ΠΠΡῸῚ Ὁ Σ 
ψοῦβο 3. 

Ὁ ΠΔῚ Ὁ ΠΣ ὈΟΝΣ ΟΝ Ὁ) 
᾿ Δ) Δ ΠΠΡ9) ὨἪ) ΠΝ 

ΙΓ ὈΝΔῚ ὃς γτείδιπορά, ἴπογὸ 15 στεαΐ ἀυνκυνατά- 
ΠΕ85 ἴῃ ἴδε οΟροπίης Ῥῆγαδθ, “ΟἹ 580ῃ5 
δηὰ οΟὐΓ ἀδιρῃίοιθ, νὰ ἅγα τΔηΥ," δηά 
ἴΠοΓς 8 πὸ ἀϊγοςΐ ςοτηρίδίηξ οὗ ἴδ βεγνυὰθ 
ψ ὶοἢ ννᾶ8 [6 πιδίη στίενδηςθ οὐ ἴῃς {ἰπι6. 
(δες νεῦβϑε 8.) Αρδῖη, ἢ ὉΝΔ, ἴῃ 6. ΟἾΥ 
ςοιαρ  δἰπί 1π υοῦβο 2 ννοι]Ἱά 6, “ Ουγ ἔπι Π16 5 
ΓΟ ἰαγρθ,᾽ ἃ αἰγουϊμηδίδποο ν᾿ ϊςὴ 5. ποτοῦ 
τοραγάςὰ 85 ἃ τηϊδίογίαπε ἰῃ ϑογίρίυχο. 

αἸ ΓΠίηΚ ὑροη πε, πα (σοά, ἴογ 5 εν εν 
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ΟΗΑΡΤΕῈΚΒΚ ΨΚΥἹ. 

Σ δακδαϊίαί ῥγαείξεοί ὃγ ἐγαγῆ, ὃν γωριομν:, 
ἀϊγεά ῥγοῤβλεεαΐεε, 19 ἐγγν ιελεναά. τῷ 
6 τοογὰ 1: βηιελεα ἐο 1.0έ ἐέγγον ο7 λέε ἐμέ- 

περ. 17 δενε ἐμπιίεσερες ῥασεοίά δεοδιυεῦν 
{ἦε ἐπορεος ἀπά ἐλε ποόίες ο7) μάαλ. 

ΟΥΝ ἴὲ οᾶπιῈὲ ἴο ρᾶ88, ἤδη 
ΘΔηῦ414ῖ. δὰ Τορίδη, δηά 

(ὐσαβῆδπι τὰς Ατγδδίδη, ἀπά τῆς γεβὲ οὗ 
ΟἿΓ ΘηθΠ.165, μεαγά τηδὲ 1 Πδὰ δι] εἀ 
τῆς νν]]. δηὰ ἐλαΐ τῇ δγα ννγᾶ8 πὸ Ὀγεδοὴ 
Ιεῖς τδεγεία ; (Ἰοιρἢ δὲ τπλὲ ἀπε 1 
δά ποῖ 8εἴῖ ὑἃρ ἴμε ἀοοῖβ ὕροῃ ἴῃ6 
ξϑῖαϑ ;) 

2 ἼΤμδὶ θϑδηθ4 11 απὰ (σεθῃεπὶ επί 
ὉΠῖο π16, ϑαγίηρ, (ὕοπιε, ἰδ ι.8 πγχεοῖ 
τορεῖῃοῦ ἴῃ τόσ ὁη6 ὁ τὴς ν}]λρ65 ἴῃ 
τε ραίπ οὗ πο. Βιυῖ ΠΥ τπουρῃς 
ἴο ἀο πιε πιὶδοἢιεῖς 

2 Απά 1 βεπῖ πλθββαηρεῖβ ὈΠΙῸ 
{Πεπὶ, βαγίηρ, 1 ὧηπὶ ἀοίηρ ἃ ρτγεδῖ 
γνογκ, 80 τῆλ 1 σδηποῖ σοπὶς ἀονῃ : 
ὙὮΥ 88ου !α τῆς νγοῦκ σαλβε, νυν ἢ δῖ 
1 ἴεανε ἱἴ, δηά Ἴοηαὲ ἄἀονῃ ἴο 
γοιὶ 

4 Ὗειὶ {ΠΕ 8επί υηΐο πΊ6 ἴοιγ 
τίπγο5 δἴῖοσ (15 βογῖ ; δπὰά 1 δηϑννογεά 
(Πδηὶ δίτεγ τῆς βδπ|Ὲ ΠΊΔΏΠΟΙ.. 

ς ΤὮεη βεης δδηθα ας Πἰ8 βεγνδηῖ 
ὑηἴο τὴ6 ἰπ [ἴἶκ6 τρδηπεῦ τῆς ΒΑἢ 
ἔπιε ἢ ἂἃπ ορδη ἰοϊῖογ ἰῃ ἢ 8 
Ὠδηά; 

6 ὙνΒεγείη τας τυϊτίοη, [τ 18 τὸς 

Ρογίεά δηϊοπρ ἴδε δεαδίῃεη, δπά 
ἐ(σαϑιπιι βδἰτῇ ἐΐ, ἐλσέ τῆου δηὰ τῆε " ον, 
7ενν5 ταῖηκ τὸ γεθεὶ : ἐογ νυν] ἢ σδιιβε νεν. α. 
του Ὀυϊάεβε τῆς νυνὶ], τῆλ. τῆοι 
τλλγοϑῖ ὃ6 (ἢεῖγ Κιηρ, δοοογάϊηρ ἴο 
ἴῃεβε ννογάβ. 
 Δμᾶ τποὺυ ἢιαβϑὲ αἷϑο δρροϊηϊεά 

ΡΓορἢεῖβ ἴο ργεδοὴ οἵ τῆεε δῖὴ᾽ [ϑγὰ- 
δαίθηπι, βδαγίπρ, 7λεγε 'ς ἃ Κίηρ ἴῃ 
7υάδῃ : πὰ πονν 584}} ἰξ θὲ τερογίεά 
ἴο (ἢς Κίηρ᾽ Δοσογάϊηρ ἴο ἴΠι686 ννογάϑβ. 
(ὕὐοπις πονν τπεγοίογε, δηά ἰδεῖ τι5 τὰ Κα 
ςουη56] τορεῖῃεγ. 

8 Ἴῆεη [1 βεηῖ υηἴο ἢϊπι, βλγίπρ, 
ὙὝΠεΙ 46 πὸ β8ιοἢ τῆϊπρ8 ἀοπα 88 
[που βαγεβϑῖ, δῖ τῆου ἐείρπεϑὲ τῆ δπὶ 
ουξκ οὗ τἢϊπε ονγῃ Ὠδδγί. 

9 ἔογ {πεγ 411 πιδάβ υ8 δἴγα! ἀ, βαν- 
ἴηρ, ΤΏΟΙΓ ἢδηάβ 50.4}}] δὲ ννεακεπεά 
ἴτοπι τἢς ννοῦκ, τηῆδὲ 1 Ὀε ποῖ ἀοπε. 
Νονν τδεγείοτε, Ο σά, βιγεπρίδεη 
ΤΑΥ͂ Πδληάβ. 
,Γ 10 Αβεγνγαιά 1 Ἴδη υπίο τῆς 
μους οὗ δηεπηαίδῃ [Πς 8οη οὗ [εϊδίδῃ 
τῆς βοη οὗ Μεμβείδθεεὶ, ννῆο τας 5ῃῖ 
ὉΡ; ἃπηά ἢε 5844, [,μεἴ ἃκ5 πιϑεῖ ἴορο- 
1Π6γ ἴπ τῆς Βοιιβε οὗ σοά, νιδίη τῆς 
ταΠΊΡ]6, ἀηὰ ἰεῖ ι.ι5 δῆιιῖ τῆ6 ἀοοΥβ οὗ 
(ἢ6 ἴεπιρίε: ἴογ ΠΟΥ ψ11} σοπὶς ἴο 
ΒΥ ἴῆες ; γοᾶ, ἴῃ τῆς πἰρῆς νν}}} (ΠΟῪ 
ΠΟΠΊ6 ἴο 5'ΔΥ τῆεε. ᾿ 

11 Απάᾶ[ 414, ὅδοιυ]ά σι ἢ ἃ πιδλῃ 
ἃ8 1 βεεὶ ληά ψῇῆο ἐς ἐλεγε, τῇδε, 

ΟΠΑΡΙ. 1. 1 δαά κοί :εἶ εὐ ἐδε ἄοογ, μὸν 
ἐδε φαίε.ἢ ἘἈδίδογ, “ἐπ [9 ᾳεῖοι." ΤΠ 
ποῖ ὑοῦ ἡδίυγαι!ν Ὀς ἀεϊλγεά ἴο ἴῃ ἰΔ5ῖ. 

Δ. ϑαμδαϊ αὶ απ Οεηδο. Τοδίδ ἰ5 
οὔ το 45 δοίην [Π6 τηεζο βδεσνδηΐ οὗ ϑδηθα δὶ, 
(δες ποῖς οὐ ςδ. ἱΐ, το.) 

ἐπ “ογις ὁπ 9. 1δε υἱϊαφι.. ΟΥ̓, “ἴῃ σεορη» 
τι, ἃ ρίδοἊ ηοῖ οἰβοννθογο πιεητοποά, 

ἐπ ἐδε ῥίαίπ 9, Οκο] Τῆς Ἑδοῖςε πιδάς οὗ 
Οπο, οὐ ἴῃς 58[γί5 οὗ Βοηἰδπηϊη, 2ς ΟΥΓ 30 
ταῦ 5 ἔγοπι [ἘΓΏ 586 πὶ, 45 ἴμ6 πηεε  ]ρ-Ῥἶδος, 
45, ὯἼῸ εἰοιδῖ, ἰὴ ογάογ ἴο ἄγαν Νομουγδῆ 
ἴο ἃ ἀϊδίδηος ἔγτοτῃ ἢἷ5 βιρρογίειβ, {πλί 50 δῃ 
δίίδοκ πυρὶ Ὀς τηδάθ οἡ ἰιἰὶπὶ υυ ἢ ἃ Ὀοῖῖοῦ 
οὔλδησο οὗ βιιοοθδα. Οἡ ἴπε ροβιοη οὗ Οῃο, 
8ὲςὲ Ὡοῖΐε οὐ 1 (Ὦγ. Υἱῖϊ. 12. 

δ. “π Ξ ἰεἐγ. ὌΠ Ἰεζίοσ νν85 “ ὀρεη," 
ἰῃ ογάεν ἴμδὲ ἴπ6 σοηΐεηῖβ πιὶξἢϊ Ὀδ ξοπογαὶ ν 
Κηοντι, δηά ἴδῶὲ ἴδε [6νν5, διαστηθὰ δὲ ἴδ 

[ῆγοαδῖβ σοηϊδίηεα ἴῃ ἰΐ, ταὶ σῆς τεῖιδε ἴο σοῦ" 
Ὠηυς [86 ΟΥΚ. 

Θ. σα: δ᾽»ημ.1 ΤῊΪ5 ἴόγτῃ 15 Ῥγο δ γ ἃ ἀϊΔ- 
Ἰεςτἰς ναυ οἷν οὗἉ ἴῃς “ Οεβδεῦα,᾿ ΒΟ ἰ5 ουηά 
ἴῃ ςἢ. 11. 19 δηὰ Υἱ. 1, 2. 

ἀερογἀϊπρ 1ο ἐῤε!ε «υογ,.1] 1.2. “ Δοςογάϊης 
ἴο [8686 Σεροσίβ οοποογηίην ἴποα.ἢ 

Θθ. δίοτυ ἐδεγεύογε, Ο Οοά, εἰγοησίδεη Ὁ 
δαπά,.ἢ ΤὙδα δῦϑβεηςς ἕγοπλ ἴδε οὐἹχίηδὶ οὔ 
τς ψνοτγάβ, "Ὁ Οοὐ;" δᾶνεὸ οδυβεὰ τηληῦ 
οττἶἰς5 ἴο ἀουδῖ ψμεῖθοΣ {Π]18 15 ἃ Ῥγαγοῦ. 
Βυϊ [δς ραϑϑᾶρε βοδιοεὶγ δάπι!8 οὗὨ ΔΥ οἴδοῦ 
τοηθοσίηξ. 

10. »7ο «υαἹ! “δι ωῤρ.] Οἡ δοοουηῖ, ὑτο"» 
ΒΔΌΪΥ, οἵ βοπὶς ἰεραὶ υποϊοδῆπθβθ. ((οραγα 
17ἐν. χχχυῖ. ς.) 

«υἱἐῥίη ἐδε ἐερερί.. Ιηϑβς ἴδε τηδίη Ὀ114- 
ἱπῷ οὗ πο ἰσπιρὶς, νος [Σ ννὰ5 ποῖ ἰδινέωῃϊ 
ἔογ ΔΥ Ὀυϊ ἴῃς ρῥγεϑίβ δηά 1, ονῖα5 ἴο δηΐεσ. 

11. δροι μά “μοῦ α πιαν αι ] 3εε ἢ δμου]ά 



ῥείη ἂἃ5 1 ἀπι, ου ἀ σὸ ἱπίο τῆς 
ἴεπιρὶς ἴο βᾶνε 8 εὴ [1 ψ}}]] ποῖ 
50 1η. 

12 Απά, ἰο, 1 ρετοεϊνοά τῆαῖ σοά 
Πδά ποῖ 8επί ἢϊπι; διιῖ τῆδῖ ἢς ρῥγο- 
πουποδα [ἢ 5 ρῥΓΟρἤΘΟΥ ἀρδιηϑῖ πΊιδ: 
ογ Τοδίδῃ δηὰ ὅδ} δὲ πδὰ ἢϊγεὰ 
Ἀϊη,. 

11 Ὑπεγείογε τας ἢς Ὠἰγεᾶ, (ἢ 1 
8ῃοι ἃ θὲ αἴγαλιά, δηὰ ἀο 80, δπά 5ἰπ. 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ͂. νΙ. [ν. 12---τϑ8, 

{πε τννεπῦ δηά πιῇ ἄσγ οὗἉ ἐδε πιοη ἰῇ 
ΕἸω], ἴῃ ΔΕΙ͂ δηά τνο ἀδγϑ8. 

Ι6 Απά τὰ σΆπις ἴο ρ438. ἴπαῖ ἤεη 
411 ουξ ἐπεπιὶεβ πεαγὰ ἐἠεγεοῦ, ἀπά αδἱϊ 
(ἢς Ὠελίμοη τῆδι τύέγο δθουΐ υ.5 βἂνν 
ἐδέετο ἠίπρε, ἴλῈ}Υ γαῖα πλυςῇ οδϑῖ 
ἀονγῃ ἴῃ τῆεὶγ οὐνὴ αγαβ: [ῸὉΓ {86 γΥ 
Ρεγοεϊνεά τῃδῖ τῇ15 νγοῦκ ννᾶ5 ψγουρῆς 
οὕ οὗν (σά. 

4 Μογεονεγ ἰπ ἴῇοβε ἀδγς [δε ἐ ΠΟΌΪε8 οὗ Τυάδλῃ ἴβεπε πΊΔΠΥ ἰεΐζεγβ ἴ ΗεΡ. 
» 

πηΐο Τοδίδῃ, δηά ἐλ ἰορέίεγε οἵ ΤΟΙ ΔὮ λὲν 
σάπια ὑπῖο τῆ δηλ. ῥρῤῤῥάι 

δηά ἐδαὶ τῆεΥ τῖρῆς πᾶνε πιαείον ἔου 
Δ 6.1] τεροτῖ, τῆλε ΠΥ πιρῆς τὸ- 
ΡΓοδοἢ πη6. 

14 Μγ Οοά, τλπκ που προη Τὸ- 
δίῃ δηά ϑδηθα}]δὲ δοςογάϊηρ ἴο {π68ὲ 
τΠεῖγ νγοσίβ, ἀπά οπ τῆς ργορεῖεβ8 
Νιοδάϊδῃ, δπά τῆς γεϑὲ οὔ τῆε ργο- 
Ρἢεῖβ, τῆλε ννου]ά μᾶνε ρυΐζ πε 1 ἔδαγ. 

Ις 4δο (ἢε νν8}} νγαβ ἢηπιβῃεά ἰη 

[τς Ἰεαοῦ οἵ 1π6 ρῥθορίθ, 5δεῖ 8η ἌχδιρὶἊς οὗ 
οοννάγάϊος Ὁ 

δείηῷ αἍ 1] Βεῖης ἃ ἰδγπιδῃ, ἃ8 1 ἅπι. (ὅ86ε 
Ὠοῖο οη «ἢ. ἰ!. 3.) 

«υομίά χο ἐπίο ἐδε ἱοριρίφ ἰο “αν ῥὶς ἰ4.} 
Ἀδίδεσ, “οουἹὰ κο ἱπῖο [86 ἴ0:}16 διαὰ 
1ΐνο." ΕῸΓ ἃ ἰαυτθδη ἴο επῖοσ ἴπ6 βδηοῖ Δ ΓΥ 
νν88 ἃ (Δρί8] οἴεπος. (86ες Νυπι. χυῖ, 7.) 

12. 1 ρεγοοίυεά͵ 45 ..1 Ὑτδηϑίδῖο.--- 1 ροτ- 
ςοἰνεά τηδῖ Οοά παά ποῖ 5επὶ ἢίπα, λδ΄ 89 
ΒΟΙΙἃ ὈΓΟῸΟΙ [8 ὈΣΟΡΈΘΟΥ ὑπο 516, 
ϑυΐϊ [Βεῖ Τοὐίδῃ δηὰ ϑδηθδιίαέ μδὲ πἰγοὰ 
Πϊπὶ." ὍΠὲε οχιβδίθηος οὗ ἃ ραγγ διηοηρ ἴΒ6 
]εν8 ψῆο 5ιἀθὰ νι ϑδηθΑ]}}δῖ ; ἀπά ἰεηΐ 
1οπηδοῖνοβ ἴο ἢΪ8 5. ΠΟΠΊ65, 15 ΠογῸ ἔοσῦ ἴπ6 
ἢγδῖ τὴς ᾿ηἀϊοδῖοα. ΟἾΠΟΓ ποῦςοβ οὗ ἴῃς 
δΑῖῃο ἕαςΐ ὁσουγ ἰῇ ΨΟΓΒ65 14 ἀπά 117-19 οὗ 
[815 σδαρῖογ, δηὰ ἴῃ ςἢ, Χλὶ. 4, 5) ἃπὰ 28. 

14, ΤΕ ῥγοῤῥείε:. Νοσάϊα.1 Νοδάϊδῇ ἰ5 ηοῖ 
οἰϑεννβογο πηεητοηθά. Βιιῖ ἴμε ὀχαπιρίθδ οὗ 
Μι)γίδαι, ᾿οῦοτγαι, Η υ]άαἢ, ἀπά ΑὨηδ, 5ιον 
(δας ἴπΠ6 Ῥγορμθῖςδὶ οἷς ννὰ8 οσςδϑιοηδὶ] 
Ὀεκίοννθά προ ᾿νοπιθῆ. (δεὲ ῃοῖε οὔ 2 Κ᾿ 
ΧΧΙΙ, 14.) 

156. Τόε »ιοπίδ Εἰ ΤὍῆςο βἰχί πηοπίῇ, 
Γςοττεβροηάϊηρ ἴο ἴδε ἰδιίοῦ ρα οὗ Αὐγυϑκῖ 
δηά (Πε Ὀεφίηηίης οὗ δερίοπιῦεῦ. 

ἐπ 2.) απά ἰαυο ἀ4αγ..1 ΤῊΐΒ ἘπιῈ ἢδ5 Ὀόδθη 
τοξαγάοα 85 ἴοο βῃογί, δηὰ ἴἢς ϑἰδίοιηθης οὗ 
]Ὀβορδυβ ἴμδῖ [86 τερδῖγβ οὗ {3 νν]}] οσςιιρὶδα 
ἴννο γοδγβ δηά ἔοιισ πο ηἢ}5 ἢΔ5 Ὀεςθη ὑγεΐεστοά 
ἴο (δὶ οὗ ἴῃς ἰεχί. Βιξ ΝΕΒΟΠ Δ} 8 ὨΔΙτΑ- 
ἔνε ἰ5 ἰβογου ΣὮ]γ τοηϑιϑίοης ἢ [156], δηὰ 
σοπίδιῃϑ ἰη ἰξ ποϊίπηρ [Πδῖ 15 ἱπῃργοῦαῦϊθ. Ηδὸ 
Τορτοβοηΐβ [ἢ ννγ2}}5 45 δυθσυννῆοῦς οχιϑηρ δὲ 
τὰς ὕπηε τἴ 6. σομητηδηςςξα 5 [25]ς, δΔηὰ 8 

πε “9 
18 ον ἐξεγε τῦῦῦε τΑΆΠΥ ἴῃ Γυὐἀ δῇ Τώως, 

ΒΊΨΟΥΠ ἀπο Πῖπη, δεςδιις ἢς τῦσς ἴῃς 
80η ἱπ ἰανγ οὐ δηῃθοῃδηϊδῃ τῆς 5οη οὗ 
Ατδὴ ; δπὰ ἢΪβ ϑ8ὸη Ϊοῆδηδη δά τακεπη 
τῆς ἀδυρηζεγ οὐὗἨ Μεβῃυ πὶ τῆς 50Π 
οὗ Βεγεςοδιδῆ. 

ΟἿΪΥ πεεάϊπρ τοραῖσ. Ης οἴδίοβ ἰμδὲ (ἂς 
ΟΣ Κ ννᾶ5 ραγιοηθὰ διηοηρ αἵ ἰεδβὶ (Ὠἰσίγ- 
βεύθῇ ΜΌΣΚΙηρ Ῥαγίῖεβ, ο ἰδδουγεά ϑἰπιυὶ- 
[ληθουϑγ. Ης 5ποννβ ἴδει ἴῃς πιδίοσιδὶ [ὉΓ 
ΓΕΡΑΙΓ5 νν5 ΤΟΔαῪ αἱ ἤδπά ἴῃ τὰς ἐξόγι: οὗ ἴδε 
215 νυ ςἢ ΔῪ δ ποῖ γ ὈΔ56 (11. 14: ἰν. 2). 
Ης εχρίδιηϑβ ἕονν, ποῖ νυν δοιδηάιηρ 411 πισηδοῦβ, 
(ἢς ννογκιηδθη ἰαδουγοά υηἰηϊεττυρίεάϊγ. ΤΏεΓα 
οδῃ Ὀς πο ἀοιδὲ ἰμδὶ ἃ αἰξπηδπιϊο ἔοτίγοςα 
ἃ5 ἸΑτρὸ 45 [ογυβδίοση, ἐ.6. 1655 πη ἸΟυΓ τη 1} 65 
ἴῃ εἰγουτηΐδγοηςο, μᾶ5 οἥδη δε Ρυΐϊ πο ἃ 
δίαῖε οὗ ἀείδηος ἴῃ ἃ βῃογίεσ ἔἰπὸ ἴθδὴ δ γ- 
ἴννο ἀδγβ. 

16. Τῶν ρεγουεά δαὶ ἐδὲς «υογὰ «υας 
«υγομσ δὲ 977 οὐγ Οοά.)] (Οὐοπίρᾶγε 5. ἘχχΥϊ. 2. 
ΤΗΘ δαπὰ οὗ σοά νγᾶς [Γδοθϑῦϊο, τ. ἴη τῃς 
ἔδλυουσδθὶς ἀϊδροβίοη οὐ Ατΐδχεγκοβ ἰονδγάβ 
ἃ ΝΟΥΚ οὐ ψ πο ἂς τηϊρῃϊ πδῖυ γα! Υ πᾶνε 
Ἰοοκοὰ νὴ δαϊοιιϑγ (566 οὗ. ἱ τὰ: ὃ: δηά 
2. ἴῃ ἴῃς ἔδιίυτο οὗὨ 4]} αἰϊετηρῖβ ἴο ἱπιϊπιάαῖς 
ΟΣ ἀεοεῖνε ΝΟΒΘΠΔ2Ε, 

17. Το ἰεοτ..] ἘΔΊθοΥ, “ ΠΊΔΠΥ Ἰεϊῖετβ. 
18. δευογν μπίο ῥὶηι.) ΜδηΥ οὗ πε [ενὺ 

δὰ Ἄννοῖτι ἔθη 5} 10 νὰ Ὠΐπι, 5 [αν ἀϊὰ 
ψ ἢ ]οηδίπδη (1 5. χυΐῃ, 1). 

δρεεδῥααῦ ἐδὲ τοη ΚΓ, “γα. Ατδὰ ἰ5 
τοεπ[οηπο ἃς ἴῃς Πεδὰ οὗ ἃ ἔν νυ δίς τδ- 
τυτηρὰ νὰ Ζεσυθθαῦεὶ (ΕΖε. 11. ς; Νεὶ, 
Υἱ;, τὸ 

Μερῤωμία».. Οοιραγε οἷ. 1.4. ὙΒδουγὰ 
Τονϊδῇ ἰ8 οδ δὰ “ πὸ βογνδηΐ "ΟΥ̓ “ βἷασυς" (ἢ. 
το, 19), Δπὰ νυῶβ βεσὴδρε ἃ Ὀοιρῶϊ Ξἰανε οὗ 
58 ηὈ 4 |Δ[᾿5, γεῖ ἢθ ννῶᾶβ ἴῃ δυσῇ ἃ ροδίοη [μδὲ 
ἔώρ ΠΟ] 65 ΓΟΔ ΠΥ σοπίγαςίοα ΔΕ ΠΙΥ 18 

ἱ ΤῊ ἰ5 αὐὸ ἴῃ ΠΑΤΤΔΟΠΥ͂ νυ (Πα 
γε ς οἵ ἴε Ἐλβῖ, ὕεγε βίδνεβ οἤεη ΕΠ 
δ ῬΟΒΙΟΤ5 ἀπά τρλκο ἐτληά τυλγτίασεβ. 



ψ, 19--. 

190 Αἶδο {πεΥ τερογιεὰ ἢ18 ρφοοά 
ἀεεάβ Ὀείοτε τὰ, ἂπά υτζτεγεά ΤΥ 
᾿νοτά8 ἴὸ ἢπι. “μά Τοδίδῃ βδοηῖ 
ἰετίοῦβ ἴο ρυῖ τῃ6 ἴῃ ἔξδγ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΒΝ Υ]]. 

1 Διελερέαλ εονρινλ ἰλς εαγγε οΥ )εγ"- 
«αἰέν, τσ ἥαπανὲ απ ακπαπίαθ. δ Α γε- 
σή οὐ ίλε σερφα σον ο7 ἑάενι τολέκα ἐαμιέ αἴ 
τἀς γε οἱ οὐ δαῤγέον, 9 σ7 ἐἀε ῥεοῤζ, 39 
Ο7Γ “ἦὯὸ 2γίεσίς, 43 ο7) Δ, ζευΐϊσ, 46 ὁ με 
λλέπένιΣ, 57 97 «δοίονισνς “γυαν,, 61 
σηά οὕ ἐὰξ φγίεείς τολιελ ἐσιεἑα ποί πα ἸΔΩ͂Ρ 
διε σγώ. 66 744 τυλοίς »πωμόεγ 7 {άέμι, 
«οἱὰ ἐλεεῖν “μῤείανπες. 0 7λεν οὐίαἠέονς. 

ΟΥΝ τ᾿ εᾶπις ἴο ρᾶ38, ῇεη τῆς 
λ νν4}} νναβ δ}, ἀπά 1 δὰ 8εῖ 
ὩΡ τῆς ἀοοῖβ, δπὰ τε ρογίειβ δηά 
τῃε 5δίηρεῖβ ἀπὰ τῆς [εν τε8 νγεγα ἅρ- 
Ροϊηῖεά, 

2 Τμδῖ ] ρανα πὶ ὑγοῖπεῖ Ηδλδηδηὶ, 
δηὰ Ηδπαπίδὴ τῆς τοΐεγ οὗ τῆς ράΐδςε, 

ΟΟΗΑΡ. ἿΠ. 1. Τδὲ ἄοογ..}] (Οοἴηρασγε Ἂἢ. 
Υἱ. τ. 

ἐδε ρογίογ: ἀπά δὲ εἰπρογ ἀπαᾶ ἰδὲ Σιουΐ!ε5. 
ΑΒ ἴῃς νναίςἢ οὗ ἴῃς ΤΈΠΙρΙς μδα δι Πποσῖο Ὀδεθη 
κερί ΌὈΥ Ῥογίεγϑβ, βίῃ ρεῖβ, απὰ 1,οὐϊε5 (1 Οἢγ. 
ΧΧΥΪ. 1-ἰ9: ἰηΐγα, Χιΐ, 4.5-47), 50 'ἴ νουϊά 
866 πὶ ἴδ ποῦν ἴῃς νναῖς ἢ} οὗ (Π6 οὐἠξγε ΟΠ 
νγ͵ὰ5 σοιητη ὦ ἴο τθη οὗ ἴδ βάτὴς ἴἤγεθ 
οἾἶ15565, {Ππεῖσγ Ἄχρογίθηος ροϊπτης ἔπθπὶ οὐἵ 88 
{Π6 πιί(οϑῖ ῬΟΥϑΟΊ8. 

2. Μη ὀνγοῖδεν Ἡρπαημὶ.)] 8εὲε οἷ, ἱ, 2. 

ἐδὲ γωΐον οΓ 1δὲ ραίπσεε.) ΟΥ, “τῆς ξονοσηογ 
οὗ τῆς ἐογίγεβ85." (866 ποῖβ οἱ οἷ, 1ἱ. 8.) 

δε. 1... Ἡδηληΐδα. 

8. ὕμε δὲ σμπ ἀκ δο ἢ Απ υὑπυϑιὰ] Ῥγό- 
οδυϊίοη. ὙΠῸ ΟΥΟΙΠΑΤΥ ῥγδςίϊος ἰη ἴῃς δ δεῖ 
6 ἴο ορεῆ ἴοννῃ ρδίθβ δῖ 5} ΓΊ56. 

4. 72ε ῥεοῤίεο «υεγὸ 7401] ὙΠ ηπδοῦ οὗ 
(Ποβὲ ννο τεϊυγηοὰ ννἱτἢ Ζογαθοὶ ννὰ5 πὸ 
τῆοτο {πὯη 42,,60ὅ. (ΕΖγαὰ ἰ!. 64; Νοῆ. νἱῖ, 
66.) ΜΗ Εγα διΔἀ ςοπιὸ 1655 ἴλη οοο 
(Εζγα νἱῖῖ. 1.20). ΤᾺ 5 βοδηίυ ΡῬοριιαϊίοη οὗ 
ὈΠάοΓ δοίοοο Ῥβεγβοηβ ννὰ8 ϑργολα οὐδοῦ (6 
ψνδοῖὶς οὗ [πώχα ἔἴγσοπι Βεῖποὶ ἴο Βϑογβῆοθα 
Νεῆ. χὶ. 30, 31). ΥὙεῖ ᾿ἰἴ ννᾶ5 ΠΑσΩΪΥ πιογα 

1Πδὴ 5ιβῆεϊοηϊ ἴο διγη 5} Θτιιβαϊοπὶ ννἢ [18 
ποιτηδὶ ρορυϊδίίοη, νυν ΐο ἢ 15 Ἔβιπλαϊοά αἱ ἔτο τα 
40,0οο ἴο 50,000. 

δ. 1) οιυπά ἃ γερίεἰεν 97 1δὲ βομεαίοργ Οὗ ἐδενρ 
«υδίερ᾽ εν» μῷ αἱ ἐδὲ ἥγ:!, ἀπά 7οιηα «υγι τη 
ἐδογείπ.) [ἴ 5 ἀγριιδά Ὁγ ϑοπιθ {πὶ {ἢ ἐπιῖγὸ 
οδἰδίοσιις ἢ ἢ ἔο]ονν5 (γεσϑο8 7.73) 5 ποῖ 

ΝΕΗΕΜΊΙΑΗ. ΓνΙ. ΥἹΙ]. 

σἤάγρα ονοῦ εγιβδίεπι : ἔογ ἢδ τὺ! ἃ 
τ 1] πιδιι, ἀπά ἐεαγεὰ (ωοὰ ἂρονε 
ΤΩΔΠΥ. 

2 Αμπά 1 54 υπῖο τπεπὶ, [ εἴ ποῖ 
τῆς ραῖεβ οἵ εγυβαΐίεπὶ θὲ ορεπεά 
ὉΠῚ] τῆς ϑυη δὲ ἢοῖ ; δηά ννῇῆ!]α τε γ 
βίαπα ὃγ, ἰεῖ τῆςπιὶ 8 τῆς ἀοοῖϑ, 
ἈΠὰ ὃαγ {περ ἀηὰ ἀρροίηϊς νναῖςμεϑ 
οἵ τῆς ἱπῃδοιτδηῖβ οὗ [εγυβα ἐπι, ἐν ευν 
οΠ6 ἰπ ἢ!]5 νγαῖςἢ, Πα δνθῦγ οἠα 29 δέ 
ΟΥΘΓ Ἔν ἢϊ5 ἢοι56. 

4 
σῖεδῖ: 
τΠογείη, «πὰ τῆς ἤουβϑεθ τὸοῦγέ ποῖ 
θυ] 6α. 

ς 4 Απά πι|Υ Οοά ριῖ ἰηῖο πιὶπς 
Πεαγῖ ἴο ραῖδμεγ τοροῖθοῦ (ἢς ΠΟΌΪ68, 
δηὰ τῆς τιυΐεγβ, δηὰ τῆς ρεορῖὶε, τῃδί 
{ΠῈῪ πιρῆς θὲ γεσκοηεὰ δ ρεπθδίορυ. 
Απά 1 ἰουπά ἃ τερίβῖοεγ οἱ τῆς ρεπεᾶ- 
Ιοργ οὗ τῆεπι ψνῆϊοἢ σας τρ ἂἱ τῆς 
βτϑῖ, δηὰ ἐουπά ννυτϊτίεη τῆςοτείη, 

τῆς τερίϑῖεσ οὗ {ποτὰ “ ὙΠΟ ὮΝ σᾶπιο ὑὉ δα 262 
γε," Ὀχ οὗ τῆς [Θνν]5ἢ Ῥεορὶο 'π ΝΠ Δ ἢ} 5 
Ἐπ : τῃδῖ 1ἴ Ξἰδηάβ ἴῃ Νεμοπ δῇ ἴῃ 115 τὶρπ 
οἷδος ; ἀπά {παῖ 1 μᾶ5 θδθη ἱπηργΟρΡΈΥῪ ἴγδηϑ- 
οττοά ἴο Εζσ. 3. ἼἼδπΠὸ οδιοῦ ἀγριιπηθπῖϑ ἰη 
ἔνοι οὗ [ἢ 58 νἱὸνν ἅσο ---τ, 6 πιεπίίοη οὗ 
ΝΟΠεπιδὴ (δϑδυπηθὰ ἴο θὲ {Π6 νυτιῖοῦ οἵ τῇς 
τοβοηῖϊ θΟΟΚ) ἴῃ ΕΖΥ. 11. 21: Νοῆ. υἱῖί. 7; Δ. 
ἣς τηθητίοη οὗἉ ἴη6 ΤΊγϑ δίῃ (Ὀοϊονοὰ ἴο ὃ6 

ἃ 1{π|6 ρεουϊαγ ἴο Νομει δ) ἰῃ Ενγ. ἰἰ, 63; 
Νοῆ. νἱῖ. ός ; δηὰ 23. Τα ἀρραγοπί ᾿οῃηρο- 
ὕοη οὗ 1Π6 ἡατταῖϊνο οὗὁἨ ΝΟ δ υ., νυ ἢ ἢ σογ- 
(Αἰ ν Ὀεϊοηρα ἴο Νεβοπλδἢ 5 οννη {{π|6 (568 
γΟΓΘ6 9), ἢ ἴῃς ἸατῖοΣ ρατὶ οὗ ςἢ. νἱ. Ευτγ- 
ποτ, ἰἴ 15 5Ξαἱὰ, ᾿ξ τἢ}15 οδίδίοσιια Ὀ6 ποῖ (6 
δΔοςοιιηῖ οἵ Νεϊοπδἢ 8 σόπβιι5, πο δοοοιπῖ οὔ 
ἴξ 5 Δηγννῃογο ρίνοη, νν ὨΙ ἢ 15 νΕΓῪ ἱπιργοδὶα. 

Βιιῖ ἀραϊπϑῖ {π656 ἅΓξι.Πλοηῖ8 ταυδί ὃς 5ε1--- 
τ. Τῆς αἰδιηςῖ 5οἰδίεπιοηξ ἴῃ Εἶχγὰ (ἰϊ. 2) (δῖ 
(ἢ τοη τοί οποα ὁ οάπη6 νυ ΖογυθθΔΡεΕὶ .; 
1. Το γερο οη οὗ [πδῖ κἰδιετηθηῖ ποσο (γο γα 
2); 3. Τα ΠΑΙΤΉΟῺΥ Ὀδεΐννοοη [ἢ ροϑιοη οὐ ἢ 6 
ἰϊςῖ ἴῃ Εχγὰ δηά [πε ννογήβ, “δ᾽ σερίϑῖοσ οἵ 
ἴΠ6 σοποδίορυ οὗ πὸτὰ νυν] ἢ σᾶπὶθ τῷ αὐ 4ῤε 
γι" ὉγΥ νςἢ ἰἴ 15 ὑγοίμοθα πότε. δηά .. 
ΤἼΠε Τεογίδι τυ ἰδμαΐ ἃ αιιοίαϊίοη ἔσγοπι {πὸ οἰὰ 
Τορ βῖοσ στηιϑὶ ἔο] ]ονν τ ννογάβ, “ δηὰ ἴουπά 
νντιτοη ἰη ἴ," ςοπιδιποα νυ τἢ τῆς ἱτηρτο δ ΠΥ 
τῆδῖ τῆς αιιοϊδλι!οη ννοι]ὰ βδῖορ δῃοτί ψ ἢ ἃ 
ΤοΓο ποδάϊημ, απὰ τπαῖ τῆ πη, οφυμῤομί ἃ 
ποίϊωσ, Νοδοπηδῆ ννοι  ργοςσθεὰ ἴο ρῖνθ ἢ18 
ΟΝ ΤΟμ ϑῖονυ. 

ΕῸγῖδοτ, [ῃ 6 τυ Κπδο5 οὗ ἴτε στοιπαάς το δὰ 
ρου ὃν [Π6 Ορροιοπῖβ πᾶν δὲ ποιϊσρά :--τὶ, 
Ἴ ογς ι5 ποῖπην ἴο οἷον ἴπδὲ ἴπῸ ΝΟΒοιϊδὴ 

44: 

' ᾿ τ Ηοῦ. ΟΥ̓ ἴῃ6 ΟΥ̓ τας ἴἴαγρε δηά ἴ ον 
δυῖς τἢῈ ρεορὶε τὐέγέ [δνν “ραίεε. 
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ὃ Ἑστα 2. 
τ, ἂς. 

ιν, 
δογαίαᾷ 

6 Τἢεβα “γε τπε ΤὨ]άγεπ οὗ τῆς 
Ρτγονίπος, τῆδὲ ψψεπῖ ὑρ οὐκ οἵ τῆς 
σαρενιτγ, οὗὨ τῃοβε τἢλς μδά δδθη οδγ- 
γίεὰά ἀνγᾶγ, ὑνῆοπι ΝεθιυςῃαάηθΖΖαγ 
τε Κίπρ οὗ Βαῦγίοη δαὰά οδγηβά 
ΔΥΨΆΥ, πὰ οαπὶς δρδίη ἴο Ϊεγιιβαίθπι 
ἀπά το 7υάδῃ, Ἔν οπς υὑπῖο ἢ]8 
οἵ ; 

) ΝΟ οάπιὸ ψἢ ΖεγυθΌδθεὶ, 
7εβῆυδλ, Νεδεηναῃ, ᾿Αζαγδῃ, ἈΑ- 
διδῃ, Νμαπιδηὶ, Μογάεςοαδι, Β᾽]5ῆδη, 
Μίϑβρεγεῖῃ, Βίγναϊ, Νεῆυπι, Βδαπδῆ. 
Τα πυθοτγ, 7) :-6γ. οὗ τῆλε πιδη οὗ 
τῆε ρεορίς οὐ ἴϑγδεὶ τυας ἐλίς; 

8 Τῆς οὨ]άγεη οὐ Ῥαδγοβῇ, ἔνο 
Ἐπουβαπὰ δὴ δπυηάγοά βενθητ δπά 
ἵννο. 

9 Τῆς ομιάγεη οἵ ϑῃερμαιίδῃ, 
ἴῆγες μυπάγεά δονεητΥ δηά τνο.. 

Ιο Τηε οδιάγεη οὗ Αγδὴ, 581Χ 
δυπάγεα ΠΗ͂Υ Δηἀ ἴννο. 

Ι1 Τῆς σμ]άγεη οὐ Ραμα -πηοδῦ, 
οὗ τῆε σμΠ]άγεπ οὗ 7εβϑῆια δπά [οδῦ, 
ἴνγο τμουβαηὰ δηά εἰρῃς πΠυπαΐοα σηπά 
εἰρῃίεαδη. 

12 Τῆς ΤΠ] άτγεη οὗ ΕἾδηι, ἃ τῆου- 
βδπὰ ἴνο διιπάτεά ΠΗ͂Υ ἀπά ἰουγ. 

12 ΤῊΘς Τμ]άγεη οὗ Ζαίι, εἰρδς 
δυηαγεά ἰοτγ δπὰ ἤνε. 

14 Τῆς σπι]άτεη οὐ ΖδςἼςδὶ, βϑενεη 
Βυπάγοα δηα τἤγεεβοογα. 

Ις πε ςδι]άτεπ οὐ ᾿ Βίπηυΐ, 51Χ 
δυπάτγεα (ογγ Δηά εἰρῆϊ. 

Ι6 Τῆς ςδμιάγεη οὐ Βεραὶ, 5ἰχ 
δυπάτγεοα ἔνναητγ δηά εἰρῃῖ. 

17 Τηε Τμι]άτεη οὐ Αζρδά, ἴννο 
τῃουβδαπά τῆγεε ἢυπαάγεά τννεητγ δἂηά 
ἵννο. 

18 ἼΠε σὨΠ]άγεπ οὐ Αἀοπίκαπὶ, ἰχ 
Βυπάτγεά τῆγεεβοογε ἀπά βενεη. 

Ι9 ΤΠ οι] άγεη οὐ Βιίρναὶ, ὕνο 
τηοιιαηά τἤτγεεβοογε δηὰ βθνεη. 

20 Τῆε σΒάτεη οὗ Αἀϊῃ, 51Χχ ἢυη- 
ἀτεὰ πῆΗ͂γ δπά ἤνε. 

οὗ Εγ. 11. 2 δπά Νοεῆ. νἱῖ. 7 15 Νεβοπιίδῃ [ἢ 6 
ξονθγηοσ; 2. [ἢ ΤΙγϑῃαῖηδ 15, 8ἃ5 βΟΠΟΓΑΪΥ 
ΔΙ]Ιοννεά, δὴ οὔδοεϊαὶ {π|6, ἴξ 5. ΠΚοΪν ἴο ἢανὸ 
Ὀεϊοηροά ἴο οἴμοῦβ θεϑι 8 Νοβοπ)ίδῃ: 2. ΤῊΣ 
Δρραγοηΐ Ἴσοπηθοίίοη οὗ (ῆς ἠδιταῖῖνο οἱ ςἢ. 
Ὑ}}. ἢ οἢ. νῖϊ. «γίβος ΠῚ δὴ οσῖοσ οἱ 
Ῥυποζυδτίοη. ΓΟ. Υἱῖ. δοιὰ τογηγπαῖο νὰ 
[86 ννογάβ, “4}1} [5γδϑὶ ἄννεὶϊξ ἰῃ {8εῖσ οἱ[65,᾿ 

ΝΕΗΕΜΊΙΔΛΗ. ΓΥἹΙΙ. [ν. 6---4,ο. 

21 Τἢε Ἑομ]άγοη οὗ Αἴεγ οἔ Ηεςζε- 
Κιαἢ,, ΠΙΠΕΙΥ͂ ἀπά εἰρῆί. 

22 ΤὮε Τδι]άγεη οὗ Ηδϑθῃυπ), γος 
᾿υπάγεα τνγοπίν δηά εἰρῃῖ. 

22 ΤΏς Τδι]άγεη οἵ Βεζαὶ, τῆτες 
πυπάγεά ζυγεπιῦ ἀπά ἔοι. 

24. ΤΏς ΤμΠ]άγεπη οὗ ᾿Ηδηρῆ, δλπ 1 οτ, γον 
Ὠυπαάγεά δηά τννεῖνε. 

2ς Τῆς οὨΠ]άτεη οὔΟΊθεοη, πίηειν δ οτν 
δηὰ ἔνε. 

26 Τῆε πιεη οὗ Βειῃ-ἰεἤεπὶ δηά 
Νείορμδῃ, δὴ δυπάγεά ἐουγθοογε δηά 
εἰρῆι. 

27 ΤῊ πιεη οὗ Απαίμοιῃ, Ὧ4πη ἢυη- 
ἀγεά ἔνγεπὶῦ δηά εἰρσῆῖ. 

28 Τῆς πιεη οἴ ̓Βειμ-ἀζαιδνεῖῃ, "Ὁ Ὅτ, 4: 
[ογΥ δπά ἴννο. 

29 Τῆς πιεη οὗ ' ιν) - αγίηι, " Οτ, 
ΟΠερἢηϊγδῆ, δηά Βεοδγοῖῃ, ὑπρϑις πῆς 
ἀγεά [ὈΓ ἀπά (ἢτες. 

20 Τε πιεὴ οὗ αδπιδὴ δηὰ (δᾶ, 
δὶχ ἢυπαγοα τννεπί ἀπά οπς. 

21 ἼΒε πηδῃ οἱ ΜιοἊβη,ᾶβ, Δπ ἢπη- 
ἀγεὰ δληά τννεπῖν πὰ ἴνγο. 

22 ΤἼης πιεη οὗ Βεῖἢ-εἰ δηά Αἱ, 
8η δυπάγαα τὐγεητγ δπά τἢγεεα. 

22 ΤὭς πηεη οὗ τῆς οἵπεγ Νεῦο, 
ΒΑ δπά ἴννο. 

24 Τῆς ΤΠ] άτεη οὐ τῆς οἰδεῖ 
“ Ἐϊδπη; ἃ τῃουβαπά ἴνο Ὠυπάγεά ΠΑ͂Ὺ “ 8εε νες. 
δηὰ ίουτγ. ὦ 

4ς Τῆς ΤὨΠ]άτεη οὗ Ηδτγίπι, τῆτες 
ἢυηάγεά Δπά ἰννεηῖγ. 

46 ἼΤε «ἢ! άγεη οὐ Τεγίςδο, τῆγθα 
Βυπάτγεά ἔΟΓ δηά ἔνε. 

427 ΤῊς ἙοΠΠ]Πάτεη οὕ [Π.οἀ, Ηλάϊἃ, ἀπά 
πο, βενεπ ἢυπάτγεα ἔννεπῖ δηὰ οης. 

,8 Τῆς ςοπηάγεη οὐ ϑεπδδὴ, ἴῆγες 
τῇοιιβαπα πἰπα πυπάγεά ἀπά τἢϊτιγ. 

9 ἴ Π Τῆε ρτγίεϑῖβ : τῆς σμ]άγεη οἵ 
ὁ Ἰεάλιαῃ. οὗ τῆε ἤοιθε οὐ [6βῆυλ, ὅ τ οῦοα 
ηἷπε ἢυπάγεα βενεπῖγ δπά τῆτες. δὼ 

40 ΤῊς ςμι]άτγεη οὗἉ [πιπιετ, ἃ τπου- 
βδηἀ ΠΗ͂Υ Δηἀ ἴννγο. 

οὗ, νὴ. σοτηπιοποίηρ, “ Αηά ψῃοη ἴΠπ βουθηῖὰ 
τιοπίθ ολπιο6." ΒΕἸΠΑΪΥ, νψνὸ δοοπλ τὸ ἰιᾶτὸ 
ἴδε τεβυὶς οἵ Νεμεπλίδῃ 5 σερ βιγαϊίοπ ἰπ οἢ. 
χὶ. 

7-Ἶ8. Α5 [Π686 νϑῦϑεϑ ἅΓῸ6 Θϑϑεπ ΕΑ} 7 ἃ ΤῸ" 
Ρεϊτίοη οὗ ΕΖγᾷ Ι!., [Π6 γϑδου ἰ5 τοξεγγοαὰ ἴο 
[μδΐ ῥίδςς ἔογ ἃ οοτισιθηΐ οἷ {Π6πὶ. 



Υ. ,41τ--ο. 

41 Τῆς ςΒ]] άγεη οὐ Ραββυγ, ἃ τῃου- 
βαπά ννο Βιιπάγεα ἔογγ δηά βενβη. 

42 Τῆε ἙΤΠΠ]άτεη οὗ Ηδγιηι, ἃ τπου- 
58 ηἀ Δηἀ βενεηπίεξεῃ. 

42 4 Τῆς Ϊ]Ι,ενίϊοβ: τῆς οὨΠ]άγεη 
οὗ Ἰτίας οὗ Καάπιϊεὶ, σπά οἵ δε 
σμ]άγεη οὗ ᾿Ηοάενδῆ, δονεπῖν δηά 
ίουτγ. 
4 ἦ Τῃε 5ίπροῖβ: τἢς ΤἢΠ]άγεη 

οἔ Αβαρῇ, δῃ διυιπάγοα ἔογῖγ ἀπά εἰρῆϊ. 
45  Τῆε ροτζεῖβ : τὴε σπι]άγεη οὗ 

δῃδι πὶ, τῆς οὨΠ]άτεη οὐ Αἴετ, τῆς 
σὨΠ]άγεη οὐ Τ δίπιοη, {πε οι] άγεη οὗ 
ΑΚΚυδ, τὰς ςμΠ]άγεη οὐ Ηδιῖτα, {πε 
σἢΠ]άτθη οὗ δποθαὶ, Δη δυπάτγεα ΓΠΙΓῪ 
ἃπὰ εἰρῆι. 

46 {4 ε Νειῇὶπ!πιβ : τη6 σμΠ] ἄγεη 
οἔὗ Ζ1Π4, τε ςμ]άτεη οὗ Ηδβῃυρῆα, 
τῆς σὨΠ]Πάγεη οὗ ΤΑ δοῖῇ, 

47 ΤὭε ςμΠ]άτεη οὗ Κόοτγοβ, τῆς 
σμΠ]άγεη οἵ δ, με ομ]άτεη οὗ Ρδάοη, 

48 ΤῊς Το] άγεη οὗ [μεῦδπηα, {δε 
σὨΠ]άγθη οὐ Ηδραδα, τῆς ομ]άτεη οὗ 
ἢ ΔΙ πλδὶ, 

49 Τῆς οὨ]άτεη οὗ Ηδπαπη, τῆς 
σὨ]άγοη οὔ ΟἸάάεὶ, τς Τμ]άγθη οὗ 
Ολδδγ, 

50 ΤῺΘ οἰΠ]άγεη οὗ Ἐδαίδῃ, τῆς 
οἰ] άγτεη οὐ ἘσεζΖίπ, τῆς ΤΠ] άγεη οὗ 
Νεκοάα, 

51 ἼΤῆε ΤΠ] άγεπ οὗ (σαζΖαπι, τῃε 
σὨΠ]άτεπ οὗ ἴὕΖΖζα, τῆς ςδ] ἄγε οὗ 
Ῥμαβεδῇ, 

52 ΤὩς οΠΠ]άτεη οὐ Βεβϑβαὶ, τῆς 
ΤΠ] άγεπ οὗ Μευπίπι, τῆς ςΠ]άγεη οὗ 
ΝΕερ 5} 6ϑι πὴ, 

51 Τῆς ΤμΠ]άγεη οὗ Βακϑιΐ, {πε 
σὨάγεη οὗ Ηδκυρδα, τε ΤΠ] άτγεη οὗ 
Ητῆατ, 

54 Τῆς Τμ]άγεη οὐ ΒΖ ἢ, τῆς 
σὨ]άγεη οὗ Μεμιάδ, τῆς οἰ] άγεη οὗ 
Ἡδι88}8, 

ςς ΤῊς ΤΠ] άτεη οὗ Βαγκοβ, τῆς 
οἰ] άγεη οὐὗὨ δίβεογα, τῆς Ἴδι] άσγεη οὗ 
᾿Ταπιδῇ, 
6 Τῆς οὨΠ]άγεη οὗ Νεζίδῃ, τῆς 

οἢΠ]άγεη οὐ Ηδερῃδ. 
ς)ὴ 4 ΤῊς «δι! άτεη οὗ ϑοϊοπιοπ᾿ 8 

δεγνδηῖβ: ἴῃς σμι]άγεη οὗ ϑοῖδλὶ, τῆς 
ἐϑυυμς οὗ δορδετζείῃ, [6 σμη]άγεη οὗ 
ἐπα 8.) 
8 ΤῊς ΤΠ] άτεπ οὐ 74414, τῆς 

ΝΕΗΕΜΙ ΑΗ. ΓΥἹ]. 

σὨΠ]άγεη οὗ ἴαγίοη, τἢ6 ςἢ]ἄγεη οὗ 
Οἰάἀεὶ, 

59 ΤΠε σὨ]άγεη οὗ δῃμερμαιίδῃ, τῆς 
σΟΠΠ]Πάγεπ οὐ Ηλι], τῆς ΤσὨ]άγεη οἵ 
Ῥοςβεγεῖῃ οὗ Ζεθαίπι, τῆς σμ]άγεη οὗ 
ΓΠΑπιοη. 
θο ΑΙΙ εῆςε Νειβιηΐπηβ, δηά τῆς 
ΟΠ] άγεπ οὐ ϑοϊοπιοπ᾿β βεγνδηΐβ, τῦδγδ 
ἴῆγεα μυπάγεά πἰπεῖγ δηά ἴννο. 

ὅ: “Απά ἴδεβε τὐόγέ ΠΟῪ ὙΠ ἢ -ς Ἐπτα ». 
ὑγοηῖ ἃρ σίδο ἔτοπι ΤῸ ]- πιεϊδῃ, ΤῈ ]- 
ἢάγεϑῆδ, Οἤεγιῦ. Αἀάοῃ, ἀπά Ιπηπιεῦ: 
δυζ {ΠΕῪ σου]ά ποῖ 5ἴενν τπεῖγ ἐδ τ 

ἬΝ ; Ι Οτ, δουδε, Πού τῆεῖγ ᾿ἰβεαά, ννμεῖῃεγ {ΠῈῪ ΤΡΜΩΒΟΝ 
τυέγε οἵ ἰ5Γλε]. 

62 Τῆς ομάγεη οὐ [)εἰαϊδῆ, τῆς 
σ]άγεη οὗ Τοδίδῃ, τῆς ΤοὨ]άγθη οὗ 
Νεκοάδ, εχ πιυπάτγεά ἔογΥ ἀπά ἔννο. 

62 4 Απά οὗ {πε ρηεβῖβ : τῇς ςἢ}}- 
ἄγεη οὗ Ηδδαίδῃ, τῆς Ἴς μι] άγεη οὗ Κοζ, 
τῆς σπη]άγεη οὗ ΒαγΖ δὶ, νης ἢ τοοῖκ 
οιό οὗ τῆε ἀδιρῇϊεῖβ οὐ ΒδγΖ]δὶ τῆς 
ΟἸεδάϊετε τὸ ΝΣ. Δηὰ ννᾷ5 σδ)]]εὰ δίζεγ 
τῆ εἸΓ ΠΑΠΊ6. ὃ 

ό4ᾳ4 ΤΠ εδα βουρῆς {ἢΠεὶγ γερίβῖοσ 
ἀριορρ ἴῇοβε τῆι νγεγε γεσκοηβα δΥῪ 
δεπαδαίορΥ, δυῖ ἰξ ννᾶ8 ποῖ ἰοιιπά: 
(Πεγείογε ἡγεῖ {ἤαγ,, 45 ρο]]υτεά, ρυῖ 
ἔτοηι {6 δ δ εὐξὶ 

ός Απὰ ἴδε Τιγβμδῖμα βαὰ υπῖο " θ᾽, ἐδ 
ἤουννΘΡ, 

{ἢ 6π|. της {Π ΕΥ̓ 5Που]ά ποῖ εδῖ οἵ τῆς 
ποῖ ΠΟΙ τϊηρβ, 1} {παγε βιοοά 
“ἃ ῥὑγῖεβὲ νι ὕὕτιπιὶ δηά ΤΠυηι- 
ΓΑΪ ΠῚ. 

66 Τῆς νΠο]ε σοηρτερδίίοη ἴο- 
δεῖποῦ τῦᾶς ἔογγ ἂἀπά ἴννο τῃουβαηὰ 
ἴῆγες υπάτγεά ἀπά τἤτεσβοοζε, 

6. Βεβίάες {πεὶγ πιδηβεγνδηῖθ ἂδηά 
1Πεῖγ πιδιἀβεγνδηῖβ, οὐ ὑνῆοπιὶ 2 έγς 
τυόγε ϑενθεη τποιδαπὰ τἢγες δυπάγεοά 
ΠΥ ἃηὰ βανβη: δηά ἴῆεγ δὰ ἴννο 
δπυπάτγεά ἔογγ ἂπά ἔνε βἰῃρίηρ πιεη 
Δηἀ 53] πρίῃρ ὑγοπγθῃ. 

68 ἼΠΠεῖγ ἤογβεβ, βενθη δυπάτοά 
1ΠΙΓΓΥ δπα 5ἰχ : τἢεῖγ πλυ]ε5. ἴννο ἤυη 
ἀγεὰ ἔογιγ δπά ἔνε: 

ὅ9 μεῖγ σδτλεὶβ, ἴουγ δυπάτγεά 
{ΠΥ δηά ἔνε: 81|Χ τῃουιβαηπά βενβη 
ἘΠ 8Ὲ ΔΠᾺ ννΘΠΤΥ 43565. 
ο ἢ Απὰ ἴξοηπιε οὗ τῆε ςδεῖ οὗ ἴ Ηεδ, 

(ῃςε (αι ατβ ρᾶνα υηῖο ἴῇ6 ννογκΚ. Τῆς 
ΙΒ ρᾶνα ἴο (ἢ {Γδαϑιγα ἃ ἴδοιι- 
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βλπά ἀγδηλβ οἵ ροϊά, ΠΗ͂Υ Ὀάβοῃβ, ἥνε 
πυπάγεά Δηὰ {ΠὨΙΓῪ ρΓ εβῖβ᾽ ραγπηεηῖβ. 

71 Απὰ «ογῖό οὗ τῆς ςἢϊςῖ οὗ τῆς 
δι μαῖβ ρᾶνε ἴο τῆς τγεᾶϑυγα οὗ τῆ6 
νγοῦίς τννεπῖγ τπουιδδηα ἀγδπιβ οἵ ρο]ά, 
ἃηἀ νὸ τπουβαπά δηά ἔννο πυπάγεά 
Ρουπά οἵἉ 51]νεγ. ᾿ 

72 Απά ἐδαὶ ψῆϊςἢ τῆς τεϑὲ οὗ τῆς 
Ῥεορὶε ρᾶνε τᾶς ἴννθῃτγ [τΠουβαπά 

αἀτγδηβϑ οὗ ροϊά, δῃηά ἔνο τπουβδηά 
Ρουπάὰ οὗ πὰς ἈΠᾺ τῆγεαβοοῖς δηά 
βενεη ργίεβίβ᾽ ρδυηξηῖβ. 

73. ὅο ἴῃς ργεβῖβ, ἀπά τῆς 1 εν τα68, 
Δηὰ τῆς ροτγίει 3, δηὰ τῆς 5! πρεῖβ, δηά 
:ο»6 οὔ τὴε. ρεορῖὶε, δπὰ τῆς Ναί  η! π|5. 
Δηά 411 [βγδεὶ. ἀνγεὶς ἴῃ τπεῖγ οἰτία5 ; 

70. Γίας ὀμπάγεά αϑπά ἐδίγίγ ῥγίσι "ἡ ραγὸ 
νππεη.1] Βεγίδοδυ νὸν υμᾶν ἴο τεδὰ “ςοο 
3οιπά: ΟἹ “ἰϑεγ ἀρὰ 10 ῥσίθϑίθ᾽ ψαϊτηθηῖβ," 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ. 
σοτ. ἀγ. 

Οἴνδὴ ὉΥ Τιγθμαῖθα . . . [1,000 
,,κ πο 65. . 20,0οΟ 

Ὁ» δορὶ . . . . 20,οοο 

ΘΙΧΥΕΚ. 105. 
Οἴνϑῃ Ὁ ΤΊ. . . 500 

»» διε (ΕΒ . . 2,200 
»» ΡὈθορὶθ . . . . 2,0οο 

ΟΑἈΜΕΝΈΤΎΞ. 
Οἴνδῃ ὉΥ Τιγββαῖθα . . . 10 

»)2 ΡῬεδορὶδ . . . 67 
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73. ᾿υτυοῖβ ἱπ ἐδεὶν εἰ. ἈΝΕΠΟΙΏΪΔΕ 5 
αυοίϊαιοη ἔτοπὶ ΖουυθΑΡ ε᾽ 85 τορίϑίοῦ Πεγα 
ΠοπΊοβ ἴο 8η δηά, ἀπὰ ἴπε παγγδίίοη οὔ δνθηΐβ ἴῃ 
Θσιυιϑαῖθπὶ 'ῃ ἢ15 οὐ ΟΔΥ 5 Γεϑυσηδα ἔχου υθγθα 
1. ὙΤδδ παιτδίίνε (ς 8. Υ1}1.--χ.) ἀρρθάγβ ἔγο πὶ 
ἰηΐογηδὶ ενϊάθηςο ἴο Ὀ6 ὉΥ͂ ἃ ἀϊδετεπί δι ποῦ, 
ὙΠΟΠῚ 50ΠῚ6 5:1 ροβ6 ἴοδε ΕΖΓα : θυ [ἢ]5 19 
τλοσο ἴδῃ ἀουδε]. (8εε ’ [πἰγοἀυςίοη, ὃ 2.) 

ΟΗ͂ΑΡ. ΙΠ[Π[Π1. ΤΟ Ἰαϑῖ ἔννο οἶδυ.565 οὗ ςἢ. 
ΥἹ!. δῃουϊά δὲ ἀείδοποὰ ἔγοπι υϑῦϑο 732, δηά 
βδουϊά βἰδηὰ δἱ ἴῃς θερίπηϊηρ οἵ [18 σπαρῖοσ. 
Το τοχῖ νοιυ]ά τΠ6η ΤΏ :-- 

“Αηά νδδη [Π6 ϑευθηίι τλοητἢ νν88 σΟΠΊ6, 
δηά [86 ἙὨΠ]άγεη οὐ [ϑγδεὶ νγογθ ἴῃ [δ ὶσ 
εἰτ65, τῆς ΒοΪΘ Ρεορὶς ἔλσο {Ποσβεϊνοβ 
Τοροῖθοῦ 48 ΟὔΘ τῇδῃ," ὅζς. ΄ 

Οογήρασο ΕΖΤ, 11}. 1 ; Ὡς ἢ [ἢ6 Ἡυτῖζοῦ ΓΟ]]οννβ, 
τῃουρῇ ἢς 15 κρολκίηρ οὗ ἃ ἀϊδεγοηΐ ὁσσδϑίοῃ ; 
δηά ηοΐε [δὲ τῆς ἀν ϑίοη Βετα δάνοςδίοα 18 
ζο]]οννεὰ Ὁγ τ υΧΧ, 

. ΙΙ. ΨΙΠΠ. [ν. γ1---ξ, 

δηὰ ψνῆεη ἴα βϑενεητῃ τπηοπ ΓΔη16, 
(6 ςσπι]άγοῆ οὐ [βγδαὶ τοῦόγε ἴῃ τΠοὶΓ 
οΟἰτ165. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΥΠἱ. 

: 72: γεδσέομ: νεᾶρεριδῦ οὐ γεαάϊτρ ἀν» αἱ ἀξαγίπβ 
ἐδε στο. 9 7Τάεν εονε ον ἐἀε δεορίς. τι, ΤᾺς 
)Ἱογτυαγάκετς ο7 λένε ἰο ἀξαν αμαὶ ἐξ ἐκείγμείεα, 
16 7Ζάφν ω ἐἀε ας ο7 Τταδεγπασίες. 

Λ ΝῸ 811 δε ρεορὶε ρϑιμεγεὰ τπεπὰ- 
86Ἶἶνεβ τορεῖπῃεῦ 245 ΟΠ6 Πιδῃ ἱπῖὸ 

ἴπε βἴγεεῖ τπδῖ τὐᾶς δείογε τῇς νγδῖεγ 
ξϑῖε ; “ἀπά τῃεγ βρᾶκε υῃηῖο ἘΖγα τῇε ᾿ ἑὰς 
βογὶὃς το δτίηρ ἴῃς θοΟΚ οὗ τῆς ἰδνν οὗ 
Μόοβαβ, ψῃϊοῆ τῆς ΓΚ Παά ςοαΣ- 
πιληάοα το [5γδεὶ. 

θο] ον, ἴδ τοτὰβ ἔεερὸ "πᾶμὲνε ἴοὸ ᾿σνδ 
[Δ]|δὴ ουὐἱ. Εἶτα δηά Νεδοπιδῃ ἂγὲ ἴυ8 
Ὀγοιρῆϊ ἰπῖο ἤδᾶσ δοςογάδηςθ. 

ΕΖΒΑ. 

σοι. 

6Ὶ,οοΟ ἄγ. (ἃ οοτττιρίϊοι οὗ 41,000). 

5,000 155. (α του πυταθοτ). 

100 (α τουμὰ πυταδει). 

1. 71δὲ “ἰγεε ἢ ἘἈδῖμοΓ, ἘΒ ὁ δβαπδτο" οΣ 
ΦουΣ." (Οομιρατο ΕΖ... χ. 9.) ὙΠῈ σσυγῖ 
966 ΠῚ8 ἴο ἢᾶνα Ὀεεη οπο δεϊνεεη ἴΠ6 δασΐεσει 
ξαῖς οὔτμο Τ ΠΊθ]ς δηά ἴδς πνδϊεγ-ζαῖς ἴῃ 86 
εἰΐγονν!}. τ νου 15 16 νι τδίη ἴἢ6 τηοάοτῃ 
Ἡδγάτῃ ἃγεᾶ. 

ἐδεῦ “ραΐε ὑπίο πνγα δὲ “εγὶδε.) ὙῊΪ5 15 
[Π6 ἢγϑὶ τλοπίοη οὗ Ε2ΓΑ ἴῃ ἴῃ ργεϑεηΐ θΟΟΚ, 
δηά 1π6 ἢτοῖ ργοοῦ νγὰ ἤᾶνθ δά (πὲ Πθ νγᾶὰβ ἡ 
ΟΟΠΙΟΠΊΡΟΓΑΓΣΥ͂ τ Νεδεπιλῃ. [1 56 ε1Π|5 ᾿Πγ-» 
Ροβϑίθ]ς (παῖ ἢθ ββοιϊὰ πᾶνε Ὀδθη ἴῃ [6 Γὰ- 
βϑΐοπλ ἀυτγίηρ [ἢ ὀνθηΐβ ἡλσγγδῖςα ἴη ΝΕ, 11. -Υῦὶ, 
δηᾶ πᾶνε ρἰαγεὰ πὸ ραγὶ ἰῇ ἴπεπι.0 ῬσοαΥ 
δο τεϊυγηρά ἴο [πΠ6 σουγί οὗ Ατΐαχοσχος ϑοοῆ 
αἴοσ οἤεςτίης 16 τείοστῃϑ ὑπο με Τεϊδῖος 
πῃ ΕΖΥ, Χ., δηὰ αἀϊά ποῖ τενϑὲ [ἐγυβοεπι {1} 
δουξ 16 {ἰπ|ὸ οι τῆς νν4}}8 ννεσε Ἷοϊ» 
Ρἰδθιθά. 1 ΒῈ μὰ ἴπι5 }ι5ῖ τεϊυγηεα Δἕεσ δὴ 
ΔΌΞΟΏς(Ο οὗ τποτό (πᾶη ἴδῃ γοᾶγϑ, ἃ ννουἹά Ὀ6 
Ὠδλίυγαϊὶ ΌΓ {6 ΡδΟρΙο ἴο τεηυσϑῖ πὶ ἴο τὸ- 
βηια ἴπ6 νγοσγῖ οὗ οχροβι(ἰοη οὗ ἴδε 1,δῃν ἴο 
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{ Ἡοῦ. 

ν. 2---το. 

2 Απὰ ΕΖτγὰ τῆς ρῥγίεβδὲ Ὀγουρῆς τῆς 
ἷλνν Ὀείογε τε σοηρτεορδιίοη Ὀοίῇ οὗ 
πη ΔΠ4 τχοιηςη, πὰ 4]1 [τῆλε σου]ά 
εαῦ ψ ἢ υπάετγριδλπαϊπρ, ὕροη τῆς 
ἤγβι ἀδὺ οὔ τἢς βενεητῇῃ πηοπτῇ. 

4 Απά δε τγεδά τἢεγείπ θείοτα (ἢς 
δῖγεαϊ (ἢδι τοᾶς Ὀείογα τῆς ννδῖεν ραῖςε 
ἵξγσοπι τῇς πιογηῖπρ ὑπ} πιά άλγ, 
δείογε τς πιεη ἂδηὰ τῆς νοπιεη, δηά 
τΠοβ6 τῃλῖ σου]ά υἱάοτοίδπα ; δηά τῆς 
εδγβ οὗἁ ἃ] τῆς ρεορὶε τοεγό αἰϊεπίυε 
υπίο (ἢς ὈοΟΚ οὗ τῆς Ἰανν. 

4 Απά ΕζΖτα δε βογῖδε βἰοοά τροῃ 
ἃ ἵρυϊρίς οὗ ννοοά, ψνῃϊοῖ πῸγ [δά 
γαλᾶς [ογ ἴῃς ρυγροβε ; δπὰ Ὀεβιάς ἢϊπὶ 
κἴοοά Μδιιτῃίαη, δπὰ ὅδεπια, δηά 
Απαίδῃ, δαπά ἰὕπ)]δῃ, ἀπά ΗΠἸΚίαῆ, διά 
Μλδβείδῃ, οἡ ἢϊ5 γρῃς ἢαπά ; ἀπά οἡ 
ἢ5 είς. μαηά, Ῥεάδίδῃ, δαῃηὰ Μι|5ηδεὶ, 
αηὰά Μαϊοδίαῆ, δηά Ηδβῆιπι, πὰ 
Ηοηραάδπα, Ζεοδαγδῃ, σπά Μεβῃ}- 
ἴδτη. 

ς Απά ΕζΖτιδορεηπεὰ τἢε ὈοοΚ ἰπ ἴῃς 
Τφιρῃς οὗ 411 τῆε ρεορὶε ; ((γ ἢε νγᾶϑ 
ἃῦονε 411] τῆς ρεορὶε;} ἂδπά ψνβεη δε 
ορεπεαά ἴξ, ἃ}1 τλε ρεορὶς βῖοοά υρ: 

6 Αμὰ ΕζΖγα ὈΪεββεά τῆε Ιοκῦ, τῆς 

ΝΕΗΕΜΙΔΛΗ. ΜΠ]. 

σίεαῖ (ὐοά. Απά 4141] τῇς ρεορὶε 
δηβνγογοά, ἄπο, Απηεη, νι Π΄ Πησ 
ὉΡ τΠεῖγ ἢδηἋ8 : δηὰ τΠ6γ θοννεά {ἢ εὶγ 
Πεοδάβ, ἀλη ἀ νγογβρρεά τῆς οκῸ ἢ 
ἐδεῖν ἔλοβϑ ἴο {π6 ρτοὐπά. 

7 ΑἸβο [εβϑῆυλ, ἀπά Βαηὶϊ, ἀπά δὅ8Π6- 
τοδίδἢ, 4πιὶπ, ΑΚΚυν, δηδοθειῖδδὶ, 
Ηοά!]αῃ, Μαδϑείδῃ, Καὶ εἴτα, Ααζαγίδῃ, 
]οζασαά, Ηδηδη, Ρεϊδίδλῃ, ἂδπά τῆὲ 
Ι,ενὶῖϊεβ, σδιιϑεὰ τῆς ρεορίε ἴο ὑπάεγ- 
βίδηἀ τῆς ἴανν : δηὰ τε ρεορὶς Ἂἰοοα 
ἴῃ τῃεὶγ ρῥίδςα. 

8 80 {πεδῪ τεδά ἱπ τῆς Ὀοοῖκ ἴῃ τῆς 
ἷαλνν οὐ (ὐοά ἀϊϑείποιγ, πὰ ρᾶνε τῆς 
8656. 4πἀ οδιιΞεά {δεγι ἴο υπηάετγοιδηά 
τς τεδάϊηρ. 

9 Γ Απά 
ΤΊΓΒμαῖθα, πὰ ΕΖγα τς ρῥτγίεδε τῆς ἢ 
βοῦῖδα, δηὰ τῆς 1 εν τ68 τῆλς ἰδυρῆς 
τ[ἢ6 ρΡβορὶε, 8414 υπίο 411] (πε ρβορὶε, 
“ΓῊΪ5 ἀΑΥ ἐς ΠΟΙ ὑπο τπ6 ΠΟΚΡ γοιγ 
(ὐοά; πιουζη ποῖ, ΠΟΥ ψεερ. ἔὸογ ἃ]]} 
τῆς Ρθορὶε ψερῖ, γῆδη {πεν Πεαγά τῆς 
ννογάβ οἵ τῆς αν. 

10 Τεη ἢς 8414 υηΐο τπεπὶ, σο 
γουγ ννδύ, εαἴ τῆς ἔδλϊ, δπά ἀγίῃκ τὴθ 
ϑννεεῖ, ἀπά βεηά ρογίίοῃμβ υπῖο {ῃεπὶ 

ψυδοἢ ἢ ἢδά δοουβίοπιοα Ποῖ οὐ ἢ]18 ΌΓΙΏΘΥ 
υἱδὶῖ. (ες Ε2Γ. Υἱῖ. το, 25.) 

Ω. ὕροη δὲ ἥν: ἀ47 οΓ᾽ ἐδὲ ““υεπί πιοηΐ δ. 
ΎΠε ἀδγ οὗ ἴἢε “ Βελβὶ οὔ Τγυπιρεῖβ," 8ρ- 
Ῥοϊηϊοὰ 48 οὔς οἵ ϑβαυθαίίςδὶ γοβδῖ, δηὰ οἡ 
ὙὨΙΓἢ {ποτ νγᾶ9 ἴο ὈῈὲ ἃ “ ΗΟΙΪΥ ἀοηῃνοςδ- 
του." (ὅθε [1,6ν. χχ δὶ. 24, δῃά ποῖο δά ἰος.) 
ΤἼΘ ραῖβετπρ τορσοῖθοῦ οὗ ἴῃς ρεορίὶθ, βδροόοκθη 
οὗ ἴῃ νΈγβ6 1, νν88 ργΓΟΌΔΟΪ ἴο κδὸρ [ἢ 5 ἔδδϑϊ. 

4. Βεείάε ῥὲ»ι “"Ἰοοὐ αἰ δίαῤ, δ. ὙΠο56 
Ἐπιγίθεη Ῥεγθοῦβ ὑνεῦε ῬΓΟΌΔΟΪΝ ἴῃς «διε 
Ῥτὶεϑδῖβ οὗ ἴπ6 Ἴσοιγϑα ἢ ἢ νγᾶ8 δ τ {{πὶ6 
Ῥεγίογπιιης [ῃ6 τεπιρὶς βεγυῖσθ. ΟἿΪΥ ἃ ἴον 
οὗ [6 ὩΔΠῚ65 ΓΟΓΟῸΣ ἰη Οἴδθοῦ ραγίϑ οὗἩ [6 ὈΟΟΚ, 
(Ππκίφῃ, εἰ. χὶϊ 7; Μαιοδίαῃ, χ. 3; Με- 
5}ι1}}}4π|, χ. 7; Ῥεάαίδῇ, 111. 25; {{|]|4ἢ,,1}..4.) 

δ. ϑιοοά 0.1 Τῆς δι τυάς οὗὨ διἰϊεπίίοη 
δης γεβρεςῖ. (Οὐοπίραγο ἴπ6 ῥγδςοίϊςθ οἵ ἴῃ6 
ΟἾ γι ϑίίδη Οδυγοῖὶ δἱ (τς τοδάϊηρ οἵ ἴῃς Οοβρεὶ 
ἔογ {πὸ ἀδγ. 

Ἴ. ὕδμα, απά Βαπὶ, δ᾽. ὝΒεδα πᾶπιεβ, ἃ8 
5οα ἢεγο, ἃπὰ 8150 ἰῃ οἢ. ΙΧ. 4, 5, δΔηά ςἢ. Χ. 
9, 566πὶ ποῖ ἴο ὃς ἴΠε Ρεγβοηδὶ ἀρρεὶ]διϊοης οὗ 
ἱπάϊν!ἀι.415, θυ ΓΑΙ ΘΓ ἀοϑι ζηδίοηβ οἵ [νεν! εἰς] 
Ζλπλ} 165, ἴη6 ἀεβοοηάδηϊβθ σοϑροςί νεῖ οὗ ἃ 
]εϑῆυδ, ἃ Βαηὶ (Βίππηιιῖ), ἃ 5ῃεγεδίδῃ, ὅς. ΤῊΘ 

“ ῬΕΓΒΟΠ5 ἔγοπὶ ὑνῆοπι [πε ΓΔΠ1}}165 ἴοοῖ [ΠΕ Γ 
γοι, 1{{1. 

ὩΔΙΏ65 ᾿ἰνοά ηοῖ ἰαῖογ ἴπδη ἴῃς {πιο οὗ Ζεγυδ- 
Ὀ4δεὶ. (86ς οἢ. χὶ!, 8, Δηά σοπίραγα «ἢ. νἱῖ. 41.) 

8. ανε ἐδὲ :.π.1 ἘΠΊΠΕΓ ΌΥ τεπάοσγίης 
1ηὴ6 Ηεοῦτενν ἰηΐο (ἢ6 Αγαπιαὶς ἀϊαϊθςῖ, οἵ 
ῬΕΓΔΡΒ 5: ΠΊΡΙΥ ΟΥ̓ εχρί δι ηἰῆς οὔβουγα ννογὰϑ 
ΟΣ Ρᾶϑϑᾶρθϑ. 

απά εαιμεα᾽ δον» ἰο πάγειν 47 Βεγίδοδα 
{τδηϑαῖθοβ, ἢ τὴ ΠΧΧ. δηὰ τῆς Νυϊξαῖο, 
“ὁ ἀπά {ΠΟΥ ({πε Ρεορὶθ) υπάεγβιοοά νυπαῖ νγὰ8 
τολὰ," [δὲ Ννεῖῖς ρῥγείευβ ἴῃς πιοδηΐϊηρ είνθῃ 
γΥ ἰ6 ΑΟΝ. Μάδυγεῦ σοπάθγβ “ΠΟΥ ((ῆς 
1, ον 65) ἐχρουηάεὰ 45 ΠΟΥ σγεδὰ ;" νν ἢ οἢ ἰ5 
ῬΣΓΟΡΔΌΪ ἴπς  πιοδηΐϊηρ. 

9. διεδενηίαρ, «υδίοδ ἡ ἐδὲ Τιγ.ῥδαΐῥδα.} 
Ηἰβογῖο Νομεπιδῃ μ45 ο8}16ἀ ἢΠΙ π]56] ῥεοδαῦ, 
(ν. 14, 15, 18), ΜΝ] ἢ 18 ἴῃς οτγαϊηδτυ ννοσὰ 
ὉΓ “ Κονούποσ." Νον ἔογ ἴῃς ἢγϑι {ἰπὶ6 ἢ6 
5. «4116 “τῆς ΤΊγβῃδῖδα." ὙὍὙΠὸ πον {Π|6Ὸ 18 
διποηρ ἴπε ἱπάϊςαίίοηϑ ἴπδι [Π]|5 ρογίίοη οὗ 186 
Βοοξκ [5 ἔγοπηι δῃοίδμογ δηά, (ες " ἱπίτοάυς-» 
Ὀοη;, ὃ 2.) 

Τὴ: ἀαν ἰ: δον.) 866 ποῖὲθ οἡ ψεῦϑθ 2. 

ἐδὲ ἰε «υερί͵, «υδὲν ἐδὲν δεαγά δὲ «υογάδε 
9. 1δε 4:0} κάουδιοαΥ δεςδιες “ἰξ 
Ὀγουκδῖ νἱνιἀἷγ Ὀείοσε τδοπὶ 1πεῖγ ο ἢ 5.Π5 οὗ 
ΟΠ 55:0 δηὰ σοπηπι 55: Οἢ." 

10. δεηά ρογίοα:. ὍΤδα “ ϑοῃάϊης οὗ ροῦ- 
20 
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Νεδεπιίδῃ, νυ σὴ ἐς ἐΈΠ6 " Οτ, μῖσ. 
ΘΟΦΡΉΦΡ' 
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οι, 
ἐκδέ ἐ 

ἔογῦ ννοπὶ ποίῃίηρ "15 ργεραγεά : ἔοῦ 
λἰς ἀΑΥ ἱς ΠΟΙΥ ὑπῖο οὐὖἦγ ]οτά: 
ΠΘΙΓΠατ Ὅς γέ 8ΟΓΓΥ ; ἰοτ τῆς ΟΥ̓ οὗ [6 
ΠΟΚΡ ἰ5 γουγ βιγεηρτῇ. 

11 ὅο τῆς [,ενῖτε8 5:Π|δἀ 411} τῇς 
ΡΘορΪα, βαγίηρ, Ηοὶά γόουγ ρεᾶςβ, ἔογ 
{6 ἀδν ἐς. ΠοΙγ ; πεῖτθεγ θ6. γε 
δηενεά, 

12 Απά 41] τῇς ρθορὶς ννγεπὲ {Πεὶῖγ 
ὙΨΑΥ ἴο εδΐῖ, δηὰ το ἀγίηκ, ἀπά το βεπά 
Ρογίοηϑ, ἀπά ἴο πιᾶκα ργεαῖ πρίγῇ, 
δεσδιιβε (ἢ εγ ἢδά υπάετοῖοοά (ἢ ννογάϑ 
τῇαϊ νγεγε ἀεξοϊαγεά ὑπῖο τῆστι. 

12 ἢ Απά οη τῇς βοςοπά ἀδγ ννεγα 
ΕἸ εν ΠΕΡ ἐρτος σἢιεῦ οὐ τῇε 

{Πεγ8 οὗ 4]1} (ἢ ρδορὶε, τῆς ρα βῖϑ, 
δηά τῆς 1 αν τας. απο ΕΖτγα τς 8ογῖθε, 

ΡΣ δνθη το υπάοριοτδημά τῆς ννογάβ οὗ τῆς 
σένμεΐ ἱπ 
ΖΑφ τυονγεΐς 
97) “Ἀφ ίατυ. 

Ϊανν. 
14 Απά {πεν ἰουπά νητίεη ἰπ τῆς 

ἘΠΈΡΟ ἷλνν ννϊς ἢ τῆς [οκ ἢδά ςοπηπιαπάεοά 
Φ. ἵθγ Μορβεβ, τμδῖ τῆς Ἵμι]άγει οἵ ἰβγδεὶ 

τοη 8" ἴο {π6 Ροογ 18 ηοΐ ἀϊβιϊης ΠΥ πηεπτοποά 
ἴῃ ΔΠΥ δυῖ [πε ᾿δίθσ ἢἰβίογιοδὶ ϑογρίιγοβ. 
((οπῖρασε ἔῃ. ἰχ. το, 22.) Βιιῖ ἰδ ννὰ5 δὴ 
1η}ποτοη οὗ [6 ϑᾶνν παῖ (ἴῃς οὀπ]ογπιθηΐ οὗ 
[6 ρσγεδῖοῦ ἔεστίναῖβ βῃοιϊὰ 6 οχίοηάθα ἴο 
{πὸ σἰγδηρεσ, ἴπ6 ἐλίποῦ ο55, ἀπ ἴἢ6 ψιάονν 
(θευς χνί. τι, 14): δηά 16 ργδεῖίςς οὗ βδοη- 
ἧπῷ ΡογΓ ΟΠ 5 παίυγα!Υ στὸν οὐἱ οὗἉ [815 ᾿π]ὺηο- 
(ίοη, ργοςσθδάϊηρ ὄύεη Ὀεγοηὰ [ξ. 

δε 797 ο΄ εδε Σογά ἐς γομγ εἰγεπσί δ. Ἐϑῖδὶ 
ἈΥ βίγοηρίΠΘη5 [Π6 50ι1:} αταϊηϑὶ σοπηηρ {τἰ4}5. 
Τῃε [ἐν ψογα ποῖ πον ἰογδί θη ἴο ὃδ6 
ΒΟΓΓΎ ἴογ [ΏΕΙΓ δἰηϑ, Ὀῖ ΟὨΪΥ ργοπιθ το ἔγοπι 
ταλγτίηρ υνἱἢ ἴῃ6 ὀχργοβϑίοη οὗ ΓΠΕΙ͂Σ ΒΟ ΥΤΟΥνν 
ἃ ἰεϑῖίνε οσοδϑίοη. 

12. ΤΡεν βαά μπάογσίοοά δὲ «υογάΦ.1ἢ ὙὮΘΥ 
᾿ιδά ἔε!ς {6 τοαϑοηδθϊοηθεα οὗ πε ννογάβ δά- 
ἀγοβϑεά ἴο ἴῃεπὶ ὉΥῪ ΝΕΠοπλΔ ἢ δηά ΕΖ 
(νογβ68 9, 10). 

18. Τὸ μπάεγσίαπ.} ἘΔΙΠοΥ, “το ὁο05- 
ἰὰοτ." 

14. Τρῶῦ ρεπά «αυγίεη, ἢ 866 Ἰ,ον.Ψ 
ΧΧΙΪ. 42. ΤΠ Εθαβϑὶ οὗ Τ᾽ αὔῦθγηας 65 δὰ []]θη, 
1 ννουϊὰ 5θεῖῃ, ἰηῖο δθογαηςθ βἰηςε ἴθ {{πὶς 
ἤθη ἃ ννὰ5 Κορί Ὁγ Ζεσγιθθαῦοὶ δηὰ ἴποβὲ 
ννο τεϊυγηρὰ ἢ ἢϊπιὶ ἔτοπὶ Βαῦνίοη (ἘΣ. 
11}. 4): ογ, δὶ Δ ΠΥ ταῖθ, [6 ργδςῖϊςς οὗ ἀννο ϊπρ 
ἴη Ὀοοῖδ8 ἀυτγίηρ 18 σοηϊ᾿ηυδῆςα πδὰ Ὀθθη 
ξίνεη θΡ. [ἃ 5 ονϊάθηϊ {παὶ τῆς οὐϑεγνδῆςς 
οἵ ἴδὸ 1 ἅνν, ἱπιροϑϑίῖο ἀυτίης ἴῃ (δριϊν γ, 
ννὙΔ3 Τοβίογοα 5] ον δηὰ νυν αἰ βης γ δίτου 
(ὃς τείυγη. 

15. ϑιαγίπσ. Ανςςοογάϊηρ ἴο {Π6 ργοβοηΐ ἰοχῖ, 
πε Ὑγν80]ε οὗ 115 νεέγϑε δῃοιυ)ά θὲ ἃ φιοϊδιοη 

ΝΕΗΒΜΙΔΗ. ὙΠ. ἴν. 11--- 17. 

βῃοιιά ἄννο}] ἴῃ ὁ θοοϊῃϑ8 ἴῃ τῆς ἔξαςι οὔ ἢ 1κν. “ν 
[86 βκονεητὴ πιοηὶ : 

ῖς Απά εἴας τθεγ ββου!ά ρυθ] 158} ἢ 
δηὰ ργος]δἱηὶ ἱπ 41} τῆεῖγ οἰ τε5, δηὰ ἴῃ 
7εγαβαίεην, βϑαυίηρ, Ὁ ἐοστῃ πηῖο τῆς 
τηοιπῖ, πὰ ἰετοἢ οἷνε Ὀγάποῆςβ, ληά 
Ρίμα Ὀγάηοῆεβ, ἀπά πιγγὶε Ὀγαηςεβ, 
Δηὰ ρδὶπι᾿ Ὀγάποθεβ, δπὰ Ὀγάποῇεβ οὗ 
τῆς Κ ἴγδαβ. ἴο πιᾶίκα Ὀοοίῃβ, 25 12 2: 
τνττ6η. ᾿ 

16 ᾷ ὅ8ο τἢε ρεορὶε νγεηΐ ἔοστῇ, ἀπά 
Ὀτγουρῃς ἐλέηι, ἀπά πδάθς τμεπηβεῖνεβ 
Ὀοοτῆβ8, ἜνεγΥ οπς ὑροη ἴδε γοοῦ οὗ ἢϊ5 
ἤουβε, ἀπά ἴῃ {πεὶγ σουγῖβ. ἀπά ἰη τῆς 
ςουγῖβ οὗ τῆς ἢοιιβδε οὗ Οοά, ἀπά ἱῃ 
τῆς 5ἴγεες οὗ τε ννγαΐῖεσ ρδῖες, πὰ ἴῃ 
τῆς 5ξἴγεες οὗ τὴς ραῖς οὗ ΕΗ γαίπι. 

17 Απά ἃ}1] τῆς ΤΠοπρτερατίοι, οὗ 
τἢεπὶ ταῦ νγεγε σοηης ἀραῖη ουζ οὗ τῆς 
σαρον! πιδάς δοοῖῇδ, ἀπά 341 υπάθγ 
[6 Ὀοοῖῇβ: ἴογ βίποα τῇς ἀδὺβ οὗ 
]Ἔβῆυδ τῆ βοὴ οὗ Νυὰπ ὑπο τῃδὲ ἀδγΥ 

ἔγοῃη (6 Ῥοηϊαΐοδις, ΟΥ δἵ Δὴγ ταῖθς 5ῃοι"]ὰ 
ξεῖνε (δε δεῆβς οὗ σεγίδίη ραϑϑᾶσοβ. Βιϊῖ εν!» 
ἀθητ]ν {Π|5 15 ηοῖ ἴπε ςαϑ6. Τα [Ὧν γοαυϊγεὰ 
᾿ποι πππηδὴ οὗ ἴῃς ἔεσίίναὶ (1.εν. χχῆ. 4), 
αἴ ποιῃίηρ 656. [{ [85 τῃπογοίογε Ὀεθὴ ρσο- 

Ροϑϑά, νὴ ἢ ϑοπὶς σοάβοη, ἴο διποηὰ ἴδο ἰεχξ, 
(ϑες Αἀάϊίίοπα! Νοῖες δ ἴδε οπὰ οὗ ἰδς 
σδαρίογ.) 

ἐῤδὲ »ποιρι ] ὙΠῸ “ πιοιιπῖΐῖ οὗ ΟἸϊνε9." ἰ5 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἱητοηάοά. 

»ίπε ὀγαποδυ ἢ Ἀδΐμεν, “ Ὀγδῆςδος οὗ ἴδε 
νἱϊὰ οἹένο." 

ὄγαπεδες οὗ ἐδίοξ ἐγεε..] 8εὲε ποῖθ οἱ [.εΥ, 
ΧΧΊΙ. 40. 

Ω: ἐξ ἐσ αυγδεπ.}ὺ ὍὨΟ τείογοπος πλιϑῖ δ6 
ἴο [,6ν. ΧΧΙΙ, 40, νἤογε, ποννονου, ἴῃς “ οἶἶνο," 
“νὰ οἷϊνε," δηὰ “ταγτίϊο" οὗὁἩ ἴῃς ρΡγοβοπῖ 
ράβϑαρα ἃ΄Ὸ σγερίδοθά ὃγ ἴῃς δώαδ» (8εε ποῖε 
οὐ [ον. χχῆϊ. 40) δηά {Π6 “ νἸΠἶοῖνν οὗ τῆς 
Ὀγοοκ." [ἴ νᾶβ ργοῦδου ςοηδί οτος τῆ 
{πε ορισι οὔἵδο σοτημλδηά ννᾶβ Κερῖ [ἢ Ὀγδηςδο8 
Οὗ [ΓΘ 5 5: ΓᾺΔ 'ἴπ ρόποσγαὶ σδαγδοῖοσ ἴὼ 1ῃοδ86 
παιηθαὰ ἴῃ ]1,ενιτἰςι5 γεγο οπιρίογεὰ. ΤῊ 
ἃεῖιι4] ἴγε85 παπιθα ΤΔΥ πᾶνε Ὀδσοπὶὸ δοᾶγος. 

16. [5 ἐδεῖγ εομγ4.) ΟΥεπῖδ] μουϑε5 ἅτ 
Αἰπγοϑδὲ αἰνναγϑ 01] τουπά ἃ οουγί-γαγά, ἱπῖο 
ψ  ϊς ἢ ἴδ6 νυηάονν5 ἰοοΐ. 

δὲ εἰγεοὶ οΚ᾽ ἐδε «υαίεν σαίε.} ὅ86ε ποῖθ οἢ 
ΥΟΓΒΘ 1. 

ἐδὲ «“ἐγεεὶ ΟἹ δὲ σαίε οΥ 
“ Βαθδγο,) ΟΥ̓ ΌΡΘΙ ΒΡδ00 
[815 βαῖο. ᾿ 

17. δίποε ἐδὲ 447. οὗ ὕεδια δὲ :οἩ οὗ ΝαΝ 

Ἐρόδεαωΐ».) Α 
Ὑ τμεὶ ἰδὲς 

τ4, 



ν. 1τ8----] 

Πδὰ ποῖ τῆς σΠΠ]ἀτγεη οὐ [5γα6] ἄοπε 80. 
Απά τἤετα νγᾶβ νεῖ ρτεαῖ ρΙΔάπα88. 

18 ΑἸβο ἀδγ ὃν ἀδγ, ἔτοπὶ τς ἢγβὲ 
ΟΔΥ υπῖο ἴπε ἰλ5ὲ ἄλγ, ἢε γεδά ἴῃ τῆς 

... δα κοὶ ἐδε εδάγε οὗΚ᾽ Ἰεγαοὶ ἄομπ “0.1 1 
58. ΠοΓΔΙἾΥ ποῖ ἴῃς ἰηϊοπίίοη οὗ ἴῃς νυτίτεῦ ἴο 
δίδλίς {πδὶ ἴῃς Εεαϑὶ οἵ ΤἌθογηδςο]68 δά ποῖ 
Ὀεεη Κερί ἥοπὰ ἴῃς {{π|ὸ οὗἩἨἍ |οδιια ὑπ} [ἢ 15 
Οςοδϑίοῃ, 5ίηςο ἰἴ νγὰ5 ποϊοσίοι ἴῃδξ ϑοϊοπιοῃ 
βδά οοἰεδταῖϊοἃ ἴῃς ἔδασὶ ἢ ρστοδῖ ΡοΟΠῚΡ 
(: Κ. νι]. 2, 65); δηὰ ἢδ σοι!]ά βολγοεὶν δ 
ἱσπογδηΐ Πα 1 δά «αἰ8οὸ δε ςεἰοδγαϊοα Υ 
Ζεγυθδθαθεὶ (ΕΖΥ. "]. 4). ΑἹ! τιδὶ δα πιθδηβ8 
͵5, ἰῃαῖ ποῦ δά Ὀδοη πὸ «με ςο]ουγαῖϊοη 85 
115 (“τὰς ΟΠ] άγοη οὗ ἰσγδοὶ Βδὰ ηοΐ ἄομε “ο᾽)) 

ΝΕΗΕΜΊΙΛΗ. ΨΥ1ΠΠ. ΙΧ. 

θοοῖϊ οὗ τδε ἰαὰνγ οὗ σοά. Απά δεν 
Κερε τῆς ἔδαδϑι βενεη ἄδυβ; ἀπά οπ [ἢ 
εἰρητῃ ἀλγ τας ἴδ ϑο᾽επιπ 458 ΠΊ ]Υ, ἴ με ἃ 
Δοσογάϊπρ ἀπο τῃ6 τηδηησγ. 

ϑίησε [οϑἣιδ᾽ 5 {ἸπΊ6. 
221; 2 ἢν. Χχχνυ. 18.) 

18. Ηκε γεωδή ἐπ ἐδε δοοῖ 97 ἐδε αευ. Ορεγ- 
ἴῃς 186 ἱπ]ιηοϊίοηβ οὗ ἴῃς 1ἂ'ν (Ὠευΐ, χχχίὶ. 
10, 11.) 

((οπιραγα 2 Κ. χχιιὶ. 

αερογϊπρ ἀπο ἐδὲ νιαπποσ.] ΟΥ̓ “85 [86 
ουβῖοπὶ ννὰ5 --αἂδ οἷθασ ἱπάϊοδίίοη ἴπαξ 16 
ςοἰο γδίοη οὗ [λ6 ἔδϑιναὶ ννᾶβ ουκῖο . Οἱ 
[Ἐπ ““ δοΪθΠῚΠ 4556 ΠΟΥ " οὗ ἴδε εἰ ΟΔΥ͂ 
866 [,6γ. ΧΧΊΙ!. 6. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ νεῖβε 15. 

16 χἱὰ ἩΗουδιραηί, τὲ τεδὰ γΏ}} ἢ 
[τδηςἰδῖο, “" Απὰ ψβοθ ΠΟΥ ΒΡ ΤΟΥ Ρ 

ΟΗΑΡΤῈΚΝΚ ΙΧ. 

Σ 41 «οἶον ,ασί, ἀκα γεβεπίαπες 7 ἐλέ φοβα. 
4 71ε Ζευίίες νιαξό α γε ίρίοις εοη εεσίοη ο7 
Οοσ": ροσαάϊμσ::, απαά ἑλεῖν τοϊεξοάηε::. 

Ν ΟΥΝ ἴῃ τῆς ὕυνεπῖῦ δηὰ ἰουσῃ 
ἀΔΥ οὔ: ἢ!]15 πιοητῇ τῆς σἢ]άγεη 

οὗ βγδ8ὶ νγεῦε δϑ8θ6ῃ 0] 6 τυ τῇ ἐλϑεπρ,,. 
ἃπὰ νυ ἢ 8δοκοϊοιῃαβ, ἀπά δαγ ἀροι 
τε. 

2 Απά τἢε βεεά οὗ [ϑγδεὶ βεραγαϊεά 
τΠοιβοῖνεβ ἔτοπὶ 411 ἴβίγαηρειβ, δπά 
βίοοά δπά σοηΐεββεά {Ποῖγ 8ἰη5, ἀπά τῃ6 
ἸΠ14 0 1168 οὗὨ τῆ 6!γ ἐδίθοτβ. 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1. 15" δὲ ἐφυεηΐ απά ζουγίδ 
δας ΤῊΣ πϑῖῖνδὶ ἰδϑιθὰ ἔγοπι ἴῆς 191} ΟΔΥ͂ 
οἵ τῆς γῇ πιοπῖδ ἴο {πὸ 2151. ὙΠῸ 12η4 
ΟΔΥ νὰ5 ἃ ΟΔΥ οἵ 5οϊεπιῃ οὐϑεγνυδηςε (ςἢ. 
11,18). ΟἿ ΑΔΥ 56 6:13 ἴο ἢδνε Ὀδεη δ οννοὰ 
τῆς Ῥεορῖὶς ἴοσ γχεβῖ ; δπά το {πὰ ννοσκ οὗ 
Γερεπίδηςς, ἴογ τννἢϊοἢ ΤΠΘΥ Πδά σῃονη {Πεπὶ- 
ϑεῖνε5 Γαδ οὐ ἴπε βοςοηὰ ἀδγ οὗ (δε ἔθαλϑί 
(ΤΙΣ. 9), νγα5 ἴδῃ ἱπ Βδηά, δῃὰ ἃ βοῃεγαὶ ἔδϑοῖ 
νν18 Ῥχγος αἰπιϑά, 

ἐαγί δ μροπ {δερι.] ΟὐΟἴηρασε 1 5. ἷν. 12; 
8 5. χυ. 11; ἄζς. 

8. Κεαά.] 1.6. “ εὐγξαχεὰ ἰη ἴῃς τοδαϊῃρς οὗ 
ἴῃς 1,Ἃνν. ΤΠ δοῖιιαὶ τϑδλάεγβ ΕΤῈ ΠῸ 
ἀουδὶ [86 1,ονϊε5. (86ε (οἱ. γῇ. 3-8.) 

ἽὝΦΙΣ ἴγ ΥΣΡ ἸῸΝ ἼΟΝ, γέ ΤΟΔΥ͂ 
τοοϊαἰπιοα ἴῃ 411 [Βεῖγ οἰτ165," ἄς. 

2 Απὰ τῇεγ βϊοοά υρ ἴῃ τπεὶγ ρίδος, 
δηά τολά ἴῃ τῆς Ὀοοκ οὗ τῆς ἰανν οὗ τἢε 
ΙῸΚΡ τοῖς (σοά ομέ ἐουγῖῇ ρᾶτῖ οὗ τῆς 
ἀδυ ; ἀπά σποί᾿δν ἰουγίῃ ραγῖ ΠΕΥ σοη- 
ἔεβϑεά, πὰ ννογβῃϊρρεά τῆς [ΚΡ τἢςὶγ 

4 4 Ὑπεπ 5ιοοά ὮΡ ὑροπ τῆς ᾿ϑιαίτβ, ἐΟα α, 
οὗ τῆε [,ενίῖεβ, [ἐβῆυδ, δηὰ Βδηὶ, 
Καάπιῖοεὶ, δμθερδηίϊδη, Βιυππὶ, δδεγε- 
δἰδῃ, Βδηΐϊ, σπμά (μεμδηὶ, ἀπά οτιεά 
ἢ 4 ἰουά νοῖςε υπῖο της ΓΟ τἢεὶτ 
(οά. 

ς ΤΠδη τπε ],ενίτεβ, [εβῆυδ, δηά 
Καδης], Βαηὶ, Ηδϑῃαθηϊδη, ὅμογε- 

4. ὕροι ἐδε «Ἰαἰγι, Οὗ δὲ 1ευϊώ. ὌΒΟΓΟ 
ϑδῃουϊά 6 ΠΟ Πσομηπιᾶ δῇοσ “ βἰδισβ.᾿ ΒΥύ [Π6. 
“ἐς οἰδῖγβ (οσ 3804 ].) οὗ τῆς 1,εν!ἴε5 ᾿ 18 ἴο θ6 
υπάετγοιοοά δη εἰοναϊθαὰ ρῥἱαϊογπι ἔγοπι νυ οἢ 
{ΠΟΥ οουἱὰ τῆς θεῖε δάάγεββ δηὰ ἰεδά ἴῃς 
Ῥεορὶς. ((οιηρᾶσε οὮ. Υ1}}. 4.) ἣ 

Βαηὶ ... Βυππὶ ... Βαπὶἢ Ἢ τὸ ὐρῃ 
τῆς “ Βιίηπι," “ Βδηὶ," πὰ “Βεπίηιι, οἵ οἷ, 
Χ, 9, 13. 

Οεπαπὶ Οοπιρατε ἴδε “ Ηδπδη" οὗἉ οἷ, 
Υἷ!!. 7, ἀηά χ. Ιο. ΑΒ ἰῃ ςἢ, Υἱῇὴϊ. γ, Πονιίοδὶ 
“αρείος ἅτὰ Ἰηϊοπάσάα. 

δ. ὕεδια, απά Καάνιϊεὶ͵ Βαπὶ͵ 4.1 ὙΠῸ 
[,ΧΧ. οχῖξ 41}1} ἴ[πῸ μᾶτηθ5 ἀἴον Καἀπιεὶ. 

2 ὦ 2 

451: 
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διαἢ, Η οἰ] δῆ, με δδηϊδῇ, σηά Ῥεῖμδ- 
ἜΝ 5214, ὀταθα 1Ρ σπα Ὁ]ε85 τῆς ΓΚ 
ουν Θοά ἔοσ ὄνεγ ἀπά δνδῦ: ἂπά 

οὑἰεδ5ϑεά δὲ ΓῊῪ ρ]ογίουβ ἢλπ)6, ννῃϊςῇ 
8. ἐχαϊτεά αϑονβ 8]} δ]εβδίηρ δηά 
ΡΓαΙβα. 

6 Του, εὐέπ ἴδοι, γέ ΓΟΚῸ 
αἷοπε; ἦτδοι μαϑῖ πιδάε ἤξανεῃ, τῆς 
Πεάνεη οἵ ἤθάνεηβ, νγνἢ ἃ}} τῆ εῖγ ἢοϑβῖ, 
τῆς εἀγῖῃ, δηὰ 4}1] ἐλίηρ: τῇλϊ ἀγέ 
τῇεγείη, ἴῆε 8625. ἀπά «δαλἱἷἱ τἢαϊ ἐς 
τΠεγείη, ἀπά τποιι ργεβεγνεβῖ τ επὶ ἃ]] ; 
αηά τε μοβῖ οὔ ἤδάνεη ὑνογβῃρραῖῃ 
τἢεε. 

7 Του σγέτπε ᾿ῸΚΡ τῆς (ὐοά, ννῆο 
ἀϊάξι σμοοβε “ Αὔγαπι, δηὰ ὅτοιι τος 
Ὠἰπὶ ἔοσγῖῃ οὐ οὗ τ οὗ τῆς Ομδίδεες, 
ΔΠὰΔ ραναϑῖ Πἰπὶ τῆς πλπὶὲ οὗ Αδγδ- 
Βδιῃ ; 

7 σεα. 15. 8. Απά (ουπάεϑβι ἢϊ5 Πεατγί “7 (ἈΠ 6] 6. 
ΣΦ (τα τα, Ὀείοτε ἴῃ66, ἀηἀ τηδάσϑι ἃ οονεπδηῖ 
1 8 15.1.8. γτἢ Ὠϊπὶ τὸ ρῖνε τῆε Ϊλπὰ οὗ τῆς 

7.1.5 Ολῃδδηίΐτεβ, ἴῆς Ηἰτετεβ, τὴς Απιογίξεϑ, 
δηὰ τε ΡετίΖζίτεβ, πὰ τὴθ ]εδυθίτεβ, 
δηά τε (ΟἸγρϑῃίτεβ, το ρῖνε 21, 7 “4γ, 
ἴο Πιῖ8 8664, δῃά δεῖ ρεγίογπιβά τὴν 
ννοτγάς ; ἔογ τῆοιυ ἀγί ΠρΡΉϊδΟΙΒ : 

9 ἸΑπά ἀϊάβε βες τὴς ὩΠϊςτίοη οὗ 
οὐγ ἔδιῃειβ 'ἴηΏ Ἐργρῖ, δηὰ Ἠεαγάεϑβε 
[ΠΕ ΟΥῪ Ὁ τῆς ρα 564; 

10 Απά ̓ ϑηεννεάβξ βίρῃβϑ δηὰ "ψνοη- 
.. ἀεἴβ ὕροη Ῥῃαγδοῆ, δηὰ οἡ 81] ἢ]5 5εῖ- 

νδηῖβ. ἀπά οἡ 4}} τῆς ΡεορΪς οἵ ἢ 8 
ἰλπὰ : ίογ του. Κηδνγαδὲ τῆλ ΠΟΥ 
ἀφαὶς Ῥγουάϊν ἀραίπϑε τε. 80 αἰάϑε 
ἴοι ρεῖ τΠ66 ἃ Πλπηθ, 245 2} 15 τἢ!8 

4Οεη. ΣΟ Σ. 

“Οεηω σσ. 
τ. ἃ σ2.1. 
. 17. 5. 

ἀλγ. 
11 ἘΑπά του ἀϊάςξι ἀϊνίἀς τῆς 568 

ἃ Ἐχ, χά. 
82. 

διαπά “ῤ.1 ὍὨε ρεορῖε μδὰ Κκηεῖς ἴο σοῃξεββ 
δὰ ψΌγβῆρ Οοά (νεῖβθε 3). ΤΠΕΥ͂ ΜΈΓΕ 
τον ἴο ἴδΚο ἴπε αἴ τυ ὈΓΟΡΟΥΙ ΤῸΓΣ ΡῥΓδίϑβε. 

Θ. Τρε ῥεαυεη 9 δεαυε.. 8δεὲ6ὲ ποῖς οὔ 
Ὦρυϊ. χ, 14. 

αἰἑ ἐῥεὶν ῥο! ΟΕ Οδρω. ἱὶ. τ. 

ἐδοώ ῥγεόγυσί ἱδόπ 1, {|ΟΓΑ]]γ, “ ἴδουὺ 
εἰνεϑῖ τῆοπὶ 11ἴ6.᾽ 

ἐδὲ ῥοιί Γ᾽ ῥεσνεη «υογεδίῤῥει ἐῤεε. 1.2. 
(Ὠς δηρεὶβ. (8δεὲ τ Κ'. χχὶ! το; 8. οἷ. 21.) 

10. Τρεν ἀεαἱ! ῥγομά γ.) ὙὍΠΕ 56πὶε Ῥῆγαβε 
δ υδεὰ ὈΥ [εἴῆσχο (ΕΧ. ΧΝΙ. 11). 

4ε| ἐῤεε α πα") ΑοἴΆραγο ἘΧ. ἰχ. 16. 

ΝΕΉΗΒΜΙΑΗ. ΙΧ. [ν. 6---α7. 

δείογε ἴῃ 6ηι,50 τῃδῖ [ἢδγ ννεηῖ τῆγου ἢ 
1ἢ6 πιάθς οὐ τῆε βεὰ οἡ τῆξ ἀτγ ἰδπά ; 
Δηὰ τῃεῖγ ρεγβεσιῖοσβ τῇσι τῆγενγεβε 
ἴηῖο τῆς ἀξαρβ, ἃ5 ἃ βϑἴοπε ἱπῖο ἴῃε 
ἐγαρΉΥ ννγδῖετβ. ΤΈΞΟΙΣ: 

12 Μοζεονεγ τβου αἸεάάεθς τῃεπὶ ἃ ἈΡΕΨΒΝ 
ἴῃ [86 ἀλγ Ὀγ ἃ οἰοιάγ μι ]Αῦ; δηά ἴῃ 5" 
τῆς πίρῃς Ὁγ ἃ ρ΄] οὐ ἤγε, ἴο ρίνε 
{πεῖ ᾿ἰρῃς ἴῃ τῆς ννὰγ ννβεγείη τΠῸῪ 
βῃου!ά ρο. 

12 ὁ ΓΠου σαπγεϑὲ ἀοννη 4150 προῃ 
τιουηῖ δίηδι, δΔηὰ βρακεθῖ ἢ τἤεπὶ 
ἔτοπι Ἠδᾶνθη, Δῃηὰ μανεβὲ τῃθπὶ τίρῆϊ 
Ἰυ1ρηγεηῖϑβ, δηὰ ἴτας ἰανγβ, ροοά 5ἴᾶ-- ξεως 
τυῖεβ ΔΠ4 σουητηδηπΊΘηἴϑ : 

Ι14{4 Απά πιδάεβε Κπονῆ υπῖο 
{π6πὶ 1Ὰγ ἢοὶν βαρραῖῃ, ληὰ ςοπι- 
πιλπάεάθι τῃδπὶ ρτεςερῖβ, 5ϊ[δζυζεξβ, 
δηὰ ἴαννβ. Ὁγ τῇε παπᾶ οὗ Μοβεβ τὴν 
βενδηῖ: 

15. Απὰ ἐρανεβί τπεπὶ Ὀγεδά ἔγοπι “ Ἐκ. τό. 
Ἠεάνεη ἔογ τμεὶγ παηρετ, ἀπά Ὀγοιρῆτ-} πς 
εβῖ ἰογῖῆ νναῖεγ ἴογ τῆεπ οἷ οὗ τῇε 9 
τος Κ ἔοσγ τπεῖγ τῆϊγβῖ, δηά ργοπιβεάϑβε 
ἴπαπὶ τμδῖ {ΠΕΥ 5ῃου]α ἄρο ἴῃ ἴο ροβ- ἐ Ῥεῦς. «- 
8688 ἴῃε ἰδηὰ ἵννδισῃ τῆου ἢδάϑβι βυνοσῃ, ει. 
ἴο ρῖνε [ἢ 6η1. ΕΙΣ 

16 Βυῖ {ΠῈΥ ἀπά ουζγ ἔδιμετβ ἀεαϊὶς κρ εάζαες 
Ργουάΐγ, δηὰ δαγάθεπεά τἢεὶγ πεοίϑβ, μκηρτ! εδη 
Δη4 πελγκεπεά ποῖ ἴο τὴγ ςοπιπιληά- 
της ηἴϑ, 

17 Απά τείωδεά ἴο οὔεγ, πεῖῖδοῖ 
σνογα τη πη {μ] οὗ ΤΥ νγοπάοτο τῆ τῆου 
ἀϊάδε ἀπιοπρ ἔμ επὶ; Ὀαζ Ὠαγάεπεά ἘΠεῚγ 
ΠΕΟΚβ5, δά ἴῃ ἐμείτ τεδε!]ίοη δρροϊηίεά 
“ἃ ςλρίδϊῃ ἴο τεῖυτα ἴο {πεῖγ δομάλρε: ς 

δυῖ τῆου γί Α (σοά. γεδάγ τὸ ραγάοῃ, ἢ ΕΡΘῸΣ 

ὁ Ἐχ͵ το. 
30. ἃ γο.ε. 

ὑζὰ. :ῷ 

διλοίουβ ἀπὰ πιεγοῖα], ϑίονν ἴο Δῆρετγ, μανιίδαε, 

11. 1π|ο ἐδὲ »ίζδιν φυαίεγ..1 ἘἈΔΙΠΕΓ, “ Ἰηῖο 
ΤΑΙ ΒΥ νναῖογβ, ΟΥ᾽, “ ἰηΐο ἤεγος ννδῖογϑβ." 

14. “Μπά νιαάτε! ἀποαυπ ἀπίο ἐδέπι ἐδ 7 δοίγ 
“σόῤα! δ ϑ8εε ἴῃς ποῖθβ οη ἔχ. χχ. 8 (το ]. 1. 
ῬΡ. 333, 339). 

17. 1. δεῖν γεδεί  οπ πρῥοϊκπίεά ἃ ἐαρίαϊη [ὁ 
γείμγη 0 {δεὶγ δοπάαφε) ΤὮ6 ΧΧ. δηά 
Βον σαὶ Μ|55., Ἰησῖοδά οὗ “ ἴῃ {πεὶσγ σοθο οη," 
βᾶγα “ἴῃ ὑργρί. ὙΓαπβίδίε --- “" ἀπά ἂρ- 
Ῥοϊηϊεά 4 σἀρίδιπ ἴο σϑξασῃ ἴο ἐδοὶσ 02 ἄ- 
886 ἴῃ ἘΘΥΡΟ" ΟἿ Ναπι. χίν. 4, ἀπά ἠοῖς 
{παῖ ἴῃς 1 ενῖε5 τοραγά {πε δρροίπι πηεηΐ 85 
τηδλέάς, ὑνΠεγεαβ ννῈ ἅγὸ ΟἾΪΥ τοϊὰ ἴῃ Νυσθεῖ 
(βαῖ 11 νγὰ5 ργοροβεί. 



ν. 18--- 27. 

ἂπά οὗὨ ρτελῖ Κἰπάπεββ, δηἀ ἰογβϑοοκεβί 
τῆεπὶ ηοῖ. 

5. :τ8 Υελ, ἡ“ Μῆῃση {πε Παά πιδᾶς 
[πε πὶ ἃ πιοϊζεη Τα] ΐ, πα 8414, ΓῊ85 ἐς 
τγ (ὐοά τῆς δχουρῆς τῆες αρ οὐ οὗ 
Ἐρνρῖ, ἀηἀ Πδά τν7γχουρῆϊς ρτεαῖ ργονο- 
ΔΚ Π8 ; 

Ι9 Ὗεῖ τον ἱπ ΠΥ πηληιο]ά 
ΤΆΘΥΟΙΕ8. ἰογβοοίαβϑὶ (ἤεπὶ ποῖ ἴῃ ἴῃα 

ς Ἐχ. 13, Ὑ]]άογη 688 : τς Ζρ|112γ οὗὁἨ τῆε οἱουά 
Νυπι. τώ. ἀεραγίεἀά ποῖ ἤοπιὶ (παπὶ ΟΥ̓ ἀλγ, ἴο 
τος. το, ἰελά {πεῖ ἰῃ τῆ ΨΑΥ ; πείεδοῦ τῆς 
᾿ ΡΠ ΠΑΓ οὐ γε Ὀγ πίρῃϊ, το βῆενν τῆ πὶ 

ἰρῃῖ, δῃά τῆς ννᾶᾺῪ ψβεγείη {Π6Υ 
5ῃοι]ά ρο. 

ἈΝ πηι. 11. 20 Ἴδοιι ρανεβῖ αἰδϑο τὴν ἔροοά 
ΒΡΙΓΙ ἴὸ ἰηβῖγυςς τπεη, απά ννῖἢ- 

[Ἐπ τό. ΒεΪάεβε ποῖ τῊΥ ἐπιᾶππᾶ ἔγοπι {Πμεὶγ 
ΣΤ ηουτῃ, ἀπά δάναεβῖ ἴΠ6πὶ νναῖεσ [όγ 

τΠ εὶς τἈῖγϑῖ. 
21 Ὗ8ᾶ, ἰοτγγ γελτϑβ ἀϊάϑς τῆου 88.5- 

τΔῖπῃ τῆδπι ἰη τῆς νυ] ἀσγηςβ5, “9 ἐλαΐ 
ἐοσς δι ΠΟΥ Ἰλοκεά ποιβίηρ ; τἢεἰγ ἔς! με 

νναχαὰ ποῖ οἷά, δπά {πεὶγ ἔξες βννε]]εὰ 
Ὠοῖ. 

22 Μογεονεῦ που ρανεβῖ {Πεπὶ 
Κίηράοπιβ δηά πδίίοπμϑβ, δΔπα αἰάξι ἀϊνὶάς 
(ἤθη ἱπῖο σοΓΠΕΓ5 : 80 ἴπεν ροββοβϑεά 

ἘΝ μα, και Πε Ἰαπά οὐ ἐδίμοη, δὰ τῆς Ἰδηά οὗ 
τε Κίηρ οὗ Ἠεβῆθοη, δηὰ τῆς ἰαπά οὗ 
Ορ Κιηρ οὗ Βαβῆδη. 

22 ΤΠ εῖγ σὨΠ] άγαη Α͵5δο πλυϊορ] δα 5 
ἴῆοι 248 τῆς εἴδλιβ οὔ ἤεᾶάνεη, δηά 

Σ7. 

6. 
7οεῃ. ς. σ2. 

ΝΕΗῈΕ ΜΙΔΛΔΗ. ΙΧ. 453 

Ὀγουρθταβε τ 6 πὶ ἱπίο ἴης ἰαπά, σοη- 
σαγπίηρ Μῃϊοἢ του ἢδάδε ῥγοπλβεά 
ἴο τπ6ῖγ ἤδῖμδγβ, τῆς ΠΟΥ 5ῃου]ὰ ρῸ 
ἴῃ ἴο Ροβ5658 Ζζ, 

24 80 ἴδε ΤΠ] άγεη σνεπῖ ἴῃ δηά 
ῬΟΒΘΘΘ56 4 ἴῃς απ, δηά τῆοι βυὺ- 
ἀυεάβδι Ὀείοτς τῆεῖὰ τῆς ᾿ΠΔὈϊΔηῖ8 
οὗ τῆε ἰΔλπά, τῆς (ὑφπδδηϊῖεβ, δηά 
δανεβῖ τλεπὶ ἱπῖο τΠεῖγ μαπάβ, νγτἢ 
[ΘΓ Κίηρβ, δηὰ τῆε ρεορὶε οὗ τῆς 
ἰληά, τῆλι τΠῈγ πισῆς ἀο ννῖτῃ {Πεπὶ 
ἴδ Τῆ6Υ νου ]ά. ὑξῤ ον 

2ς Απά τῇεν ἴοοϊκ βϑίγοπρ οἰτεβ, ἐσ μκθὴ 
Δπὰ ἃ ἔδλι ἰδπά, ἀπὰ ρμοββεϑϑεά Ποιιβὲβ τ 
[]} οὗ 4}} ροοάϑ, 'ννε}]5 ἀἰρρεά, νὶπα- τ, 
γατάς, ληά οἰ νεγατγάβ, δηὰ ΟΠ 

ΤῊΣ. 

ἔγαϊ ἴΓΘΘΘ κ Ἡεθ. ἥκω 
'π δϑιπάδηςε: 80 πεν ἀϊά εἴ, δηά ἡ“ΜὍ0 5. 
σγεγα 8116. δηά δεςδπιε δῖ, ἀπά ἀε- 
᾿ρητεά ἘΠμαπιβεῖνεβ ἴῃ ΤΥ στεαῖ ροσά- 
Π 688. 

26 Νενεγθαὶεθβ ΓΠΕΥ ννεῦε ἀϊ8- 
οδεάίθηϊ, δηὰ γεῦε! !εἀ ἀσαίηϑε τμεεα, 
πὰ σαϑῖ ΤΥ ἰανν Ὀεμ πὰ ἐπεῖὶγ ὈΔΟΚΒ, 
Δη4 5[ενν τὴ "Ῥγορῆεῖβ ννῃ ]ς ἢ τεβ ! βεὰ "τ Κίρρε 
ἁραϊηϑβῖ τ[Πεπὶ το τὰ γη [πὶ ἴο [ἢ δε, δηά 
ἴΠ6Υ ννγουρῆϊ ργεαῖ ργονοσδίοηβ. 

27 ΤΠετγείογε ἴθοιυ ἀεἰνεγεάϑι τη 
ἰηῖο τῆς Παπά οὐ {Πεὶγ δπαηλε8, γῆ 
νεχαά τῃεπὶ: δηά ἴῃ τ τίπιε οὗ [ἢ δὶγ 
(τοῦδ ]ς, νἢεπ ἘΠῸῈΥ οτίεά ἀητὸ τῇδε, 
ἴῆου Πελγάσβε ἐδόηι ἔγοπι ἤδάνοη  δηὰ 
δοσογάϊηρ ἴο ΤῦγΥγ πηδη]ο]ά πΊογο 85 
ἴδοι γαναβῖ τ[ἢεπὶ βδνίουγϑ, ννῆο βανβά 

ὡτοςχϑι Ὁ Ὁ 0. Ὁ τ.-ὉὉ ...-ὕ- 0ὕ...0......ϑὃ05....-......0....-|ὔὸῸὌῸὉἍὍ δ 5. τ τ τς 

γασίοι ἀπά »ιογεϊ με, εἰοτυ ἐο πεν, Φ"ε 
δ ον Πππ ὦ ᾿ 

20. Τρομ σαυειί αἰσο 1 φοοά “»ίγὶ 10 ἱπ- 
“σἰγμεῖ ἐδ] Οἷ. 5. χχχί!. 8, πὰ οχ]!. 1. 
ΤἈῖ5 {τυ ἢ ἰβΒ ἢοΐῖ ΟΡΘΠΪΥ δηπουπορά ἰη [ἢ 
Ῥεπίδϊίους. 

22. Τομ 4141: ἀυϊήε ἐῤενι ἱπίο σογηφγεἢ 
Ἀδίδοσ, “ἴδοι ἀϊάκὶ ἀϊοέτι αῖο (θη οἢ 
81} οἱάον." (8ὲε Αὐἀάϊπίοηδὶ Νοῖς δῖ {πε ἐπά 
οὗ {πὸ σδαρίογ.) 

αηά ἐδε ἰαπά 9 δε ξἰπρ οΚ᾽ Ἠδεῤόομ ὙΠΟΓΟ 
5. ἃ τῇεϊοτγίς 4] διῃρὶ Πςδιίοη τῃγουρῆουξ [815 
ῬΓΑΥΘΥ, νν ἢ σ ἢ νν}}] δοσουπί ἔοσ 1} 15 οἶδιι56--- ἃ 
ΠΛΟΓΕ τορεςτίοη, ἰῃ ΟἴποΥ ννογάϑ, οὗὨ [ἢ ἰᾳϑῖ --- 
ν Πουΐ ΔΠΥ δἰϊεγαϊίοη οὔ τπ6 ἰοχῖ, (866, ρᾶγ- 
ἘΠΟΪΑΓΙΥ, νεῦβο τό, “ΠΟΥ ἀηὰ Οὐ ἔλί Ποῦ "ἢ 
δυϊ εἶ 4͵θϑὸ νοῦβθ 12 ΨΙ 19, νοΓθΘ 1ς υνἱϊ 
20, ἄζε.) ' 

23. 4: δὲ “αγὶ οΓ δεαυς"71 Οἵ, Οεη. 
ΧΧἸΪ, 17. 

25. Ηοισες Κρ οΚ᾽ αἰ χοοά:, ὦ. ϑ86ς 
οι. Υἱ. 11. 

ὀεεαρις 3.1.1 1.6. “ στον ὑγοιυὰ," οΥΓ “" ννδη- 
ἴοῃ "---ἃ ΓΑ ρΡὮγαβο, ΟὨΪΥ οσσυγτίης ἤογα δπὰ 
ἴῃ ἴννο ΟἾΠΕΣ ρίδοοβ, θυ. χχχίϊ, τς; |εγ. 
γν. 18. 

ἀεἰφῥιε ἐῤενν σου. Ἀίδον, “ Ἰαχαυτὶ» 
διοά," ΤΠοε νοτγὰ ἰ5 ἀπ. λεγ΄; διιῖ ςσορῃδῖς 
[ΘΥΠῚΒ πΊλ κα [ἢ 6 56ῆ56 ΟἰΘΑΓ. 

26. ϑίκαυ ἐῤγ ῥγοῤῥεμ. Βοβι 65. ἴῇ6 ὑγο- 
Ῥδμεῖϑ δἰδίη ὈῪ ἴπ6 ἐογείρῃπεγ, [ἐζεῦεὶ (τ Κ. 
ΧΙ. 4), [Ὡς ΟΠἸΥ πλυγοσ οὗ ἃ ργορῃεῖ ἐ185- 
ἘΠ ΠΥ τηθητοῃοα ἱπ ἴῃς ΟἸἹά 1 6βίαπιθηΐ 15 
ἴῃ οὗ Ζεοδβγίδῃ (2 (ἢγ. χχίν. 21). [ον δῇ 
ττδαϊτίοη, ἤονγθνοσ, βἰδίεβ [μὲ πιοῦὸ ἤδη οὔδ 
οἵ ἴῃς ρτϑαῖ ργορἢεῖβ (ε.σ. [5αἰδῆ, [ἐγεπιδῆ, 
δηᾶ "26 Κι61} γεγο πιαγίγγεαά Ὀγ {ΠπῸῚ Γ σοι ηγγ «- 
τῆοη. (Εριρῆδη. “᾿ς νι. εἰ Μοσί. Ρσορῆ." 
“Ορ.᾽ 1. ΡΡ. 238-240.) 

27. Τδοι ξαυε:} ἐδεγι σα υϊομγ..} 806 [υάψ. 



Ὡς 28 Βιῖὲ αἴεγ {πεν Παά τεϑῖ, [ΠΕΥ͂ 
ἐκρκεα ἰδ ἀἸά εν} ἀραὶπ δείογε τῆςεε : τβεγείογα 

᾿ς ἰοίζοϑε που τλεπὶ ἴῃ τῃ6 Βαπά οὗἉ τῆ! γ 
Θηδηε5, 80 παι {ΠεΥ ἢδὰ τῃς ἀοηλί- 
ΠΙΟΏ ΟνΟΓ {Π6πὶ: γεῖ ἤδη ἴΠΕῪ τε- 
τυγηθα, δηά οτγθὰ ὑπο ἴῆες, ἴοι 
ἢεδγάθος ἐξορι ἴτοαπη ἤπεάνθη; αδηή 
ἸΛΔΠΥ τἰπ|68 ἀϊάθς τποιϊ ἀεἰ νεῦ τΠεπὶ 

᾿ ΔΟσοΓάϊηρ' το ΤῊΥ͂ ΠΊΕΓςΙ 68 ; 
29 Αμπά τεβεβεάδε ἀρδίηβδε τῃεπη, 

τπδτ τῆου πιρητεβε ὉΠ ηρ τῆδηιὶ ἀρδὶπ 
πηῖο ΤῊΥ ἰανν : γεῖ {Π6γ ἀελ]ῖ ργουάϊγ, 
Δη ἃ Πελγκεηβά ποῖ πηῖο [ΠΥ σοτηπηδηά- 
πηεηῖβ, Ὀυζ βἰπηδαὰ ἀραϊπϑὲ Τῆγ 1υἀρ- 
τιδηῖβ, (ννῃ ]σ ἢ 1Γ 4 πᾶ ἀο, ἷς 804} 

μον, τς νῈ ἴῃ τΠαπι;} ἀπά ἵνιτπάγενν τῆς 
τος Βῃοιυ άεσ, δπὰ μαγάεηεά {ῃεὶγ πεοῖ, 
τἀσμέάεν, ἈΠὰ νγοι!]ὰ ποῖ ἤδαγ. 

40 Ὑεῖ ΠιΔΩΥ γεαῖα ἀϊάδε τδποι 
" Ηο. ἴξογθοδγ {Πεπὶ, δηἃ ται ἤθάϑι ἐρύναν 
συεν Τάφι. ἸᾺ6 πὶ ΟΥ ΤΥ ϑριγς ᾿ἴη [ΠΥ ΡῬΙΟΡΠΘΏ : 
"3 Κίρεε γεῖ Μοῦ ]ά τΠΕΥ ποῖ ρίνα εαγ: τπεγε- 
4 ὍΣ, 36. ἔογα ρᾶνεβί τῆοι Πεπὶ ἱπῖο τῆς Βδηὰ 
ἘΑΒΡΕΟΝ οὔ τῆς ρεορὶς οὗ τῆε ἰΔη65. 
“ἀελαά 2141 Νενογπεῖεββ [ογΓ [ῊΥ ρταδῖ 
Ζύζια, πιετοίοβ᾽ βαίκα τῆου ἀϊάβε ποῖ υττεηγ 

ςοηϑιιπια ἴδαπὶι, πού ἔογβακε τπεπὶ; 
ἔογ ἴοι αγέ ἃ ργδσίοιιβ ἀπα πηογοίξα] 
σου. 

4Ἐχ.3. 412 Νον τδετγεΐογε, ουγ (σοά, τε 
μεν διΓολῖ, τῆς “πιρητγ, ἀπά τῆς τογή 8 

16 πὶ οἱ οὗ ἴῆ6 παπά οὗ {Πεὶγ δη6- 
[Δ165. 

ΝΕΒΗΒΜΙΑΗ. ΙΧ. [ν. 28---418, 

ἼΡΟῚ 08) Οἡ ΟΥγ Κίηρϑ, ΟΠ ΟἿΓ ῥγίποαβ, 
Δηἀ οὐ οἷιΓ ῥυεϑῖβ, ἀπά οἡ οὐγ ῥγο- 
Ρἢεῖβ, ἀπά οἡ οἱγ ἔβῖδεγβ, δηά οἡ 4]]} 
ΤΥ Ρεορΐε, βϑίποσε τῆς της οὗ τῇς 
Κιπρβ οἵ Αϑϑυγίὰ ὑπἴο {ἢ 15 ἀδυ. 

22 Ἡονθεῖς τῆου ἀγέ 1.81 ἰπ αἱ] 
[ἢ 8 Ὀγοιρῆς ἀρο ὦ; ἔογ τοὺ 
ἢαϑῖ ἀἄοπε τρῃῖ, Ὀυς γγὰὲ Βᾶνε ἀοης 
ψΊ Κααΐγ : 
.34 Νεῖῖδεγ ἢανε οὐὔγ Κίπεϑ, ουγ 
ῬΠΊΟΘ8. ΟΌΓ ΡΙοβῖβ, ΠΟΥ ΟἿΓ ἐδίπετγς, 
Κεριὶ τῆγ Ἰανν, ποῦ θαγκεπαά ὑπῖο ΓΕΥ͂ 
σοπηΠΊΔΠἀΠΊ6Πῖ8 ἀηα (ΠΥ ταβα! ΠΊΟΠ 68. 
νγπογαν ἢ ἕπου ἀϊάθε ταΒῸ δραίηβς 
τῃεηλ. 

3ς Εογ ΠΕΥ ἢᾶνς ποῖ βογνεά τες 
'ἱπ τῃεῖγ Κίηψαοπι, πὰ ἰῃ ΤῊΥ ρστεᾶῖ 
σοοάηα55 ἔμπας τῆοιι ρᾶνεβὶ ἴΠεπὶ, δηά 
1 τα ἰαῦρα απά δι ἰδλπὰ τυῃϊςἢ τπου 
σανεδῖ Ὀείογε τἤεπι, πείῖμεῦ τυγποά 
ἘΠΕ ἔτοπι [ΠΕ Γ νυνὶ Κεὰ τννογΚβ. 

46 Βεμοϊά, νγεὲ “γέ ϑ8εγνδηῖβ [ἢ 8 
ἀδγ, πὰ μὸν τῆς Ἰαπά τ(ῃδῖ τοι ρανεβῖ 
πηἴο ΟἿ ἔδίμετϑ ἴο εδῖ τῃς ἔγαϊτ τΠεγεοῖ 
δηά τῆς ροοά τῃετγεοῦ, θεΠοἹά, νγε ὧγέ 
δεγυδηἴβ Ἰῃ ἰϊ: 

27 Απά τὲ γίεἰάδτῃ πιυςἢ ἱπογεᾶβς 
πηΐο ἴῃς Κίπρβθ ψνῆοπὶ του Παβῖ 5εῖ 
ΟΥΕΓ υ.5 Ῥεσδιι86 Οὗ ΟἿΓ 5[ῃ8 : 4150 {ΠΕ Ὺ 
ἢανε ἀοηπιϊπίοη ΟνΟΓ οὐ Ὀοάϊε8, δηὰ 
ΟΥΟΓ οὐ σδῖτ]ς, δὲ τΠεὶς ρίεαϑυτε, δηά 
γε ἄγε ἰῃ ρτεδῖ αἰβῖγεβϑ. 

28 ΔΑπά Ὀεοδιιε οἵ 4}] {Π15 νγε πχλῖζε 
τεαγίπσε, (χοὰ, Ψὴ0 Κααρεδῖ σονεπδηῖ πὰ ἃ 80Γ6 ἐσυεμαηί, ἀπά νυγῖε “ἢ; ἃ ΟἿΓ αὶ τεῦ. κὸ 
πεν. ζΚ ΠΊΕΓΟΥ, ἰεῖ ποῖ 8}} τῆς [τγουθδ]ς βθαπὶ ρτίποαβ, [μεντεβ, αϑπάΐ ργιεβῖβ, 568] κλέα 
ἡκνά με. τ||6 δεΐογα τῃ66, ἴτπμαῖ παῖμθ σοπὶα κηο 11. οε, σειρά, 

1]. 9,15 (γβεγε ΟΥμηϊεὶ ἀπά ΕΜιυά ἃγο οἰ] 
“ὁ ΒΑΝΊΟΙΓΒ ᾽᾿᾿.), Δηα σοπιραγα [πὰξ. ἶν. 6-24 ; ΥἹ. 
12; ἄς. 

28. 432εν δὲν δαά γα ἢ ΟΥ̓ (δ Ἰτγεφυοηῖ 
Ῥῆγαβο, " δηά ἴπε Ἰαπὰ ᾿δά γεϑῖ," 1 [ἀρ 68 
({Π. 11,30; ν. 31: ν|}}. 28) 

29. ῥιοδ ὕἥα »ιαπ ἄο, (5.71 ὙΠ686 ψψογά8 
ἅτ 2 Κοη ἔγοπι [,6Υ. ΧΥΠΣ. 5. 

αυἱδάγεαυ ἐδε «ῥοωΐάεγ. (ΟΕ Ζεςβ. Υἱ!. αι. 

80. Τὲ εοῤίε 9, ἐδὲ ἰαπάς.} 1.6. “ τῆς 
Βοδῖποη." ((οιηραγο (ἢ υ8ὲ οἵ ἴπε ἐχργό5- 
δἷοη ἴῃ ΕΖΓ. ἰχ. 1, 2.) 

86. ἢ ἄγε -ογυση..}7] Α58. μὰ τνοι]Ἱὰ ποί 
Ὀε τὴν 8ογνυδηῖβ, ὅγε ἅγε ϑδεσνδηῖβ ἴο [{Π6 Κίηρ 
οὗ Ρεγϑία. ((οπίραγε ΕΖυ. ἰχ. 9.) 

397. ἢ γίοίάἀελδ πιμεῦ ἱπογεασς. 1.6.“ 1Ὲ ΡΑΥ8 

{τθυῖε ἴῃ ἸΠΟΠΟΥ͂ δηὰ Κὶπά. (ϑὲς ποῖς οὔ 
ΕΖΥ. ἱν. χα.) 

τδεγ ῥαῦυε 4ονιίηϊοπ οὐ ΟἿ δοιϊϊδ: ἀπαὶ σὍΕΡ 
Ομ ἐαἰ1ἰ..1] ὙΠΟΥ οδη τοηυΐγε οὗὅὨ 018 ΤΠ ΤΑΣ 
βόσυῖίοθ, δηὰ ἴὑγ ΟἿΣ οδίιϊε ἱπῖο Ὀᾶρρᾶσο 
ΔηΙπ1415. Ηετγοάοῖι5 βρεᾶκϑβ οἵ (6 “δ γτίδηβς 
οὔ Ραἰεϑίίηθ " (δπιοηρ νοῦ ἴῃς [ἐν τηυβὲ 
ἤᾶνα ὕθθη ἱποϊυἀθα) ἃ5 ϑευνης ἴῃ ἴδ ἀστιδ- 
τιεηΐ οὗ Χεγχοβ (Ηϑοτ. νἱῖ. 89). 

38. δεα] μπίο 1 Τ ες οχᾶςξ ἔοτος οὗ ἴδο 
Ῥῆγαδο υ586} 15 ἀοιὈ1{ι]; διυιῖ [138 ξοηογδὶ 9οῦβο 
τηιῖ δ6 [Πδΐ [Π6 οἸα5565 πατηθὰ ἴοοῖ ρᾳγῖ ἴῃ 86 
8ε ] ηρ. [ἴ ννᾶ5 υδυδὶ ἴῃ ἴῃς Εδϑὶ ἴο λυ πεηϊὶ- 
οδῖα σονθηδηΐβ Ὁ. Δρρεηάίηρ [Π6 56 4}5 οὗ ἔμοϑο 
ὙΠῸ ννόσε ραγίϊθ5 ἴο ἴπεπὶ. (866 ἰεγ. χχχίϊ. 
το; ΔΝ πΚίηβθοη, Ἢ ἄπο. Εργριίϊδηβ, ἰἱ. 341: 
1, γατὰ, “ Νίη. ἀπά Βα. Ρ. 144; ἄς.) ; 



ΝΕΗΕΒΜΙ ΔΗ. ΙΧ. Χ, 45ς 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οὐ νοῖβα 22. 

ΤΕ εχργεβϑίοη, ΝΘ, πο ἢ ἰ56 ποννθοτο 
εἶδε υδοὰ Δυϑοϊυζοὶγ, ἰ5 Θχρ᾽ἰπθὰ ΌΥ̓ Οὐ οϑθπῖι8 
858 Θαυϊναϊοηϊ ἴο πὸ Ρ]ι ΓΑ] νον, ἀπά ἴγδης- 

ἰλϊοὰ “ἴῃ νασγίδϑ στερίοησβ δίνας ρατίθβ ἴοῦτας 

ΓΟΗΑΡΤΈᾺΒ Χ. 
τ: 7164 μα» 97) λένε 1λαἰ σεαραῖ (ἦς εουφιαηξ. 

29 71: λοίμες οΥ 14 ἐσυεμαέ. 

1 Ἠεδ. α΄ Υ̓ ; 1 Ηοῦ. Ἂ ΟΥΝ ἴτῆοβς τῆλ βελὶβὰ τὐεγέ, 
ἐηρε. 

Οτ, ἐᾷς τῆς 50οη οὗ Ηδοβα] δῆ, δπά Ζ|ἀΚι)δῃ, 
ὈΦΤΦ᾽. 

ι 
ΓΙ 

Νεδεπιδῃ, πες ΤΙΓΒΔὮδ, 

2 ϑεγδίδῃ, Αζαγίδῃ, [εγειηϊδῆ, 
4 Ῥδϑδυγ, Απιαγίδῃ, Μα]ς δῆ, 
4 Ηδκιυκῆ, δηεθαπίδη, Μα]]υςῇ, 
ς Ηλτίηι, Μετεπιοιῃ, Οδεάϊδῃ, 
6 1)ληϊεὶ, (ὐϊππρίμοη, Βαγυςῆ, 
7 Μεβυ] απ, Αι), Μι)απιίη, 
8 Μαδξίδῃ, Βι]ραὶ, δ᾽ιμλεπηαίδῃ : {πεβ88 

τὐογε τὴς ῥγεϑῖϑ. ' 
9 Απά τῆς [],ενίτοβ  θοΙἢ [ἐϑῆυᾶ 

τῆς 5οῃ οὗ Αζαπίδῃ, Βιίπηυὶΐ οὗ τῆς 
80η8 οὗ Ἡεπδάλά, Καάπιιε] ; 

1ο Απά τπεῖγ Ὀτγεῖῆγεη, δηεδαπίδῃ, 
Ἡοά!)αη. Καὶ εἰ, Ρεϊδίδῃ, Ηδηδη, 

11 Μιοἢα, εδοῦ, Ηδβϑμδδίδῃ, 
12 ΖδςἼουγ, δῃσγε ἢ, ΘΠ θδηΙΔ ἢ, 
12 Ἡοά!)αῆ, ΒΔηϊ, Βεπίπα. 
14 Τῆε οςὨἰεξοξιῃςε ρεορῖὶε; Ῥαγοβῇ, 

ῬΑῃδι ῃ-πηοδῦ, ΕἸδπι, Ζαῖῖμιι, Βδηὶ, 

ΟΗΑΡ. Χ. 1. ΖιάξιαΡ.1 ΤὌς “ Ζιάκι)αἢ᾽ 
οὗἁἨ 1015 ραϑϑᾶρε 5 ῬγοθαὈΪΥ ἴῃ 6 58Π|6 ῬΈγϑοῃ ἃ 
(πὸ “ Ζδάοκ ᾽ οἵ ςἢ. χιϊ. 13. “ Ζαάοϊκ ̓ 5 6χ Κ- 
ΓΟΞΘΪγ σα] θά “τῇς Ξογῦ6," δηὰ ἴἴ ν85 ῥὑγο- 
ὈΪΥ 45 {πὸ βογῖθε νῆο ἄγον υρ ἴΠ6 ἀοσυπιεπξ 

ταὶ “ Ζια κι) ἢ " 5ἰχποά ἰἴ ἱπιπιςάϊδίεὶγ ἁῆοῦ 
Νοδουλίδῃ. ((οπηραῖς ΕΖΓ. ἰν. 8, 9.) 

4-8. δεγαίαῦ, δ’. ἴτ δα58 θεοη τοραγάρα 
85 είγδηρε ἴπαῖ ννὸ ἀο ποῖ βπά ἰπ [ἢ ]5 11σὲ 6 
πάτηοϑβ οὗ οἰἴποσ Εὐγα οὐ ΕΠ ἢ: δηά ᾿ ἢδς 
δοοη οὐ ἀγγυοὰ (Π αν ἀθου) παῖ, 495 Εἰ 2ΓΔ 5 
Ὠᾶπιθ ἀοοβ ποῖ Δρροᾶγ, ἴθ σᾶπηοῖ δᾶνα Ὀόθη 
Ῥτέβεηῖ δὲ [ἐγυβα]επὶ ἀυτγίης (ἢ 568] 1ηξ. Βυΐ, 
1 ννὸ ἜΧδπΠΊ πὸ ἴπὸ ὨΔΠΊΘ5 1ἴΠ ὙΟΓβ65 2-8, νν6 
8.2}} πηὰ παῖ, οὗ {6 ἰνγοηΐϊγεοπο, ϑἰχίθθη 
ΟὐσυΣ ΠΟΔΓΙΥ ἰπ ἴδ βδᾶτης ογάογ, ἰη οἷ. ΧΙ, 
1-6, ἃ5 ἴῃ πᾶὴθβ οὗ ῥγιεϑῖβ ννῦο “ποηΐ ἃ 
νυ Ζεγυδθαῦοὶ ἀπά [ἐβδιια," ἀπά νβοϑα 
ΒΟΏ5 ΕΓ ςΟΠΙοΙΠΡΟ ἢ [ἐβυδ᾽5 50η, 
]οϊακίηι (ἰδ. 112-21). [ἴ 5 ενϊἀεηΐ, [πεγεΐογο, 
1:2 ἴῃ6 παπιο8. ἃ5 ιιϑϑὰ θοῦ, ἄγ ποῖ ρεῖ- 

βληςῖᾳ " (΄ Τ Βοβδιγιι5, 5. γν.), Βογίδοδυ. σοῃ"- 
Ἰεσΐυγεο5 (δῖ {πΠῸ 11}1 ογίριηαὶ ῥῆγαθο ννῶβ 
ΠΝ ΡΣ “ΦΟἢ 5146 δηά 51ἀ6," 1. ς. “ οἡ 

ἜΥΕΓΥ 5ἰάθ,᾽" ἔοσ νοι ΠΝΕΡ 15 ἃ οοπίγαςοα, 

;ς Βιυπηΐ, Ατρλά, Βεβαί, 
16 Αἀοη! δῆ, Βίρναι, Αάϊη, 
17 Ατεῖ, ΗΙ ΖΚ δῃ, ΑζΖαγ, 
18 Ηοά!]αῃ, Ηδβῆυπ, ΒεΖαὶ, 
19 Ηλιίρῃ, Απδίμοίῃ, Νεῦθαί, 
20 Μδρρί5ἢ, Μεβῃι ]απι, Η εζΖίτς 
21 Μεβῃοεζαδῦςεϊ, Ζεάοκ, [λάἀάυ2. 
22 Ρεϊδιίδῆ, δηδη, Αμπαϊδῇ, 
23 Ἦοξδεαι, Ηδπαηϊδῆ, Ηδϑῃυῦ, 
24 Η)]]οἢεβῃ,, ΡΊ]ε μα, ὅποθεκ, 
2ς Ἀεδυηι, Ηδομδρηδῃ, Μδαϑβείϊδῃ, 
26 Απά ΑΒι]αῆ, Ηδιδη, ἄπδη, 
27 Μα)]υςῖ, Ηδλγίπι, Βδαπδῆ. 
8 4 “Απά τἢε ταβί οὗ τῆς ρβθορῖϑ, “ἜΠΕΕ 

τῆς ρτγοϑῖβ, τὰς [Ιενῖῖτε8, [τς Ρογζεγϑ, 
τε βίηρεῖβ, ἴτε Νειβιίηπη5, δηά ἃ]]} 
{ΠῸΥ πὶ Πδά ϑβεραγαζεὰά τῇεπιβεὶνεβ 
ἔτοπι τῆε ρεορὶς οἵ ἴμε ἰληἀ8 υπίο ἴῃ 6 
Ϊδλνν οὔ Οσοά, τῇ εῖγ ψνῖναβ, [Πεῖγ Β0Π 8. 
δηά τῇ εἰν ἀδυρῇϊζογβ, Ἔν ΟῚ οὴς Πανίηρ; 
Κπον]εάρςε, δηάὰ Βανίπρ υπάοτριδηά- 
ἱηρ; 
᾿ ὙΠ ΠΕΥ οεἶανε ἴο τῇῆεῖγ Ὀγεϊῆγεη, 

{Πεῖγ ποῦ] 68, ἀπά ἐπίετε ἰπῖο ἃ οσιιΓβ6. 

50η8], διιξ ἀεβίρηαῖς ἔλπι]65. ὙΠε 568] οὗ ἴῃς 
δι ἢ-Ουίοϑο  Υ ἤουθα οὐ ϑεγδαίδἢ ννᾶ5 Ῥσγοῦ Ὁ} ῦ 
ἀρρεηάδοά οἴποσ ΌὉῚ ΕΖγὰ οσγ ΕἸ 2510, ψμῸ 
θοῖἢ Ὀεϊοηροά ἴο [ἴ, 

9-18. Χϑυα, δ.. 1,ενς 2] ἔλπι 65 ἃγό 
ΓΟΓΙΔΙΠΙΥ ἱπίοπάφα ὈΥ ἴῃς ἢγϑδι ἴσο πᾶπιεβ 
ἤΟΓο (566 ποῖς οὐ οἷ. ν]}}. 7), δηά ργοῦδθ}Υ ΚΥ͂ 
(δ τοπιδιπάογ. 

14. ΤὍε εδίο οὔ δε ῥεορίς.} ἔτοτα “ Ῥασγοϑβὰ " 
ἴο “Μαρρίδϑῃ" (Μαρθιβ}), ἴδε πᾶπιὸ5 τὰ 
ἴἢοβο οἵ οἰδη8 οἵ ἔλπ }ε5 (ςξ ΕΖγ. 11. 2-10; 
Νεῆ. νἱῖ. 8-1:). ΑΒο [815 Ό]ον ἴπ6 πδπιὸν 
οἴ πιεπ.---Ῥεγθδρα ἴδε μελά πηεη οὗ ἴῃς πυπι6- 
ΤΟΙ ρίδοθς νυ ἢ οσςὰγΓ ἰπ ΝΕ. νἱῖ, ψπουῖ 
δεΐηζ τοροαϊοὰ ἤογς (Οἴδεοη, Βειμ εδεαι, 
Νοείορβδῆ, Βειμβ.αζιιδνυεῖι, ἄζο.). 

48. “47 δὲν ἐδα! δαά “εβαγαϊεά ἐδεν εἰ οε,.} 
866 (ἢ. ἰΧ. 2. 

49. {δεν εἰαυε ἰο ἐδεῖγ ὀνείδεα, ἐδεὶ» ποδέω.} 
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πὰ ἱπῖο δὴ οδΐῃ, ἴο νναὶϊκ ἱπ (σοά᾽ 
Με. ἐγ νυ, ΜὨΙΟἢ ννὰβ ρίνεη ἴθγ Μοβεβ τῃε 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ. Χ. [ν. 3ο--37. 

ἴο πιᾶίκε λη δῖοπο- [86 πη οἴογιη 
β μά Ὁ 411 τῆς ψοτκ ταθηΐ ἰογ ἰϑγδεὶ, 

᾽. βεγνδηῖ οὗ (ὡοά, δπὰ ἴο οὔβεγνε δπά οὔ ἴῃς ἤοιιβε οὗ οι ἔ 
ἀο 4]1 τὴς σοπτπχαπάἀπιοηῖβ οἔτης ΘΚ. 44 Απάᾶννε ςαϑῖ ἴδε ἰοῖβϑ διποηρ ἴδε 
ουν Ἰ,ογὰ, ἀπά 5 Ἰμάρπιεπῖβ ἀπά ἢΐ8 ργίεβίῖβ. ἴῃς [,ονίτεβ, ἀπὰ ἴῃς ρεορὶε, 
ϑδιιιϊοϑ ; , ίογ ἴῃς ννοοά οἴξετγίηρ, το Ὀτίηρ ἐξ ἰπῖο 

40 Απά «δῖ νψγὲ ννου]ὰ ποῖ γίνε (πε Βουβε οἴουγ (σοά, δἴϊεγ τε πουβεβ 
ἢ Ἐχ.34. δρῃγ ἀδυρῆζετβα ητο τῆς ρεορὶε οὔ τῆς οὗ οὐγζ ἔβίμειβ, αἵ εἰπιε8 ἀρροϊητεά 
Ὁευις, 7.3. ἰληἀ. ΠΟΥ ἴάκα {Π6ὶγ ἀδιιρῇτεγβ ἔογ οὐγ γϑᾶγ ὈΥ γϑᾶγ, ἴο θυγηῃ ὑροῃ ἴπε αἰϊαγ 

80Π5: οὔ τῆς [ΚΡ οὧὖγ (ὐοά, 45 ἐξ ἐς νυγίτῖςη 
Ἐχιθ... 4 “Απά ΖΓ τῆς ροορὶε οὔ τῆε ἰαπά ἰῃ τῆς “ἶανν: ΠΝ 
ἵκεν. 43.3. ὈΓΙΠΡ, ὙγΆγῈ ΟΥ ΔΠΥ νἱοῖιδῖβ οα ἴῃς 45 Απά ἴο ὕτίπρ τῆς ἢτγβείγυ 5 οὗ ἃ το. 
ἔτ δες ΞΑΡΡΑΤΉ ἀΔΥ ἴο 56]. ἐῤαί νγε ὑγου]ά ποῖ ουγ ρτουπά, ἀπά τῆς Ατγβείγυϊτβ οὐ 411 ἔξν τς 
εἰν 53. 15. δὲν [τ οὗἁἩ τῆεπὶ οα τῆς 54 ΌΔῖἢ, οΥ οη ἔτιυϊε οὐ 411 ἴγεεβ. γεαγ ὉῪ γεδί, υὐΐο "5 
πρελ τῆς ΒοΙν ἀδΥ: πὰ ἐδμαὲέ νχὲ νγουϊά τῆς πουβε οἔτῃε ΓΟΚ : , 
ἫΝ " Ἰςανε τῃε βενεητῃ γεᾶγ, δηὰ τπε ἤἐχδο- 6 ΑἸβο {πε βυβίθογη οὐ ουγ 80η5, - 
1. ΠΡ τοη οὗ ἵενεγγ ἀεδε. Δη οὐ ουγ οβίεε, 85 ἐξ ἐς νυγτέεη 71 7. 
ἘῊΗεΡ. 22 Αἰβο ννὲ πιδάς ογάϊπδηςεβ ἔογσ τῆς ἰανν, ἀπά τῆς ἤγβεϊὶηρβ οὗ οὐγ ἢεγάβ πρήφ δὰ 
2, 8, ἴο οἤδγρα ουγβαῖναβ γεαυΥ ἢ ([ἢ6 πὰ οὗ οὐυὐγ βοςκβ, ἴο Ὀτίηρ ἴο τῃς Νύπι. τς. 

(Ὠἰγά ρατῖ οὗ 4 φῆεκεὶ ἴογ ἔδε βεγνίος ἤουβε οὗ οὔυγ (οά, ὑπῖο τῇς ργίββιβ τῷ λας, 
οὔτῃς μοιιβε οἔουγ αοά; 

23 ἔογ τῆε 5ῃεννθγεδά, δηά ἔογ τῆ 68 
σοητίη] πιεᾶῖ οβδγηρ, ἀπά ἔογ τῇς 
σοπείηυλ] δυγηῖ οβεγίηρ, οὗ τῆς 82Ὁ- 
Ὀ4ῖ5. οὗ τῆς πὲνν πιοοηβ, ἔογ ἴδε 8εῖ 
[ελϑῖβ, ἀπά ἔογ [6 ΠΟΙῪ ἐλίησε, Δπα ἔοσ 

1.4. “το {μεῖὶγ (ππογοὺ ἀϊδιϊησι 5ηοα Ὀτείϊδγοη," 
ἴΠοϑ6 νν8ο διδά 5εῖ {Πεὶν 5θα]β ἴο ἰῃς οονδεηδηῖ, 

81. Βριπῷ «ὑαγό. .. ὁπ ἐδὲ “αὐδαιῥ᾽ ἀαγ. 
Οομραᾶγο ςοἢ. ΧΙ. 16, ννῆεγα {Π18 ἀδβδοοσαίοη 
οὗἩ [μὲ ϑαδῦδίἢῃ 15 βδοννῃ ἴο πᾶν σοζωσηοη  Υ 
ἴλίκοη ῥίδςα. 

ἔκαυσε ἐδὲ “φυεπίδ γεαγ.] 1.6. “Ἰεῖ τῆς ᾿ἰαπὰ 
Τεβὶ ἴῃ {πε βαθθδίςδὶ γεαγ," 88 Ἴσουηπηδηάοα 
Ἐχ. ΧΧΙΙ, τα; [(δν, ΧΧΥ. 4. 

ἐδε ἐχαζίον ο77 ἐυεγ ἀεὐ1.1 ἘἈδίδου, “ ἘΔ 9 
ἀοδν" (οΥ 186 ΡΙθὰ 6.) “Οὔ ΘΥΟΣΥ διὰ," 
ΤῊΘ Ργοχηῖϑε ἰ5 ἴο ξῖνε υρ ἴδε “ ρ᾽εάο- Κίς" 
τηοηποποά ἰη ςἢ. ν. 2:10. 

82. Τρε τ ῥὶγά ῥαγὶ οὗ α «“ὁεξεί. ΤῊ ἀρρϑᾶσβ 
ἴο αν θθθη ἴῃς ἢγβί οσοδϑίοη οὐ ννῇϊςἢ δη 
δηηυδὶ ραγπηθηΐ ἰονναγάβ ἴΠ 6 τηδιπῆοπδηςο οὗ 
[Π6 Τειηρὶο βεγνῖςο δηὰ ἔδογὶς ννᾶ5 ἐβ(δὈ σμθά. 
ΤΊΙα ΠΑ] ἔσϑθοκοὶ οὗ ἴπ6 1 ἂνν (ΕΧ. χχχ. 11) ννᾶϑ8 
Ῥαϊά ΟἿΪΥ αἱ {πε {ἰπ|6δ οὗ ἃ σδηϑιι8 (νῃϊςἢ 
ΤΆΥΟΙΥ ἴοοκ ρμὶδςθ) δηὰ νὰβ 8 ποῖ ἃ τὸ- 
Οὐγγης ἴαχ. [ἢ δῆεγ {π|68 [86 δπηι8ὶ] ῬᾶγῪ- 
τηοηΐ νν45 Γαίβϑεα ἔγοπι ἴῃς {πγὰ οὗἩ ἃ 586Κο) ἴο 
μ4] ἃ βδι!ιε καὶ. (δες Μαίῖ. χυῇ! 2.4.) 

384. Ἐξε ἐσ ἐδὲ ἰοίς .. . Ὧν δὲ «υοοὐ οὔέγ- 
“π.}] Νὸ 5ρεεῖδὶ ργονβίοῃ νγὰ8 πιδάθ ὉΥ ἴῃς 
1|ἂνν ἔογ ἴῃς ΘΌΡΡΙΥ οὗ ννοοά πεοεββᾶγῃ ἴο Κϑὸρ 
ἔγε ονοῦ Ὀυγηίηρ τροη ἴῃ Αἰΐαγ ; ποῦ ἀο [)ανίά 
ΟΓ ϑο]οπίοη ἀρροᾶγ ἴο μᾶνε ἰηβιτυϊθα ΔηΥ ἀδ- 

(ἢλι πιϊηϊδῖεγ ἴῃ τῆς πουβε οὗ οὖ 
(οά: 

27 Απὰά ἐλαὲ νγχα 53ῃου]ὰ Ὀτγίηρ τῇς 
ἢγβιίγυ!5 οὗ ουγ ἀουρῇ, ἀπά ουγ οῇετ- 
1ηρ8) ἀπά τῆς ἔπι! οὗὨ 41] πιδππεῦ οὗ 
ἴΓε68, οὗ ψίπε δηᾶά οὗ οἱἱ, υπῖο τῆς 

Βηϊΐο τοχυϊαϊοηβ οἡ ἴῃς βυδ)εςί, [{ τετηδιπεᾶ 
ἴογ Νοδεπλδῃ ἴο οβίδ 5} ἃ βγϑῖεπὶ ὈΥ ν᾽ Ιοἢ 
τῆς ἀν οὗ δβιιρρίγιης ἴδε νοοά 5δοιϊϊὰ ὃς 
Ἰαϊά 85 ἃ δυτίδεπ ἴῃ τὰγη οἡ ἴῃ νᾶγίουϑ οἰδηβ 
ΟΥ ἔπη} } 165, νυ] ἢ ννογὸ τοραγάθα ἃ5 σοηϑδῇ- 
Κυϊηρ {86 πδίίοη. Τῆς ἰοῖ ννᾶ5 υϑεὰ ἴο ἀεῖετ- 
τηῖηθ {Π6 ογάοσ ἴῃ νυ Ποἢ ἴπε βενογαὶ [3 π1}}}65 
δῃουϊά ρΡεγίοστῃ ἴδε ἀι7γ. Α 5ρεςϊδὶ ἀδὺ (ἴδε 
141} οἵδε ΜΗ͂Β πιοπίῃ, δοοογάϊηρ ἴο [οδερῆυ5) 
νν85 Δρροϊηϊοά ἕογ ἴἢς Ὀγηρίης 1 οὗ 1τῃς 51::0- 
ΡΪΥ ; δηὰ 1}}}5 ἀδὺ ννᾶ5 τον ἃ {ἰπ6 εα 88 
4 ἱρὴ ἐδϑίιναὶ, δηὰ οδἱοὰ “ἴῃς Εεδϑδὶ οὗ τς 
ΔΑ οοὐ-οἤετίης." ([Ὀ5ερὶι ' Β. 1.1... 17, ξ 6.) 

4: ἐξ ᾿ς φυγίδίοη ἐπ ἐδε ἰααυ.)] ΤῊς Δ]]υϑίου ἰ8 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ ἴο [νεν. Υἱ. 12. 

856. ξμ.1 Οη πο “ Πχϑὶ ἔτυϊ5 οἵ [86 
ἐτουηά," 5εὲ6 ποῖίεβ οἡ ἔχ. χχὶϊ. 29 ἀπά χχίϊὶ, 
19. Οῃ ἴδοϑβε οὗ γεοδϑ, 8ε6 ποῖςβ οὐ ἔ,δν. χιχ. 
41; Ὠδαυῖ. ΧΧΥΪ. Δ. 

86. ΤῪὲε ηείδογη 9.7 οὰν “ο..}1 16. (ῃς τὸ- 
ἀειπιρ[οη- ΤΟ ΟΏΟΥ ἴον πε. (Νυπι. χυῇ!. 15. 
16.) ᾿ 

απο οἱ αἰ 16. 1.6. οἴ ουΓ ὑποΐοδη δοαοῖβ. 
ΤΠοβ6 αἷϑο χέγο ἴο δὲ γεἀοεπιεά (Νυπι. χνῆὶ, 
15). ΤΒο βγβι!ηρβ οὗἩ τῆς οοδη ἴ5 γγ ΓΟ 
ἴο δε 5δογιποεὰ (ἰδ. 17). 

87. Τόε ἡγεύιωῖ: ο οὐν ἄορ ὁ. 5εὲ Νυπι, 
ΧΥ. 20. 



ν. 38---8.] 

ΡΠ αβῖβ. ἴο τῆς σΠαπηθεῖβ οὗ πῃ πουβε 
οὗ οὧὖγ (ὐοά; «πὰ τῆς εἰ ὸ8 οὗ οιις 
διουῃὦ ὑπῖο ἴπε []νενίτεβ, τπδὶ τῆς 
δᾶπης 1], εν τε8 πηρμῖ ἤᾶνε τῆς τ 65 ἴῃ 
411 τῆ6 οἰτε8 οἵ οὺὖγ {Π|ᾶρε. 

48 Αμπά τῇς ρτίεϑβι τῆ βοὴ οὗ Αδιοῃ 
504}} Ὀς ἢ τῆς [,ενῖτε8, ἦν επ τῆς 
1, ενίτεβ ἰᾶκε εἰ 68: δηά τῃε 1, εν τε8 
5[.4}} Ὀτίηρ ᾧρ τε τῆς οἵ τῆς {||} 68 
ιπηἴῖο τὴς ἤουβα οὗ οὖἵγ (ὐσοά, ἴο τῆς 
σομδηιθεῖβ, ἰηἴο τῆς τγεάϑιγε ἤοιιδ6. 

29 ἔογ τῆε ομΠ]άγεη οὐ [ϑγδεὶ δηά 
(ἢ6 σῃΠ]άγεη οὗ [νανὶ 8384}} Ὀγίηρ τῇς 
οἴξεγίηρ οὗ τῆς οογη, οὐ τπ6 πενν ψίηα, 
Δηά τῇς οἹ], απο τὰς σῃλθεῖβ, νπεῖα 
ἄγε ἴμιε νε586]5 οὗ τῆς βδηοίιδγυ, δπά 
ἴῃς ρτγίεβίβ (παῖ πηϊηϊβῖεγ, ἀπά τῆς 
Ῥογίειβ, ἀπά τῆς βἰπρεῖβ: Ὧπά ννγὲ νν]}]} 
ποῖ ἔογβακε τῆς ἤουβε οὔουγ (οά. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚΒ ΧΙ. 

: 71λὲ γμίγε:, τοἰείαν» πιόη, αμαὶ 16 ἐρείξ 
απ λοι ὧν ἰοί, ἀτυεῖ αἱ ερισαίονι. 3.4 
εαίαίοσμε 97 λεῖγ μπαγιεσ. 20 746 γεάμξ 
ἄτοεί ἐπ οὐδέ εἰμές. 

ΝῺ δε τυΐεῖθ οὗ τῆς ρδορίςα 
ἀννεϊς α [εγυϑαίδια : (ἢ ταϑβῖ 

οὗ τῆς ρβορὶς αἷἰϑο Ἵδϑὲ Ἰοῖβ, ἴο Ὀγίηρ; 
οἣδ οὗ τε ἴο ἀννεὶ] ἰπῃ [εγυβαίεπι τῆς 
ΠΟΙΥ οἰτγ, ἀπά πίηε ρδγῖβ 19 ἀπυείΪ ἴῃ 
οἱδεν οἰτίε8. 

2 Απά τε ρεορῖε δ]εββϑεά 11} τῇς 

δὲ εὐανιδεγ: οΓ 1δὲ δοισἢ ὙὍδὸ 5ἰάθ 
οἰαιηθεῖβ οἵ (ἢς Τοπιρὶε (τ Κ. νἱ. 9), ννυβεγείη 
[πε [65 δηὰ ἴπε οἴΠΟΓ ρογίοηβ οὗ {Π6 ὑγιοϑὶβ 

ΝΕΗΕΜΙΔΗ. ΣΧ, ΣΙ. 

πλδη, [Πδῖ Πρ Ὶγ οεγεά τ εη: 56Ἶνε8 
ἴο ἄνγε]] δὲ [εγυβαὶ πὶ. 

4 ἿΝον τἋ8ἢε8ὲ ὅγε ἴπε ςδιεΐ οὗ 
τῃε ργονίπος τΠδῖ ἀννεῖς ἴῃ [Θγυβδ]επὶ : 
Ὀυζ ἴῃ τῃς ςοἰείε5 οὗ άδὴ ἀννεὶς ὄνεῦγ 
ΟΠΘ ἰῃ [8 Ροββεϑϑίοῃ 11) ΤΠ 6 ΙΓ οἰ 165. {9 
τυΐ!, ἰ5γαςὶ, τῆς ργιεβἴβ, ηὰ τῆς Τ,ενίτοβ, 
δηά τῆε Νειδιηίΐπιβ, δηά τῆς σι] άγεη 
οὗ δϑοϊοπιοη 8 βεγνδηῖβ. 

4 Απὰά δὲ [εγυβαίεπὶ ἀνγεὶς εεγέαη 
οὔ τῆς οὨΠ] γε οὐ [πάλῃ δπά οὗ τῆς 
“δ άγεη οὐ Βεπ)απλα. ΟΥ̓ τῆς (ἢ ]]- 
ἄάγεη οὗ [πάδῃ; Ατβαίδῃ τῆς βοὴ οὗ 
Ὀείδῃ, τῃς βοη οὗ Ζεομαγίδῃ, ἴῃς βοὴ 
οὗ Απιδγίδῃ, τῆς δοη οὗ δῃηερμδιίδῇ, 
της 8οη οὗ Μδμαδίαϊςεὶ, οἵ τῃς Ἵμι]άγεη 
οὗ Ρεζγε ; 

ς Απὰ Μαδϑείδῃ τῆς βοη οὗ Βαγυςῇ, 
τῆς β8οη οὗ (ὐο]-οζεῆ, {πὸ 5οη οὗ 
Ἡζαίδῃ, τς βοὴ οὗ Αἀδίδῃ, τε βοῇ 
οὗ ]οἴδγρ, τὴε 8ϑοὴ οὗ Ζεςμαγίδῇ, τῇς 
80η οὗ δῃ!)οπὶ. 

6 ΑἹ] ἐε βοῃβ οὔ Ρεγεζ τῆδὲ ἀνεὶς 
αἵ [γιιβαϊθπιὶ τυεγε ίουγ πυπάτγεα τῆτεε- 
5ζοΓγα δηά εἰρῇς να]ίδηΐ πηεη. 

7 Απὰ τΠε86 Ὧγέ ἴπε 5οη8 οὗ Βεη- 
Ἰαπνὶη ; 8411 τῆς βοὴ οὐ Μεβῃυ λπι, 
τῆς 5οη οὗ [οεά, {πε βοὴ οὗ Ρεάαίδῃ, 
16 80η οὗ ᾿Κοϊαίαῃ, (ἢῈ 850ηὴ οὗ 
Μαδϑβείδῃ, τῆς 8οη οὐ [ἢ 16]. τὴς βοὴ 
οὗ [εϑβαϊδῇῃ. 

8 Απά δἤϊξεγ πἰπὶ (ὐδοθαὶ, δ41]4]. 
πἷπα δυπάγεα ἔννεπὶῦ Δπά εἰρῆι. 

8. ΤΡε εδίάγεη 977 ϑο]ονποπ᾽ σεγυαη..2 868 
Ὠοῖο οἡ Ε;ΖΥ. 1. 5ς. 
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4-10. Οη ἴδε οἶοβα σογστεϑροπάεηςς οὐ ἢ }8 
Ῥᾶϑϑαρὸ 1 1 ΟἾΓ. ΙΧ. 1-22, 566 ποῖβ οἡ 1ῃδῖ 
Πδδρίεσ, σεῦϑε 3. Βοίἢ δςοουπίβ ἀρρθᾶγ ἴο ὈῈ 
εχίσγαςϊβ ἔτοτῃ ἃ ρυδὶ]ὶς ΟΠ ςΟΪ4] τε ριϑῖογ νυ ΙΓ ἢ 
Νοδοπιδἢ σδυδοὰ ἴο ὃς τπλδάς οὗ 5. σδηβι8. 
ΤῊΟ Τσρδη5808 56} δοεπιβ ἴο ἤᾶυθ Ὀδθη ςοηῃῇηξὰ 
ἴο 86 ἀννε!]οῦβ δῖ [ογυβδὶοπι. 

4, Διδαίαδ.] Ον, “ ἱεδαὶ (τ Οἢν. ἰχ. 4, 
δηά ποῖς δά Ϊος.). 

δ. Μακ:εἰα δ. Οτ, "" Αϑαδίδῃ" (ἰδ. 9). 

6. 7Ρὲε “οη: ο Ῥεγεξ.} Τῆδ πυπιῦετ οὗ (ἢ6 
ἀεβοοηάδηϊβ οἵ “ ῬογοΖ," οὐ Ρῇδγοζ, ἴῃς οἱάδςῖ 
Ὀογῃ οὗ [υάδῆ, ἰ5 ποῖ σίνεῃ ἱπ (γοηῖς]68, 
ννῆογο, δονγονυοῦ, ἴῃ6 πυτπθοῦ οὗ [Π6 “ 5οηβ οἔ 
Ζεταδὰ " 15 ριιῖξ οἡ γσεοογὰά (τ (ἢγ. ἰχ. 6). 

8. Οαῥαὶ, δα αὶ. Νοῖ πιεπ[ἰοποὰ ἰη Οἤγο- 
ὨΪς]65. 

πίπε δωκάγεά ἐφυεπῖ απάΐ εἰσ δι. ἴῃ ΟὨγοηι- 

ἍΕΓ͵Ε σἴογο (ἰηΐγα, οἢ. ΧΙ, 5). 

398. Τόε δε οὗ δὲ “ἰδ. ἢ Οἡ “τῆς 86 
οἵ {86 {π||65.᾿ Ὡς ἢ ννὰ5 1[Π6 ῥγοϑίϑ᾽ ἀϊι6, 866 
Νυπη. ΧΙ]. 216-28. 

Οσηαρ. ΧΙ. ὝΠΟΙΟ 15 ἃ οἶοδα σοῃηθοίίοη 
Ὀεΐνεεοη [ἢϊ5 σπαρίοσ απὰ πὸ οροηΐην Ρογίίοη 
οἵ οἢ. νἱ!. Ὑ πε (πΠουρῆϊΐ οὗ [6 νυτίἴοῦ, οὐ σοπὶ- 
ῬΙΪοτ, ξοὶ5 Ὀδοκ ἴο ννῆδί ννα8 8α]ά ἴῃ ςἢ. νἱ]. 4 
οὗ [ῃς 9ϑεδηῖ ρορυϊφίίοη οὗἨ [ογιιβαίοπι; ἀπά ἢς 
Ῥιοςεεὰβ ἴο ἴ6}} ι.5 ον ἴΠ6 ἀδβοιοηΟΥ ννᾶ8 
τεπλθαϊοά. 

10 ὀγὶπρ οπϑ ὁ ἰεη.} ΑτΈΒοῖ4] οη]γχοπιθης5 
οὗ οσἀρί415 ΟΥ̓ ἔοσοιδὶε ἰγδηβέοσβ οὗ ροριι]δ- 
ἴοη «ἴο ποῖ, νγογο ηοΐ τἰηυ5ι.2] ἴῃ δποείθηΐ 
εἰπιε5, ϑύγαδαςσιιθε ὑδοᾶπις ἃ στγεαῖ ΟΠ, δὃ. Β.0. 
5οο, ἴῃ 1ἢ}15 ΜΥΑΥ ;" Μεξδῖορο δ ἰη Β.Ο. 371; ΤΙ" 
δταῃοςογία δδοιῖ ΒΟ. 7γο. Ὑγδάϊτοη δοςτὶ δοὰ 
ἴδε μγεδῖηςϑβ5 οὗ Ἀοπιε, ἴῃ ραγῖ, ἴο ([5 οδιιδε. 
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9 Απά ΪΤοεῖ τπς βοη οὗ Ζίς τί τυάς 
{Πεἰγ ὀνείβθογ: δηὰ [υάδλῃ ἴῃς 5οη οὗ 
ϑοπιδῇ τᾶς βεοοηά ονεῖ ἴπα οἰ. 

1. Οἔἴτῆε ρηαβῖβ : [εαδί δῇ ἐῆς 80ῃ 
οἵ [οἱατγδ, [Δοπίη. 

11 ϑεγδιδῃ τῆς 8οη οὗ ΗΙΪΚίδῃ, τπε 
80οη οἵ Μεβῃυ]]δηι, τς βδοη οὗ Ζδάοκ, 
[ἢε 5Ξοη οὗ Μεγδίοιῃ, ἴῃς βοὴ οὕ Αδιτυῦ, 
τυας τῆς τυΐογ οἵ τῆς ποιιδε οὗ (ὐοά. 

12 Απά τἢεἰγ Ὀτεῖῆγεη τῆδι ἀϊά τῆς 
ψνογκ οἵ τῆς πουϑε τύέγε εἰρῃς πυπάγεά 
ὈνΕΠΤΥ ἀπά ἴνγο : δά Αἀδίδῃ πε 80π 
οὗ [εγομδπι, τς βοη οἱ Ρεϊδϊδῃ, τῆς 
δοη οὗ ΑπζΖὶ, ἴῃς 8οη οὗ Ζεοδατγίδῃ, 
τὴ6 8ὁ8ο0ὴ οὗ Ραβῆυγ, τῆς 8οὴ οὗ 
ΜΜα]ομίδῃ, 

12 Απά Πὶ5 Ὀτεΐῃγεη, οπϊεξ οὗ τῃ6 
(ῖῃεῖβ, νὸ δυπάγεά ἔογ δηά ἔνο : 
ἀπά Απιδϑῃαὶ ἴῃς δοη οἵ ἀζΖδγεεὶ, ἴῃς 
8δοη οὗ ΑΠἢαϑβαὶ, τες 5οὴ οἵ Με6β}1116- 
ταοῖῃ, της 5οη οὗ [πηηλεῖ, 

14 Απάτῃεὶγ Ὀγεζῆγεη, πρῃτν πιθῃ 

οἶεβ ἴπ6 Βεηϊδιτῖα ᾿η μα 4π|8 οὐὗὁἨ [δτγυϑαῖοπὶ 
ἅ16 Γεοκοπεα 85 956 (1 (ἶν. ἰχ. 9). 

10. ὑεδαίαὐ "δε το οὗ Ψοίαν»!δ.] Μοῖ σοτη- 
τηδηίαίοιβ απποηὰ ἴῃς ἴοχί ἤετὰ ΟΥ̓ οπιϊτηρ' 
1ῃ6 νογὰ ἴογ “ϑ8ο0η,᾽ ψῆϊοἢ 18 ποῖ ἔοιιπά ἴῃ 
ΟΒιγοπίςϊεβ. “εἀδίδῃ," “ [οἱατθ,᾽ ἀπά “ [4- 
οδη ἢ νογῈ (ἄγ αἰδίηοῖ ὈΓΙΈΘΕΥ ἔδΠ.}}168. 
(ϑ8εο ποῖε οη τ (ἢν. ἴχ. το.) 

11, ϑεγαίαὐ.. . αυαι ἐδὲ γεν οὔ δὲ ῥοιώδ ο 
Οοά.) 1.4. “ῆς ουδὲ οὗ δογδίδῃ ἔωγηϊϑμοα 
ἴδς Βίρἢ- ργίεδίβ." (δὸ6 ποΐβ οη τ (ἢν. ἰχ, 11.) 
Τῆς δείυα] πΙρηῃ-Ὀγιοϑὶ οὗ [ἢ {ἰπὶ6Ὸ ννᾶ5 ΕἸ 12- 
8.10, ννο ννᾶ5 ἀδβοοη δὰ ἔγοπι δογαϊδῃ [σου ἢ 
]οχδάδκ, [ἐϑδιια, δηά Τοϊακίηι. (1 (Οῆς. νὶἱ.: 
14; ΕΖ2Γ. 1..2; ΝΗ. ΧΙ! το.) 

12. “4αἱαῤ. ὅ8εε ποῖθ οἢ σ ΟὮγσ. ἰχ. 12. 

18, “»ια’ῤα]. ἈΔίΒοΥ, κ’ Απιδϑἣ θαι," οα]οὰ 
Μ αλϑϊδὶ ( Μ.᾽521) ἱπ (ῆγοηίο]δβ (]. 5. ς.).Ψ 

14. 4 ῥμπάγεα ἐτυεηῖ} ἀπά εἰσδί] ΤῊ 
ΠΟΠΊΌοΓ οὗὨἩ ἴπ6 ῥγίεβδῖϑ ἀνν προ αἵ [Θγυβαΐοπι 
νυν 83, ἀσοογάϊηρ ἴο ΝΟΠοπ δῇ, (822 1 242 128 
ΞΞ.} ττφ2; δοςογάϊηρ ἴο Οἰιτοηίεϊος (ι (ἢν. 
ἶχ. 11) ἴ ννᾶ8 176ο. ΟΟΓΓΙΡ[ίΟη ΠΊΔΥ Ὁδ 
βυϑρεςῖοα. 

16. δδεγιαίαρ. 866 δοῖθ ὁῃ 1 (ἢτγ. ἴχ. 
14... 

10. δραῤῥειδαὶ απ οκαδα4.} 8:6 δοους; 
ΨΙ]. 7. 

ἐδ οἰπευαγά δισίπεις φῇ ἐδὲ δοισε Γ᾽ Οοά.} 
Α5, 16 ςοἸεςξοη οὗ ἴδ ὨΘΝΪΥ ἱπιροσδοά (Ὡχ 
(οἢ. χ. 32), ἴ!ε. ῥγουαϊηρ οὗ 186 σεζυϊδγ 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ. ΣΙ. ἷν. 9---1ο. 

οὔ ναίοιιγ, δὴ πυπάγε τννεπτυ δηὰ 
εἰρῃς : δηά {πεὶγ Ἴνεῦβεοῦ τας Ζ θα ]εϊ, 
"6 5δοη οὗ ὁπό δῦ τῆς ρτεαῖ πιδη. Ν 

Ις ΑἾΪβο οἴ τε ,ενιτεβ : ϑμειδίδῃ “' 
ἴἢε βοὴ οὗ Ηλϑθῃυῦ, (πε βοὴ οἵ ΑζΖτγ- 
Και, ἴηε βοὴ οὐ Ηδεμδθίδῃ, ἴμῈ 50η 
οὗ Βυῃηὶ ; 

ιό Απὰ ϑ5αδθειμιαὶ ἀπά 7οζαβαά, "Ἧς" 
οὗ τῇς Ἑοἢϊεῦ οὗ τῆς [,ανίτος, ᾿΄σά τῆς 
ονογϑίρης οὗ τε ουζνγαγά Ὀυβίη 655 οὗ 
τῆε ποιιβε οὗ (σοά. 

17 Απάὰ Μαιιαπίδῃ τῆς 8οπ οὗ 
Μίοεδδ, τῆς βοὴ οὔ Ζ4δἀϊ, {πε 5οη οὗ 
Αβδρῇ; τας τῆς ργπεῖραὶ ἴο ἘΠῚ (ἢ 
{Πδη Κϑρινίηρ ἰῇ ργάγοῦ : ἀπά Βακδυ- 
Κίαῃ τῆς βεςοπά δπίοπρ ἢἷ5 Ὀγεϊῆγαη, 
Δηὰ Ανάδλ τπ6 8οη οὐ δαπιπιια, {π6 
δοη οἵ (ὐδἰαἱὶ, τπξ βοὴ οὗ εἀυϊπαη. 

18 ΑἹ] τῆε 1 ενττε5 ἰη τὴς ΠΟΙγ ΟἸΕΥ 
τὐεγς ὕνο πυπάγεά ἐουγβοογα Δηά ἔουτγ. 

19 Μογζγεονεγ τε ροτγίεγβ, ΑΚίυδ, 
Ταΐϊπιοη, ἀπά τπεῖγ Ὀγεῖῆγεη τπαῖ Κερι 

φλώνοι, ἴῆς τϑηονναὶ οὗὨ νϑϑιτηθηΐβ, δηδ ἴῃς 
ἸΚα. 

17. Τ2ε ργὶπεῖραϊ ἰο δεσὶπ ἐδε ἐδαπξισίυίπς.1 
1.6. “τῇς ργοοθηΐον," οσ " Ἰοδάθγ οὗ (ῃς Ἵσδμοῖσ.᾿ἢ 

18. ΑΠἢ ἐῤδὲ Σου! ὍὙΒδ πιθοῦ ὁΐ ἴδς 
1, ονῖο65 18 οῖ ρίνοη ἰη ΟΠ ζοηίοΪ 68. 

10. ΤὋε ρογίεγ:. 8εῈ ποῖθ οὔ ᾿ Ἃῆνσ. ἴχ. 
11. 

Ὧη ῥυμκέγεά “εὐεπῖν ἀπά ἰαυο.1]ὺ ΤΕ ΠυπΊθ τ 
ἴῃ τ ΟΕ γ. ἰχ. 22 ἰ5 212: ΤΟ ϑυδ)οϊποα ἴδ0]6 
ΕΧἢ 115 τἴῃ6 αἰ εγεποθβ θεΐννθεη ἴῃς δοοουηῖβ 
᾿ΟΥὗδ6 εηξίγε ρορυϊαίίοη οὗὨ [Ἔτι ιβα]οπὶ 85 είν 
ἴῃ Νοβοτηϊαῖ ἀπά ἴῃ ΟΒγοηὶς] 65 :--- 

σΣ Ο(Ὠτγοηίςῖες. Νεδεαιΐδῆ. 

Τιῖθε οἵ Τυάδα ---- 

ΟΥ̓ΡΡΙαιοζ.. .. 

Οἔ Ζοιακ 9ω24 ΦφΦο 

Τεῖὺς οἵ Βοπδυη :--- 

Τῆδα οἵ [ονἱ :-- 

Ῥῆήθδι: 5 .. 

1,νϊϊ .. 

Ῥοτγίεοβ .. 

ιΟτσ, 2 ὦ 
αι Θ᾽ 
α 

ἔένε. 
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Τῆς ραῖαβ, τῦεγέ Δπη ἢυπάγοά 56 ΘΠ 
Δηά ἴννο. 
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τεηΐϊ ςοποεγηΐπρ' {Πδπὶ, [ῃδὲ ᾽Δ ςσογίαϊη 1 Οτ, ας ΠΩ 
Ρογίοη 5ῃοι 4 ὃς ἔοτ τῆς δίηροτβ, ἀϊι8 πάνω 

Υ. 2ο---26. 

ΓΉδ:ν. α 
ἐΑΦ χαΐες. 

20 Αηά τῆς τεβίάυις οὗἨἁ ͵[5γδε], οὗ 
τῆς ρῥτίεϑίβ, σπμά τῇς 1, ενίτεβ, τυεγέ ἴῃ 
411 τῇῆε οἰτί68 οὐ [ιμάδῇῃ, ἐνεῦγ οπα ἴῃ 
ἢ5 Ἱηπεγιΐδηςς. 

21 “Βυῖ τῇς ΝεΙΒίηΙπη5 ἄνγοὶς ἴῃ 
ΙΟρμδεὶ: δηὰ Ζ1η4 δηὰ Οἱβρά τυέγε 
ονεῦ τῆς Νειβιηἰ π18. 

22 ΤΠε ονεγβεεγ ΑΪ5ο οὗ τῆς 1, ον τε8 
αὖ Ϊεγυβαίεπὶ τας ἴ7ΖΖὶ ἴῆε 80η οὗ 
Βαηΐϊ, τὴς 5οη οὗ ΗἩδβμδδίδῃ, (ἢς 8οῃ 
οἵ Μαιιδηίδῃ, τὰς βοὴ οὗ Μίςδβα. Οὗ 
ἴῃς 80η5 οὗ Αϑάρῇ, [πὰ βίηροιβ τὐέγέ 
ονογτῆς Ὀυβίηε588 οὔ ἢ δοιιβε οὗ (Ψοά. 

23 ἔσογ τ τυας ἴῃ Κίηρ᾽᾿ 5 ςοπῃπλδηά- 

ΤΟ τόϑυῖ Ν}}1 Ὀς ἴπαὶ, Δοοογάϊης ἴο Νεδο- 
ΤΩΙΔ ἢ 5 ΠΟΠΊΘΕΓΒ, δυρρΙοπχοηϊοὰ (ν᾿ μετα ΠΟΥ͂ 
211) ἔτοπι (Ὁ γοηίς θβ, ἴπὸ οπίγο δά] τπ8]6 
Ῥορυϊδξίοη οὗ (86 “ΠΥ 85 3734, νος ἢ ννουϊὰ 
δινε ἃ ἴοίδ] ροριυϊαίίοη οΥ̓́ι4,,,6. Αςοοτάϊηρ 
ἴο (δγοη!ςοἶο65, δι ρρὶετηεπίεα ἔσοπι ΝΟΒοηλ δ, 
(86 δά ]ῖ πια]6 5 ννεσα 4170, δηἀ σοηϑοηΠΘΠΥ 
(δὲ δηΐγο ρορυϊδίίοη, 17,,520..50. ΑΒ ἴῃς Νείβδὶ- 
ΠΙπι5 δηά τς [5γδς}} 1165 οὗ ΕΡῆγαιπι ἀπά Μδ- 
Πλβϑε (1 ΟΠ γ. ἰχ. 3) ἅτ ποῖ ἱποϊυάοά ἰῃ 
εἴμ ον ̓ἰσῖ, να ΠΊΔῪ σοποϊιὰθ τπδὲ πὸ δοίυδὶ 
ὨυπΊῦογ οὗ [6 ᾿Ἰπῃδοϊ Δηϊβ, ἀθοσ ἴδ6 οὔοσίβ 
τεσοτάεδα ἴῃ ὑοῦβοβ τ δηά 2, 'νᾶ8 ποῖ τζποῦ 
διιοτί οὗ 2ο,οοο. 

ΔΟ. Τδε γαωϊάμε ΟΥΓἹ εγαεὶ ἡ Ιτ ἰβ δεουπιοὰ 
(δγουρδοιΐς θοΐα ΕΖτα ἀπά Νοβοπ ας, (πδῖ 
{πε τεϊυγποά σοπιπιυπήγ, πουρῇ ςοηπίστίης 
ΤΩΔΙΠΪΥ οὗἁ πηοπΊθετ5 οὗ ἴῃς Τνο Τ ῖθ65, γοργο- 
δοηΐ5 ἴΠ6 ΘπΕΓε Ρεορὶς οὗ [58γδεῖ. (δες Εἰ7γ, 
11. 70: 1. αἰ, Υἱ, τό, χ7, 21; νἱῖ. 7; ἄς. ; Νοῆ. 
ἱ. το: Υἱὶ, 71: ΙΧ. 2: χὶ. 3; ἄς.) Τῆο γτοιπά, 
μονγονοτ, τ ἢϊςἢ [6 τεϊυγηθα σοπιμ  ΠΠῪ ος- 
Εὐμεν 15 ποῖ [ῃ6 ψ Ποὶς ἰαηά, δυῖ {παῖ Ὡς ἢ 

οοηπίπυϊοὰ τ[πῸ Κιηράοιῃ οὗ [υἀδῇ. 

21. Τὸε Νειδὶπίρες ἄτυεί! ἱπ Ορδε.. Ορμβεὶϊ, 
(ἢ δου ςἤογη σρὺτγ οὗ ἔπε Τοηιρὶς Ἀ1]}, μανιηρς 8 
νγ8}} οὗ 5 οννὴ (ἰϊϊ. 27) πυρῆς Ὀ6 τοςκοπεὰ 
ΟἸΕΟΓ ἰη [ΘΓ δ] 6 πὶ οὐ ουϊδιάο ἢ, Ηστε ἐξ ἰ5 
τηδᾶς ἃ δογάγαϊο ρίδςδ. 

Ζίδα από Ομρα. Ζιπα 15 τηοπιοηθὰ 85 
(δε Πεδά οὗἁ ἃ αἰϊνίβίοη οὗ [με Νειμίηπι8 ἴῃ 
ΕΖ2τ. 11. 41, ηὰ ΝΕ. νυἱῖ. 46. Οἰδρᾷ ἀοδϑβϑ ποῖ 
ὍΡΡΟΔΓΣ οἰϑεννῃεγο. ᾿ 

44. Τόε ουεγσεεγ, Ὁ ὙὍῆῸ τ ἤοῖο οὗ ("15 
ὕΟΓΞ6 ἔοσιη3 οὔδ ϑοηϊοηςό, δηὰ 5ῃοιἀ ὃς [8115 
τοηδογοὰ : “ΤΠ ΟΥΟΓΒΘΟΣ 450 οὗ ἴπο 1,ονῖϊο 5 
ἴῃ [ογυ πα !οπὶ ψγ͵ὰ5 ἴ022],.. ... [6 5σῇ οὗ 
Μίοδα, οὗ ἴῃς 8βοπδ οὗ Αβαρῇ, 16 βἰῆζεγς, ἴῃ 
τοϑροςῖ οὗ ἴπΠ6 Ὀυδίησδα οἵ ἴῃ Ποιιδο οὗ Οοἀ," 
Τὸ Ὀυῖη685 ἰηἰεηάἀοά ἰ5 ρΡγοΟὈΔΌΪ [π6 ἰπέεγημα] 
Ὀυδίῃε55, 45 ἀϊδσιίηςξ ἔτοπι τπδὲ “ ουϊννατὰ Ὀυ5ὶ- 

ἴοτ δνεῖῦ ἀδγ. 
24 Απάὰ Ρειδβαμίαῃ τῆς βοὴ οἵ 

Μεβμεζαθεεὶ. οὗ της σπ] ἄγε οὗ Ζεγαῆ 
τῆς 80η οὗ 7υάδῃ, τυας δὲ τῆε Κιπρ 8 
Βδηά ἰῃ 4}1 πιδῖῖθγβ σοηςεγπίηρ τῆς 
ΡεορΙε. 

ὡς Απά (ογ {δε ν]]ᾶρεβ, ἢ τῆεὶγ 
ἢ] 45, “ογῖό οὗ τῆς. “μι! άγεη οὐ [ιἀδῇ 
ἄννεῖς δὲ Κιγα-αγθα, ἀπά ἐπ τΠε 
ὙΠ] .ρεβ ἐΒεγεοῦ, ἀπὰ ἂἵ Ὠ θοπ, ἀπά ἐπ 
τῆς ν]]ᾶσεβ τῃεγοοῦ, ἀπὰ δἱ [εΚδθζεεὶϊ, 
ΔΠᾺ ἐπ τῆς ν]] 765 τῃεγοοῦ, 

26 Απάδὰῖὲ [εϑβϑδιια, δηὰ δὲ Μοϊδάδῃ, 
δηὰ δὲ Βει!-πείες, 

Ὠ655, ν»ηϊςἢ ννᾶ8 ὑπάθγ ἴπ6 σι ρογὶ πίοπάθησδ 
οὗ δῃδ δεῖμαι δηὰ [οζαδαά. (8εε νοῦθεὲ 16.) Α 
πὴ οὔ ἢ νγαβ ἴῃς δρροσγοηπιοηῖ οὗ [Π6 τογαὶ 
ΠΥ ἀπιοην ἴῃ6 τλετηῦεγϑ οὗ {πε οΒοῖγ. (5866 

[Π6 ἠοχί νεγϑα.) 

28. 1} τὐα! 1δὲ ἀἰπρ᾽: εο»ι»ιαηπά»οπί.) ΤῊ 
ξοοάνν}}} οὗ Αγίαχογχοβ ἰονναγάϑ ἴῃ τη βίο τϑ 
επηρίογοά ἱπ ἴῃς Τοπιρὶς ϑογυῖςα, δά Ὀεεη 
ῬΓεν Οὐ 5 Ὁ βδῆοννη ΟΥ̓ ἢ]15 Ἔχοιηρτης [Π6 πὶ ἔΓΟΤᾺ 
ἰλχδίίοη οὗ δυοῦυ Κη (ΕἸ 2γ. Υἱῖ. 24). Νον;, 
ἴ νουϊὰ 56όπι, ἢ6 Ππαδὰ σοης ἔυγίποῦ ἂπά 
αϑϑίρηθά ἴο [Π 6 ϑἰρεΓΘ δη δ᾽ οννδῆςς ἔγοιι ἴδ 
ΤΟΥ] ΤΕΥΘΠΙ6. 

ἐῤδαὶ α εὐγί αἰπ ῥογίίοα (ΤΛΆΤΩ. ὦ “μγὸ ογαϊς 
παποο) “ῥομία δὲ γογ δὲ εἰπσέγι, ἄμῪὸ 7ὉΓ δυεν) 
ἀαγ.7 Οτ, “ἴπδὲ ἔπεγε βῃου]ά ὃς πιδάς ϑυζα 
ἴον ἴῃς 5ἰπροῦβ, ἃ ρογίίοη ἀδὺ ὈΥ ἀδγ.᾽ 

24. “1 δὲ ἀιπρ δαπά, μέρ, [τ|15 αἰ ουϊ 
ἴο 84Υ νυιδῖ οὔςε Ρειηδἢ δῇ ΠΙ]οὰ, ὅ80 ἔδγ δῇ 
6 Κηονν, ἴῃ6 ΟἹΪΥ ΓΟΡΌΪΔΓ ΟΠΊσΕΓΒ ὑπάογ 1Π6 
Ῥογβίδη βσυϑίθτηῃ οὗ ζονογηπιοηῖ ννογα 1Π6 δδίγαρ, 
ἴδε 5 8-Ξαἴγαρ, ἴῃς ρειτηδπεηῦ ΤΟγΔ] ΘΘΟΤΟΙΔΓΥ͂, 
ἴῃς σοπιπιδηάδηϊ, ἀπ ἴῃς οσολϑιοηδὶ ΠΟΠΊΠῚ15- 
ΒΔΤΥ. [{ πιᾶγ Ὁδ6 βυξρεςῖοα, ποννονοσ, [Παἴ Οὐ 
Κηον]οάχο οἵ [Π6 Ρογϑίδη 3 ϑῖεπὶ 15 ἱποοιηρ]οῖο, 
δηά (Πδῖ τ σςοπιργϑεὰ οΟἴδεῦ (ϑυδογαάϊηδῖο) ΟἹ - 
ΟΕΥ5 4130 δεϑιοβ ἴ{Π|656. 

4Β. ον ἐδὲ υἱασε:.] Οτ , “ 5πιδ]] ἴοντιβ,» 
ἴῃ οοπίτδαϊϑιποϊίοη ἴο πὸ σΔριΔ]. 

ΚΠ 61: ογαὶ 1.ε. Ἡεθτοη. [π πὰ δὃ- 
ϑοῆςς οὗ ἴῃς Ηεῦγενν5 ἀυτγίηρ (ἢ6 Οδρ ΝΥ 
ἴδ ρἷδος Πδά γεςουεγοά [15 οἱ ὩλπΊο. 

ἐδε οἱϊαχεε ἐδεγεο ) [,11οΓΑ] ]γ, 
ἀδυςηογβ ΤΠογοοῦ" 

Δι δοη.] ῬτΤΟΘΔΟΪΥ [Π6 5Ξᾶπὶς 45 " Ὠϊτηοηδῆ,ἢ 
ψΠἰς ἢ 15 Ἰἰοϊποὰ νυ ἢ “ ΚαῦΖοεϊ " ἀπά “ ΜοϊΪδ- 
ἀδῇ " ἴῃ ]οϑῇ. χν. 21-:6. “ 76 Κδθεεε!" Ϊδ6 πὸ 
ἄουδε ἴδ Ξλπιὸ 25 " ΚΑΌΖϑοΙ. 

346-80.}] Οὗ ἴδε ρίδοεβ πιεπιοηθὰ ἰῃ [μὲς 

{ἢ 



46ο ΝΕΗΒΜΙΛΗ. ΧΙ. ΧΙ]. [ν. 27---3. 

ς Ι,οἄ, ἀπὰ Ομο, τῆς νᾶ]]εν οἵ 
ἔγαϑπηεη. 

26 Απά οὗ τε 1 ενίτεβ τύέγέ ἀϊν]- 
δἰοηϑ᾽ ἐπ [υάδῃ, “πά ἴῃ Βεη)απλίη. 

27 Απὰ «4ἱ Ηδλζαγ-ϑῆυλὶι, δπά δ 
ΒοεΥσσῃεθΆ, δηά ἐπ τῆς ν}]λρα5 τπογεοῖ, 

28 Απά δὲ ΖΙΚΙαρ, ἀπά αἵ Μεκοπδῇ, 
δηὰ ἴῃ τῆς ν]]λρεβ τπεγεοῖ, 

29 Απὰ «ἱ Ἐπ-τιίπιπηοη, πὰ δῖ 
Ζατγελῃ, δηά δὲ [γπιατῇ. 

40 Ζδῃοδῇ, Ααι] ἴδηι, δηὰ ἐπ {ἢ εἰγ 
νΠΠ]αρεβ, δ [,ο ἢ 8ἢ, ἀπά τῆς ἢεἰά8 
τῃεγεοῦ, αὶ ΑζΖεκδῇῃ, δηὰ ἐπ τῆς ν]]αρα8 
τἢεγεοῖ. “Απά τῇευ ἀνγεῖὶς ἔτοπι βεεγ- 
5ῆεθα υπῖο τῆ6 νδ]εγ οὗ ΗἸπποηι. 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙΗἧ. 

1 7Τὰε 2νγδίς, 8 απά τἀε᾿ Ζουΐεε, τυλίολ καπερ 
εἰ τῷ Ζεργωῤῥαῤεί, τὸ 74ε τωζεξεείονε οΣ 
ἀιρὰ 2γίσς. 22 Οεγίαρ εὐἀτο δευείες. 27 
7Δὲ τοἐρρερὴν οὗ {ἦε ἀεώ καίίοη ο7) {ἀε τυα ς. 
44 724:ε οἴἶἥες: ο7 2γίκίς ακα Ζευείες αϑῥοιν καῖ ὁ Ἐστλ α, 5 

41 ΤῊε Πδ]άγεη αἰβο οὔ Βεη)απιῖὶη. “ἢ ἐὀλώ ὐὰ ΤᾺ 
'οιπι (ὐεδΑ ἀεί! ἴαι Μι|ὶςἨπηλϑῃ, δηά ΟΥΝ τἢεβα γε τῆς ὀρτγίεβῖβ δηά νες. 14. 
Αἴ, ἀπά Βειῖῇ-εἰ, δηὰ ἐπ τπεὶγ ν}}- ἴῃς [ ενῖτεβ τματ νγεπῖ ὰρ νγῖτἢ ἐκ Σ δ 
Ϊαρεϑ8, Ζετυῦῦαθεὶ τπῈ 8οη οὐ ϑῃεαεεὶ, δηά νες. τὰ. 

32 “πά αὖ Απαίβοιῃ, Νοῦ, Απα- 7εβϑυδ: δεγαδίδῃ, [εγεπιίϑῃ, ἔζτα, ἱοτιςς 
πἰλῆ, 2 Απιαγίδῃ, Μα)]αςῆ, Ηατυβἢ, τεσ. 15.᾿ 

332 Ηλζογ, βδιμδῃ, (Οἰκεαίπι, 
34 Ηλάϊά, Ζεδοίπι, Ν θα] δῖ, 

4. ᾿Θῃεσμδηϊδῃ, ᾿Κοθαπι, ᾿Δίετε- ' Οτ, Μ- 
τποτῇ ἀμλ ῥν, 

ν᾿ τεσ. ᾿ς, 
-----ττοττσ πῶ 

Ῥδϑβᾶρθ, Βοοσβῆθθα, ΖΙΚΙαρ, [ἀττουτῆ, δηὰ 1,8- 
οἢ!ϑἐι ἅγε νν6}} Κῆοννγῃ. “ΓΠΘΥ 4}} ἸΑΥ ἴῃ [π6 
ἴγαςϊ ΟΥΙ ΚΙ Ώ4}}Ὺ δϑϑιρηεαὰ ἴο [πάδῇῃ ( [ο5}.. χυ. 
28-19).. Μοϊαάδῃ, Βεῖῃ -Ῥβοιοῖ (Βοῖῃ- Ρδὶθῖ), 
ἨδζΖατγ- 5 μια], Ζαιοδὴ (Ζογθδ ἢ), Ζαποδῇ, Δα ι}- 
δὴν, δηὰ Αζϑκδὴ Τοῦ δ]50 ἴῃ ἴῃ6 ᾿ἰδὲ οὗ 
“ οἾτίε5 οὗ [ιἀδῇ " 1η [οϑῆυδ χν. (νεῦϑθ5 27-35). 
Ἐπ-Τπηπιοη 15 ἴο Ὀ6 Ιἀὀπίιῆδα νυ τη6 “ Αἰη, 
Ἀειηπηοη," ΟΥΓ “ Αἰη δηά Αἰπηηοη ᾿" οὗ [οβῆυα 
(χν. 32; χὶχ. 7) δηὰ ( γοπηιοὶεβ (1 Οἢν. ἰγ. 
12). “ [ἐϑιυά᾽" δηά " Μεκοπδῖὶι" ἂγε δίοης 
σιν ἴο ι.5. 

381-35. Οεόα, ΜιΙερνιασῦ, ὁ 6.ἢ ΟΕ {Π656 
ἴοννῃβ. οὐἷγ σοβὰ (404) δπὰ βδιηδῇ οσςισ 
ἴῃ ἴῃς ἰἰσῖ οὗ [Ἄὁϑῆιια (χυ]!. 21-.28). Βυῖ ΒεΙΠοὶ, 
Μιοδπιδϑι, Απδϊποῖῃ, Νοῦ, 1,οὐ, Δηὰ Οπο ἅγο 
4 ΙΘΠΕΥ τηθπποηθά. Οἰτίδί πὶ ἈΡΡΘΆΓΒ ἢ 2 8. 
ἷν. 3 (ᾳ. νἱά6). Αἴ͵ᾷᾳ 18 ργο δ ὈΪΥ ἴπ 6 58Π|6 ἃ5 
Αἰδῖμ ([5. χ. 28) ΟΓΥ Αἱ. Ζεθοίπι πιιιδσῖ 6 
ςοπηθροῖρα ψ ἢ “ τῆ6 νϑ]]εγ οὗ Ζεδοίτη " (1 8. 
ΧΙ, 18}, νοΐ νν 85 ἤθαῦ Μις δῆ. Ηδάϊά 
6 τηοπιοηθαὰ ἰῃ Ε.2Γ. 1|..31 δηὰ Νοῆ, νἱϊ. 37. 
Απαηϊδῆ, Ηδεοσ, ἀπά Νοῦα] δὶ οσσοὺγ ἤΠογο 
ΟὨΪΥ. 

31. Τὸε εὐ άγεη αἰδο 9. Βεηϊανιέπ 7ο»ι Οεδα 
ἀκςυείξ αἱ ΜιΙεδηας, 6.7) Ἀδῖμπεσγ, “ Αἶβὸ [η 6 
οἰ] άσγθη οὗ Βεπ᾽απηη ἀπο] ἥσομι ὅθδα το 
ΜιΙοδιημαϑη, πὰ Αἰα, δηὰ Βοῖδοεὶ, αηά τπεὶζ 
ὙΠ] ρ65, πὰ Απαϊμοῖῃ, Νοῦ, ἄς." 

386. Οὗ ἐῤὲ Ζευϊες αὐεγε ἀδυϊοπ.ἢ 1.6. 
“(ῃ6 1, ον 5. ΓΘ δοδίεγοὰ ἀπιοηΣ νΑσίοιβ 
ἴοννηβ οί ἴῃ [δὲ δηα Βοπ᾽δηλη." 

ΟΗΑΡ.ΧΙ]. ΤΠ δ σδαρῖογ ἰβ τηδὰθ υρ οἴννο 
Ῥογίίοηβ. Ε͵ΟΠῚ ΥΕΓΘ6 1 ἴο γνεῦβε 26 1ΐ τΊΔ ΠΥ 
(Οηϑι55 οὗ ᾿ἰδῖβ οὗ ἴπ6 ἰθδάϊηρ ργίεϑίβ δπὰ 1,6- 
νἱΐοϑ αἵ ἀϊογεηΐ ρογοάβ8. Δ ἜΓβ68 27- 47 ψῖνθ δῇ 
δοςοιιηῖ οὗ ἴῃ ἀδα!οδίίοη οὗὁἨ [Π6 ννδ]} οὗ [ὁγὰ- 
βᾶϊοπημ. ΤῊ 5 ἰαϑῖ ραβϑβᾶρθ 15 ΟΟΣΤΔΙΠῪ ἔγοηι [6 

Ρεη οὗ Νεδβοηλδη, δηὰ ννᾶς τι 6 ῬΥΟΌΔΟΪΥ, 
δῦουῖ ΒΟ. 41..- ΤΟ ]Ισῖ5. ὑπ] ἢ σοποίτυῖδ 
[86 δαγι θοῦ ῥοσγίίοῃ οὗἨ ἴπος σπαρίοσ, ἀγὸ ἴουγ: 
Ι. Α Ἰιδσῖ οὗ τῆς σἤϊεΥ ῬΥΓΙΟΘΕΥ δηά 1 ον ςδὶ 
ἔλτ ] 165, ννμῖσἢ τεϊυγηοα ἴο εγυδβαίοπα 
ΖογυθΌαθοὶ δηὰ [ἐϑἰλυὰ (ΛΟ ΓΘ6 5 1-9); 2. ΤὴΘ 
βιιςςοββίοῃ οὗ ἴῃς πὶ ρἢ-᾿γεβῖβ ἔτοπι [6ϑῃι ἴο 
ΪἰΔάάιπια, Ὠἰσἢ- ρσιοϑῖ ἴῃ (6 Ἐπιθ οὗ ΑἸδχδπάογ 
ἴῃς Οτεδῖ (ϑεγϑοϑ το, 11); 3. Α ||κἵ οἔὔτης δεῖυδὶ 
μολάς οὗ ἴπε ρῥγίθϑυ νυ ἔΆ πη} 165 ἴῃ τῆς {ἰπ|6ὲ οὗ 
ἴῃς Πἰνχῃ-ργεσὶ [οἱακίτι, ἴπ6 ϑοὴ οὐ [Ἂϑῆυδ 
(σοῦβοβ 12-21); δηά 4. Α ἰδὲ οὗ [δε ςδιεῖ 
1, ον ῖς δ] ἔδυ ο5 δ [86 βϑᾶπιὸ ρεσοα (γεγϑεϑ 
24-26). ΟΥ̓ [μεδ56 ἴουγ [ἰσῖβ, Νοβ. 1, 3, ἀπά 4, 
ΤΏΔΥ δᾶγα Ὀδοη ἄγαν ὉΡ ἴῃ ἴπ6 ἔπηο οὗ Νοδθ- 
τηδἢ, Ὀυϊ Νόο. 2 ἴῃ ἰἴ5 ῥγεϑεης ἔοστῃ πηυϑὶ ὃὉ6 
τηυςἢ Ἰαῖοτ. 

1. 72ε ῥγί..71 ΤῊ πυθετ οὗ ἴῃς πᾶπι65 
δότε ρίνθη, νυ ΠΟ ἢ 15 22, 15 ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἴο Ὀς (08- 
πεςοῖράὰ νὰ {παῖ οὗ {πὸ 1)ανίαϊς “ σου γϑοδ," 
ὙΠΟ ἢ ννᾶ8 24 (1 Οἤγ. χχῖν. 7.18). ΕἸςδε 
ὨδΙῊ65 416 Ἰάσπίςαὶ νυ ἢ ἴῃο56 οὗ {πὸ ἢεδάς ἴῃ 
Πανὶ ἀ᾽5 ἴπὸ. οἷ οοτηραγίηρ ἴδε ργόϑοηΐ [ἰ5ὲ 
ΜΓ τῆδίὶ οὗ τῆς ἔπ} 165 ννἢο βοδϊοὰ ἴο Νεῖθ- 
ΤΑΙ 5 ςονεηδηΐ (ς(ἢ. χ. 58}, ννγὲ 51.8}} πη δῖ 
(ἢ ἤγϑβί ϑἰχίθο γαουγίη ἴΠδΐ ἀοουπιοηΐ ΠΟΑΣΙΥ͂ 
ἴῃ ἴῃ6 5ᾶπι6 ογάογ: διυῖ ἴῃδῖ τὴ6 ἰαϑὶ δἰχ ἅγὸ 
αὐϑοηΐϊ ἔτοπι 1. [{ νοι] βθϑπὶ ἴπδῖ 45 ἴῃ 656 
Βὶχ ἀδθοϊηθὰ ἴο 564] ἰο Νοἢ θη δ 5 σονθηδηῖ, 
[ΠΟΥ ψοσε ρἰδοθὰ θεῖον ἴῃς γεϑῖ πόγε ἴῃ ἃ βδοτγῖ 
οὗ βυρρίεπιοπίαγυ 18. Νοῖς Ἔβρος δι ἴπῸ 
“ δηὰ " νὨϊςἢ σοπηεςοῖβ [Π 15 ϑεσοηὰ ρατῖ οἵ ἴπδ 
15 στ [πὲ ϑάτ] ον ραγί, ὑοῖι ἴῃ νεῦϑε 6 δηὰ 
ἸΏ νΟΓδ6 19. 

Ἐςνγα. Ἐὸογ 1ἢϊ5 ἤᾶπὶὸ νγὲ πᾶνε ἴΠ6 5 ΠΕΥ͂ 
ναγιδηΐ ἕοττη, Αζαγίδῇ, ἰὴ οἢ. χ.ὄ 2. “τὰ ἴῃ 
5ΟΓΙΌ6 " σδηηοῖ ὃς ἱπιεηάρά, ὉΣ ἢδ νγ838 οὗ [86 
Βοιι56 οὗ δοσγαϊδῃ (ΕΖ2γὰ Υἱῖ. 1). 

8. δέεοῥαπία, Κερι.) Ἀσὰ, “ δῃθθδηϊδῆ, 



ν. 4--23. 

"ου σός 4. Ἰάάο, ᾿Οἴπηεῖμο, Αδιδῃ, 
νει. σό, ς ᾿Μιδπιίη, ᾿Μαδάϊδῃ, ΒΙΙρδῃ, 
"Οτ, 6 δῃεηχαίαῃ, ἀπά [οίαγρ, [εἀαίδῃ, 
νεῖ. 17. , ὅδ], Απιοκ, ΗΠΚιαμ, [ εἀαϊδῇ. 
ιοτ μς, με56 τύέγε ἴμε ςἤϊεῖ οἔἹ τῆε ρπεβῖβ 
νεῖ. .,.. 8η4α οὗ τῃεὶγ Ὀγεζῆγεη ἴῃ τὴς ἀδγϑ οὗ 
ον. εβμυλ. 
τὐδάμιι 8 Μοτεονεγ τῆς [μονίτεβ : [βῆ δ, 

Βίπημ!, Καάηλεῖ, δηλ εγεδίδῃ, [πάλῃ 
απά ΜΜατιιδηϊδῃ, τυλίε τᾶς ονετῦ 

Ηλι ἰς, ἢ 6. τὨΔη ΚΒρΊνίηρ, ἢἣς δηά ἢ18 ὃτε- 
ψ' ἔλανια:- τἤγδη. 

9 ΑἾβθο Βακδυκίδῃ δηά {Πππὶ, τἢ εἰγ 
Ὀγοῖῆγεη, τὐθγέ ον αῦ ἃρδίηβὲ [ἢ 6πὶ ἴῃ 
1ῃς ννδίςἢ 8. ᾿ 

Ιο ἢ Απά Τ7εβϑῆυα Ὀεραῖ Τοϊακίπι, 
]οϊακὶπι αἰ8ϑο Ὀεραῖ ΕΒ] 4β ἢ, ἀπ Ε]14-- 
8}10 Ὀεραῖ [οἰδάδ, 

11 Αμὰ οἶδά δεραῖ [οπδῖῆδηῃ, ἀπά 
]ομδίῆδη θερδῖ [δάάμδ. 

12 Απά ἴῃ τε ἀδγβ οὐ Τοίακιπὶ 
ὑγετα ῥγιεϑῖβ, τῆς σἢϊεΐ οὗ τῆε [δι οῖϑ : 
οὗ ϑεγαίδῃ, Μεγαίδῆ ; οὐ 7εγεπιίδῃ, 
Ηδηδηϊδῃ ; 

ΝΕΉΗΒΜΙΔΗ. ΧΙ. 

12 ΟΥ̓ ΕΖεα, Μεβῃυ]]4πὶ; οὗ Απιᾶ- 
πῃ, [επομδηδη ; 

14 ΟΥ̓ Μείῖίςυ, [οπαδίμδη ; οὗ δὅΠε- 
Ὀαπίδῃ, [οβερἢ ; 

ϊς ΟΥ̓ Ηδλημ, Αάπα; οὔ Μεγδίοιῃ, 
Ηεϊκδὶ ; 

16 ΟΥ̓ [ἀάο. Ζεοδματίδῃ ; οὗ Οἰη- 
πεῖμοῃ, Μεβῃι  4πὸ; 

17 ΟΥ̓ Αβδια, Ζίςἢτὶ ; οὗ Μιηιδ- 
πίη, οὗ Μοδάϊδῃ, Ρι]καὶ ; 

18 ΟΥ Βι]ραῆ, δδβαπιηχια; οὗ δὅΠ6- 
τηδίδῆ, [εποπδίμηδῃ ; 

Ι9 Απὰ οἔὗὨ 7οΐατγ, Μδζζεπαὶ ; οὗ 
[εἀαδϊαῆ, ὕὕΖι, 

20 ΟΥ δαϊ]αὶ, ΚΚδ]]αὶ ; οὐ Απιοᾷκ, 
ἘΡετγ; 

δι ΟΥ̓ΗΙΝΙΚίδη, Ηδομδϑίδαῃ ; οὗ [ς- 
ἀλίαδη, Νείδδηξεὶ. 

22 4 ΠἼΠΠε [},εν!τε8 ἴῃ τῆς ἀλγ8 οὗ 
ΕΠΙΆ5η10., ]οϊδάα, δΔπά οΐδμαπ, δηά 
7,444... τυεγε τεσογάεα ςπιεξ οὗ τῆς 
[λῖθεῖϑ : αἷθοὸ ἴῃς ρῥγίεβῖβ, ἴο ἴῃς τγείρῃ 
οὗ ᾿)αγίυβ τῆς Ῥεγβίδη. 

23 ΤΓΏὮς 80η8 οὗ [,ενΐ, τῆς ςἢίεῖ οὗ 

Ἢ ατίπι," 25 126 ΠαΠΊ65 ἃγῸ βίνεη ἸῺ ὑ6γϑ68 14, 
15, Δηἀ «'5ο ἰπ οἷ. χΧ. 4,5. Ηδεὶπὶ ἀρρθδῦβ 
8,50 ἴῃ τ (ἢγ. χχίν. 8: Ε.ΖΥ. 11. 19; δηὰ Νβθῆ. 
ΥἹ]. 42. 

4. 1440.1 Οδ]]εὰ “ ΟΡ δαάϊδῃ ἢ ἴῃ ςΒ. χ. 5. 

δ. “μά .οίαγ! ὁ. 866 ποῖθ Ο γεῖϑ8 1.Ἅ 

8. Τδὲ 1,ευϊ.ς.1 ΟΥ̓ ἰδὲ εν σα] Ὠου568 
Βεγα τηοπιϊοηθά, ἰὔγοθ οὐἱγ σεϊιγηθα δῖ ἢγϑῖ, 
ἴποθ6 οὔ [οϑδι4, Καάπιϊοὶ, δαηὰ [υἀδῇ οἵ 
Ηοάενδὴ (ςἶι. νἱϊ. 4.2). ὍΘ ΟἿΠΟΓΒ πιυϑῖ πᾶν ο 
τεϊυγηοα 8ιὈϑευοη!γ. ΑἹ] ἴἢ6 πᾶπιε8 ἤδνθ 
οσουγτγοά γα] ΘΏΠΥ ἐχοερῖ ἰμαΐ οὗ [ΠὯηϊ. 

συεν ἐδε ἐῥαπυσίυίησ 66 οἷ. χί. 17. 

10,11. Τδῖ {{||8 15 ἴῃς Ἰίηο οὗ {πε ΒΡ ἢ» 
Ῥτεϑίβ ἈρΡρΘΑΥ5 51:1: ἸΘΠΕῪ ἔτοπι (ἢ ἵνν Ο ΠΑ ΠΊ65, 
[θυ (Ηδκ. ι. 1), δηὰ ΕἸΑ5 810 (συρτα, οἢ. 11], 
1), Δηἀ 15 ςοπῆττηδα, ἢ τεξαγά τὸ [μ6 οἴδοσ 
ΠΆΠΊ65 ΟΥ̓ [οϑορι:8. (’ Α. [. χί. 7, κ τ; ἄο) 
ΤΠ 5ρᾶςο οἵ {πὸ Κπονη ἴο πᾶνε θδεη σονεγοᾶ 
Ὀγ τῆς 5'χ σε πογδ ΟΠ 5 5 ἃ {Π{0|6 πιοτὸ ἴδῃ ἴννο 
ΠεηζΕΓε8 (Β.Ο, 538-131), Εἰνιηρ ἃ 1{|]6 ἀπάεγ 
τηϊγῖν -ὔνς γοᾶγϑ ἴο ἃ βοπογδίοη, νυνὶ οἢ 15 φυϊΐο 
ἱπ δοςογάδηςς νυ ΡγοθΔὈΠΠγ. ὙΠΟΓΕ οδη 
6 πο τοαϑοηδῦϊα ἀοιδὲ {παῖ 1Π6 [Δἀάιιᾶ ἰη- 
ἰοπάράὰ ἰ5 τῆς Πρ -Ρυεδὶ πο (δοςογάϊης ἴο 
]οβερμιιβ) μαά δὴ ἰηΐϊεσγνιοενν ἢ ΑἸοχδηάοσ 
ΒΠΟΓΌΥ δῇογ τῆς Ὀαι]6 οὐ 5505. (" Α. }. 
ΧΙ, 8, καὶ 5.) 

12. Μεγαίαρ. Μεγαίδῃ, Ἡδηδηϊδῃ, Με- 

50 ]2π|, ὅζο., γνογΘ ῬΓΟΌΔΟΙΥ {86 δςοίιιὶ ποδά 8 
οὗ τῆς σουγϑο5 υηάεσγ [Οἱ ΚΙ ΠῚ. 

14. ΟΥ ϑῤεδαπίαρ. ὍΤὮδς τερτγεβοπίδίϊννε οὗ 
Ηδίτυδη μᾶ5 θθθη οπιοα ἤοΙς, οἰ ὉΥ ἃ 
5110 οὗ ἴῃ σοΙηΡΙ]οΓ οὗ {πὸ ]15ῖ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ Δῃ ΕΥΤΟΥ 
οὗ γαηϑοσί ρίοη. 

17. Οὗ Μιπίαρεἰπ)] Ἡδετο ἃ πάπα [85 6ν]- 
ἀοθηΕ ἀτορροὰ ουΐ οὗ {πε ἰεχί ὈΥ δοοϊάεηϊ. 

Δ, 38. Ὑἢοθθ ὙΟΥΒῸ5 σοηθ ἰπ ΥΟΥῪ 
νυ κυναγαϊγ, ἰποστυρίηρ ἴῃ6 δοσουηῖ οὗ ἴῃ6 
σδυγοῦ ΟΠ ΟΟΥΒ ᾿η ἴΠῸ {ἰπι6 οὗὨ [οἱδκίπι, νυ! ἢ 
ἰ5 Γεβιιπηθαὰ ἴῃ νεῦθα 24. ΤἬΘΥ ἄρρθᾶγ ἴο ὃ6 
δὴ δάαϊἴοη ἴο ἴῃς οτἱίηδὶ ἰοχί, πιά δδουῖ 
{Πῆ6 {ἰπ|ὸ οὗ ΑἰἸοχδηάογ 186 Οτοαδῖ, ἤθη (ἢ 6 
Βοοῖκϑβ οὗ Οσδγοηίςοϊοβ, γα, δῃὴά Νοποηλδὴ 
νου ]ὰ βδεθτ ἴο ἤᾶνο ἤγϑι ἴδκθη {πεῖν ὀχ της 
δῆδρο. Το βᾶπιὸ απὰ ν ῃςἢ ἰηϑογίθα {Π|656 
γΟΓΒ65 ῬΓΟΌΔΟΪΥ α50 δά ἀβὰά ἴο ἴῃς οτἱρίηδὶ ἴοχ 
ΥΕΙΒΘ 11. . 

οῤῥαπαπ. ΤῊΝ 15 ργοῦδον (Π6 {Γὰδ ἔοστῃ 
οὗ 16 πᾶπὶὸ ὙΠΙΟὮ 1ἢ ΥΟΓΘΘ 11 15 δίνεη ἃ8 
“ Ἰοηδίβδη." “[οβδηδῃ" οἼουγα δρδίη ἴῃ 
ὍΟΙΘ6 21; 8ηἀ |΄5ῈΡρῆι115 ι1.568, [ἢ Γεΐοσεησε ἴο 
[ἢ βᾶπιῈ βῆ -Ῥχίεβῖ, [6 ἔοτπῃ “" [οἤδηηθ5᾽ 
(Ἰωάννης). 

ο ἐῤὲ 4α75 οΥ αγίω ἐδὲ Ῥεγαπ Μοάεχι 
ζοπη ΠΕ ἢϊδίουβ ἅγ6 ξΈΠΕΓΑΙΥ ἀρτεεά [ῃδῖ Ὠ ᾶτυ8 
Οοαἀοπιδηηι!8, ἴπ6 δΔηϊδροη!βῖ οὗ ΑἸοχδηάογ (Π6 
Οτοδῖ, ἰ5 ἰηϊοπαάθὰ. ΤῊ5 ὑγίηςε δϑοοη θὰ ἴῃς 
[ἄγοπα Β.0. 116, δὰ τγεϊχηεα {1} Β.Ο. 311. 
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462 ΝΕΗΒΜΙΔΛΗ. ΧΙ]. [ν. 24---20. 

Φ (σου 
9. :4, ἃς, 

τε (δέθεῖβ, τὐέγε ψττίεπ ἰη τῆς τῆα ρονογηογ, δηὰ οὐ ΕΖγὰ τῆς ρῥτιεϑβῖ, 
. Βοοκ οὗ τῆς “σἤγοηιοΐεβ, ονεη ὑπῚ}} τῆς 8ογῖθα. 
τπε ἀδγ8 οὗ Ϊοϊΐιδηδη τῆς βοὴ οὗ Ε]Ϊ-Ἢ 27 ἢ Απά δἵ {πε ἀεαϊςδιίοη οὗ τῆς 
5.10. ΥνᾺ}1] οὐ Ϊεγιβαίεπὶ πεν βοιρῆς τῆς 

24 Απά τῆς οδίε οἔὗἩ τῆς [μενῖτα5: [Ινενίτε8 οὐδ οὐ 411 τῃεὶγ ρίδοθς, ἴο 
ΗἩομαβθιίδῇ, δῃεγεδίδῃ, ἀπά [εϑῆυλ ἴῃς Ὀππρ {πεῖ ἴο [εγυβαίεπι, το Κααρ τῆς 
8οη οὗ Καάῃιϊεϊ, νυ ἢ τῆεῖγ Ὀγείῆγεη ἀδάϊςδιίοη ἢ ρδλάπεςο, θοῖὴ ἢ 
ΟΥ̓́Θ ἀρδίηβδε τῃδπι, ἴο ργαίδε σπμά ἴο. τῃδηκΚβρινίηρβ, πὰ νυ βἰηρίηρ, τοὶ 
δῖνε τπληΚ5, δοσογάϊπρ ἴο ἴπ6 σοπι- ΟΥΠΊΡαΪβ, ρϑα!τεγί68, δηὰ νυν ΠΔΓΡΒ. 
πιδηἀπιοηῖ οὗ Ὠαν!ὰ τῆς πιᾶη οὗ (σού, 28 Απά τῆς β8οπ8 οὗ ἴα 5 πρεῖβ 
ὑνᾶτὰ ονοῖῦ ἀρδίηϑβι νγαγὰ. Βαϊπεγεά ἐδβειηβεῖνοβ τορεῖμεγ, Ὀοιὴ 

2ς Μαιιδηϊδι, δηά Βαικδυκίδῃ, ουἍ οὗὨ τῆε ρἰδίπ σοιπίγυ γτουπὰ δδοιῦῖ 
Οδαάϊαῃ, Μεβῃυ δα, Ταϊπιοη, ΑΚ- Τογυβαίεπι, ἀπά ἔτοπὶ τῆς νι]ρε8 οὗ 
Κυῦ. τονε ρογίεγβ Κεερίηρ τἢς νναιάὰ Νειορδδῖπῆὶ ; 

1 Οἵ, ἐννα- Ἀν τῆς ᾿τῆΓΟΒΠ0]45 οὗ τῆ ραζαεδ. 29 ΑΪβο ἔτοπι {πε ἤοιϑε οὗ ΟἸρὶ, 
δείσμο: “26 ΤΆ εβε τόρ ἴῃ τῆς ἀαγ5 οὗ [οἷ4-ὀ ἂπά ουῖ οὗ τῆε ε]45 οὗ ζεδα Ὧπά Α:- 

Κὶπὶ τηε 8οὴ οὗ 7εβυδ, τῆς 5θοη οὗ τπᾶνεῖῇ : ἔογ τῆς βίηρεγβ πδὰ δι) άεὰ 
]οζαάακ, ἀπὰ ἰπ ἴῃς ἀδγ8 οὗ Νεμειδὴ τῆεπὶ ν]]ρε8 τουπὰ δδους Ϊεγυβαίεηι. 

᾿αεξιτοιισσταιταατατησττς. 

23. [π᾿δὲ δοοῖ οΥἹ δε εὐγοπίεἶ. ἡ ΤΙ 5 46. 1 δὲ ἀαγ: οΟ7᾽ .οἰαλένε. .. απά οὗ 
Ῥάββδξε βἤονβ ἴπδὶ ἴῃ ργαςίίςς οὗ Κκεερίηρ ἃ δ ίεδονιδα δ.) ἰ[οἰακίπὶ νγὰβ Πρ τρ εϑδὶ δδγιῖοῦ 
τοοογὰ οὗ ρυδ]ος ὀνοηῖβ ἰη ἰδία δυοῃίνοβ, οὐ ἴῆδη ἴπῸ {πιὸ οἵ Νεδοπλίδῃ; θυΐϊ ἴπ6 5Ξλπὶδ 
ὙὨΙΟΙ ἘΠΘΓΟ ἅΓΘ 50 ΠΊΔΗΥ ἱπάϊςαιίοηβ ὑπάθυ ἴῃς ἔβη} 1658 πιΔῪ ἢᾶνς Πα] [πὸ σΠεΐ ρ]ασε 85 1,6 - 
Κίηρβ, ννᾶ5 σοητἰπιρὰ Αδογ τῆς τοΐυγηῃ ἔγοπὶ Υἱίεβ, δηα 88 ρογίογβ, δ Ὀοϊἢ ρογιοάϑ. 
ἴδε σαριν γ, δὲ ἰθαϑὶ ἴο ἴῃ {πιὸ οὗ [οἤδῆδῃ. 47. Τδε ἀεαϊεαιίον! 9 ἐδε «υαἱ]] 11 ϑδετης 

ἐδε τοὐ  Εἰϊατδὶδ.] 1.6. “τὰς ξταπάβοη. ϑίγαπρε ἰμαὶ ἴπε νν8}} βῃουά ποῖ μᾶνε θεεῃη 
(ϑεε ἀῦονθ, γνθσβθϑ 10, 11.) ἀεράϊςαϊοὰ ἱπιπηεάϊδίοΥ Αϑεσ 115 ςοπιρεὕοη, 

Βιυΐ τΠ6 πέσ οὗ ἴΠς γεπιδι μοῦ οὗ [Π15 σπαρίου 
24. ὕκδμα, ἐδὲ “οπ ῳΚὶ Καάριϊεἰ.} 16 τῆς νυ ἴῃς ποχί, δηὰ τε ἀδῖς ξίνεη ἰῃ οἷ. χίῇ, 

τοδαϊηρ 5 Ξοιιηά, [Π|8 [ἐϑῆυι!δ πιιϑῖ ἢᾶνε θθεη 6, πηδῖο ᾿ξ οογίαὶπ τῆδὶ [Πδ σΟΓΟΠΊΟΩΥ νγ88 ἀ6- 
πε ποδὰ οὔ 186 [εν 1 Π1Γ 8] λυ γ οὗ Καάπηεὶ ἰηῃ ἔασγοά ἔογ ἴῃς βρᾶος οὗ πϑᾶγὶν ἔνγεῖνε γϑᾶγϑ. 
πε τίμιε οἵ [οἱδκιπὶ; δι [ἃ ΠΙΔΥ Ὀε βυδρεοῖεά Ῥογῃαρα Νοδεπιδη τοαυΐϊγοά Δ Ὄχργοββ ροτσ 
(παῖ ἔογ ὀεη, “ ὅρη," 5ῃοιά Ὀε τεδά “Βδηὶ," ἃ τηίϊδβίοη ἔγοπι ἴῃς Ρεγβίδη Κίπρ Ὀείογε ἢς οουϊὰ 
Τ εν τς] πᾶπιε ἔουπά ἴῃ πλδηγ οὗ ἴπε ἰἰ5ῖ8 (ἢ. νεηΐζυγε οἡ ἃ 5ο᾽ πη ΠΥ νυ ἢ ἢ παϊσϊ πᾶν θθθα 
ΤῊ τε: Χ. 13 ᾿ ΤΟΣ ἴπ ἀνῳ ἀεξ εΝ Ἰαθῖε ἴο πιϊδγεργεβϑεπίδιϊοη. 

ἐχί ννουϊὰ σι 45 ἴθ ϊονν8 :-- ὙΠῸ Τἢιεῖβ ο : 
ἔβα Πιενίτεδ, Ἠαοβαδίαϊν, 8Βργεδίαμ, [ϑϑῆυᾶ, γχήους οἱ ας οὲ Ἰμάλι, απ Βειμταίαῖα τη ῆς 
Βληὶϊ, Κδάμπιἷεϊ, δηά {ποῖγ Ὀγοίγοη. 1ΠΕῪ ἀννεῖς. (8ὲε οἷ. χὶ. 26.) 

αερογἀϊπρ 10 ἐδε εοπιπιακάπιεμ οΓ Ἰδαυϊ) ο58͵ ΤΌ ῥίαἰη σοι γομπαᾶ αδοι εγιιαίεηι. 
866 « (Ἶγ. Χχχνύ. 1-8. [ι|5 ἀϊβίσυϊς ἴο ὑυπάογβίδηα ννμαΐ {}} 15 τηθδῆς, 

«υαγά ουεέν ἀφαὶπεί «υαγά. [.6. “ αἰἴοτ-ς 85 ἵἴδβεγε ἰδ ποίβίπρ θυ πιουηϊαίῃ δηά να] εν 
ὩλῖΕΪγ, οπὲ ραγὶ οὗ ἴπεὶ Ἑμοῖγ ἀηϑνγεγίπε ἰᾷς ἱπιπηθα δεῖ Υ τουπά [ἐγυβαὶεπι. ὙΒῈ ννογά 
οἴου. διξξαγ, ΜΌΘΟΝ 18 Πετο ες, τηθΔῃ38 ΟΥΑΙ ΠΔΓΙΪΥ͂ 

᾿ “Ἴ1Π6 [οτάδη ψδ] εν :᾿ δυῖ (παῖ ννα5 ποῖ “ τουηά 
25. ῥονγίεγ"] ἴπι ΟὮγ. ἰχ. 17,24, 26, ἴθ δδοιιξ [εγυβαίοπι." Ρογῆαρβ ἴΠ6 νδι]ογβ οὗ 

Γςἢίεῖ ρογίογϑθ ΟΠΙῪ ἅγα πιοητοποά, δηά (ἢ ἀι 7 Ηΐπποπὶ ἀπά [ἐποϑπαρῃαῖ, νυ ϊοἢ δποῖοβα 
οὗ δοίην 85 ἀράν! 15 δεϑίηθα ἴο ἀΐω ΠΡΉΠΟΙ Ϊ]ογυβαῖθπι οἡ ἴῆγεθ 8ἰάθ5, ἄσὸ ἱπτοπάϑά. 
ἔπι  165---ἴῃοϑε οὗ 5Πα!ίυπη, ΑΚΚαΡ, Ταϊπιοη, οφεκ υἠίασει 9 Νεριορδαιδὲ Β αἴδπον, “πὸ 
8ηιϊ Αἰίπιαπ. δὲν ἔβγλ 65. οὐ ρογίεγβ, μονγ- ὙΠ] αρὸβ οὗ τ δ ἐν ἢ ἐγ 85 ἴδ 
Ενεσ, ἅτε ἱπηροὰ θοῖι μεγα δηὰ {{Κεννῖϑε ἴῃς βϑγῃς Ῥἤγαϑο 15 τοπάογεα ἴῃ 1 Οἢγ. ἰχ. τό. ΤῊΘ 
Ερτ. ἰ!. 42. ΝΕΒ.ΥἹ. 45. ὙΠε ἐχρίαπαῖίοπ οὗὐἠἨἡἠ ΝρΕΟρμδιΗἰτε5 ἵνεγε 50 ςδ]]εά αθον {μεῖς οπίοῦ 
{με ἀρράγεπί αἰἰβογερβπου ΨὉ}} ὈῈ ἔουπά ἵπ ξογνῃ, Νεΐορμδιν, ψνμίς ἢ ἰ5 πιεπτϊοπεὰ ἴῃ ΕΖγ, 
1 (ἢγ. χχνὶ. 14-19, γνθεγε ΤῈ ἀρρβᾶγβ ἴπδξ ἴἢ6 “22 δῃά Νϑῆ. νἱῖ. 26. ΤῊΪ5 Ρἶδος ἸΔῪῚ Ὠδὰγ 
Ταπῖρὶς "δὰ ἔουγ ςἢεΐ ζαῖ65, στοπίϊπο ἴῃ6 σαττ'. ΒΘ] θτλ (α Θ᾿. ἰϊ, 54), ἀπά ἰβ ρεγῃάᾶρϑβ τὸ- 
ἀϊη8] ροϊπίβ5, ἀπά ἵνγο πηίποῦ οπεβ, “ ἴονγαγάβ ᾿γρϑεπτοὰ ὉΥ τπ6 ταοάεγη Δπεμῤεό. 
Αϑιρρίπι,᾽" δηὰ “αἵ Ραγδασ. 59. Τὸς δομμε 9Γ Οἰϊξαί 1 Οτ, “ Βεῖδε 

ἐῤγωῥοί.1 Ἀδῖμοῦ, “Δ ΟΣ 8" ΟΥ̓ ΟἹ ρΑ]"--- Ογοόῦδῦϊγ ἴῃς ΟἸἷκα] ποτ οὗ [ἐτιὶ- 
“ φῇΟΥΘ- ΓΟΟΙ8." δδϊοπὶ (ον ὦ μα). ᾿ 



γ. 410---19.] 

20 Απὰ εἢς ρηεβῖ8 ἀπά τῆς [,εν τε8 
ρυπδεά τῃεπλβεῖνεϑ, ἀπά ρυγβεά τῆς 
Ρεορ!ε, Δπὰ τῆς ραῖεβ, ἀπά τῇς ννδ]]. 

1: Ὑεη 1 Ὀγουρῆς υρ {πα ρῥΓηςα8 
οὗ Ἴμάαῃ προη ἴπς νν8]1}, δῃα δρροϊητθά 
ἔνγο ρτεδὶ εὐσιβαπίδς οΥΓ ἐἤθηι ἐπα  σαὺέ 
{ΠΔηΚ5. τυλέν τοῦ οπε νγεπῖ οἡ ἴῃς τρῃ 
Παπὰ ὑροη τῆς νγὰ}} τονγαγάὰ τῆς ἀμηρ 

ἴε - 

εὐ 2 Απὰά δῇσσ τπδπὶ ψεηΐ Ηοβἢδίδῃ, 
δηά Πα] οὗ τῆς ργίηςεβ οὗ [υάλῇ, 
3} Απά Αζαγδι, ΕΖγα, δαηὰ Με- 

8 0] 4π|. 
44. υάδῇἢ, ἀπά Βεη]αηιη, ἀπ4 886- 

ΓλλΙΔἢ, ἀπά εγεγηϊδῆ, 
34ς Απά εεγίαίη οἵ τῆς ργίεϑιδβ᾽ 508 

ἢ ττυπιρεῖβ; παηιοίγ, ΖεςΠαγιδῇ 
τῆς 8οη οὗ [οπαῖδαη, με βοὴ οἵ δῆε- 
τηλίδῃ. ἴῃς 80η οὗ Μαιτδηίϊδῇ, ἴῃς βοῃ 
οὗ Μιοβαδίδῃ, τε βοῃ οὐ Ζδςεουτ, τῆς 
80η οὗ Αϑδρἢ :" 

80. ῥυγίβεά ἐδενσείνε:.) Οογρατα 2 ΟἿσ. 
Χχῖχ. τς: ΕΓ. Υἱ. 20. 

81. 1 ὀγομσδὲ μρ.] Νοῖε ἴδς τεβυσηρίοη οὗ 
ἴπε ἤγϑξ ρογβοη, ννῆϊςἢ 185 θδθη ἰδιὰ δϑιθ 
δίῃςς ςἢ. ΥἹῖ. ς, Δπὰ ΜΝ] ἢ ἰ6 ςοητηυδὰ πον ἴο 
[πε εηά οὗ ἴῃς Βοοῖϊ. [1 8 ξοπογα! ν δἰϊοννοά 
παῖ γα ἴᾶνθ ἤθῦθ οὔθ ΤΌΣΟ ἃ ΠΊΕΙΟΙΓ ὉΥ͂ 
Νεδοι Δ ἢ ὨἰπΊ56} Ὁ. 

οπ ἐδὲ γισόὲὶ δαπμ4. ΤὮΘ το Ἑδοῖγβ, πανΐης 
ϑοοηάοα ἴῃς νν αὶ]! οἡ 115 ννεβίογῃ ἔδοθ, ὩδαΓ 
(Π6 πιοάοτγη Προ Οδῖο, 5Ξἴοοά ἰοοκίῃρ δδϑῖ- 
ννατὰ ἰονναγάβ ἴῃς ΟἿἿ δηὰ Τοπρίο; ἴδθη 
[ἢ βουΐδογη οἰιοῖγ, δεὶηρ οἡ {ΠπῸ γι, ᾿οπ- 
τηοηςοά τἢ6 εἰσχοι οὗ [Πη6 βουῖῃογη νγ4}}, συ ἢ }]}6 
[Π6 “Ποὶσγ ὕὑροη ἴῃς ἸεΗ ργοςθοάεοά σουπὰ ἴῃς 
ΠΟΓΙΠοΓη νν8}} (νυ σβοβ 238-39), {ΠΠ| ὈοΙἢ πιεῖ οὐ 
ἴῃς εδαϑῖοσῃ νγ8}}, Ὀεΐννεεη ἴῃ6 νναῖεσ δηὰ [Π6 
Ρτίϑοῃ ρμαῖδβ. 

4δὲ ἀμπφ ξαϊς.] 866 οἷ. 11, 12. 

82. Ηοεῥαϊαῤ. Ῥετῆδρϑ ἴπ6 “ Η ο5}164 οὗ 
οἷἢ. χ, 23. ᾿ 

33, 34. “«-αγίαῤ, (σ"..] “ ΑΖατίδη," “ Με- 
δ} 1] .πι,᾿ “ 5ῃοπηδίδῃ," δηὰ “" [γεπγίδῆ," ἀρ- 
Ῥελγ ἀιποηρ ἴδε οὐ πον [τα] 65 νυ] ἢ βἰμποά 
πε ςονοηδηΐ (ςἢ. χ. 2-8). “ΕΖγα᾽" ἰ5 ργοὸ"- 
ὈΔΌΪΥ ἃ νατίδηϊ ἔογπι οὗ “" Αζατγίδι," ἢ ἢ ἢΔ5 
στορῖ ἰη ἔγογῃ ἴπο τηδγρίη. “[υἀδῇ δηὰ Βοῃ- 
᾿απιίη " ἀγὲὸ ἴῃ ἰδ βεορὶς οὗ ἴποβε ἵνο {π|068. 

856. Λία»πείν, Ζεεῤῥαγία δ. ΒΥ ἴδε ξεῃθδ! ΡΥ 
οἵ Ζεςδαγίδῃ (ςΐ. εἰ. χὶ. 17), δηὰ ραὶη ΟΥ̓ ἢὶ8 
ἀυτ|65 85 ἐθϑοσγι θά ἴῃ [Π6 ποχὶ γθῦβο, ἴἴ ἀρρθδγ5 
(παῖ ἢ Ὀεϊοηρεὰ ἴο ἴδ6 1, ονϊῖο' ταῖῃοῦ {πη 
[πε ργίεβὶ οἰλ88. [ἔ 380, [πε “' πᾶγλεὶγ " οὗὨ οὐγ 
ὙΘΓδΙΟὴ ἰ8 γοηρ, δη ννὲ βῃιου]α γαῖ μεσ δΡΡΙΥ͂ 

ΝΕΗΕΜΊΙΔΛΗ. ΧΙ. 

26 Απὰ ἢὶ5 Ὀγεΐβγοη, δῃεπιαίδῃ, 
δηάἀ Αζαγδεὶ, Μ||αἷαι, (σ"]α]αὶ, Μαλὶ, 
Νεῖμαπεεὶ, δὰ [υάλῃ, Ηδηδηὶ, νντῇ 
τΠςε πιυϑςαὶ ἱπϑιγιπηγεηῖβ οὗ αν τῆς 
ἴλη οὗ (Τοά, πὰ Εζγα τῇς ϑογὶὃς 
Ὀείοτε τ ετ). ! 

27 Απὰά δὲ ἴδε ἰουηϊδίη ρδῖς, νῃ ς ἢ 
νν25 ονοῦ δρδιπβὶ ἴῃεπὶ, ἴεν ννεηΐ ὺὑρ 
δγ τῆς 5ἴδιγβ οὗ τῆς οἰγ οἱ αν! ά, δὲ 
τῆς ροίηρ ὕρ οὗ τῆς ννα]}}. ἀῦονε τῇς 
ἤουβε οὗ λανίά, Ἔνεὴ ὑπο τΠς ννδῖεγ 
ραῖε εαϑινναγα. 

428 Απά τῇς οἴδεγ εὐγιραηγ οΓ ἐλέια 
δαὶ γαυε τῇΔΏ ΚΒ νγεηῖ ονεῦ δρδίηϑβῖ 
ἐδεηι, πὰ 1 αἴτεγ τῆςπι, δηά τῆς Παϊ 
οὗ τῆλε ρεορὶς ὑροὴ τῆς νυνὶ], ἔγοηι 
Ὀεγοπά (ἢ ς τονγεῦ οἔ τῆε ιγπᾶςεβ Ἔνθ ῃ 
πηἴο τῆς Ὀτοδά ννδ]] ; 

49 Απα ἔτοπῃ αδονε τῆς ρδῖς οὗ 
Ἐρἢγαὶπι, δηά δδονε τῆς οἱὰ ραῖς, δπά 
ἃθονς τῃς ἤβἢ ραῖε, ἀπά τῆς ἴοννεγ οὗ 

“ Δῃὰ," ἃ συσχώ ςοηϊιηςίνο δανίηρς ΡΓΟΒΑΒΙΥ͂ 
δἰϊρρεά οι. 

86. δδε»αἰαδ, ὦ 5 Ὑδοβε παπΊ65 ΔΡΡΘΑΣ 
ἴο δὲ Ῥεύϑομαὶ, κε ἴπΠοθς οὗ Ζεομδγίδῃ (νεῦϑθ 
15) δΔηὰ Ηοββδίδῃ (νεῖβα 32). ὙΠΕΥ ἀο ποῖ 
Οσου ἱπ ἴῃς ῥγονίοιιβ 1 ον ςΑ] 15ῖ5 (οἢ, νἱ 1}, 
71 ἸΧ. 4, 51 Χ. 9Φ-11; ΧΙ!. 8). 

87. Τό ρυπίαιη σα!ε.1] 8εε εἷ. 111. 15. 

«υδίοῦ «υαΓ ον αραίν»" ῥάτα ΤΠεΓε ἰ5 
0 “ὙΠΟ. νν 85 ἴἡ (Π6 οτιρίπαὶ ; δηά [Π6 
ννογὰ ἰγαηϑίδϊεα “οὐ ἀρδιπϑῖ ἴπεπῃ " Ὀεϊοηρ8 
το ἴῃε ἐο]]οννίηρ, ἀπά ποῖ ἴο ἴῃς ρῥγεσθάϊηρ, 
εἶδιιϑθ. Τγδηϑίαῖο --- Απᾶὰ αδαἵ [πὸ ἰοιιηίϊδίη 
ξαῖο, βἰίσαϊ δὶ θοζοτο ἴδ οπι, [ΠΟΥ ἀϑοοπάρα 
16 5ἰδίγβ οὗ ἴῃς οἰγ οὗ 1)αν! ἃ," ((ὐομηραγο 
|ο5}.. νἱ. ς ; δηά ἔογ [ἢς “ ϑίδιγβ ̓  Γπϑηλβοῖνοβ 
566 ποῖΐε οη ςὮ. 11]. 1.5.) 

αὖουε ἐδὲ ῥοισε οΥ Παυϊ4.1 Ιΐ σλπποῖ ὃς 
τιοϑδηΐ {πὶ ἴῃ “ ξοϊηρ υρ οὗτῆς ν"4}]," 2.5. τῇς 
δἰλιγοδϑβο, ΟΥ̓ ἀϑοοπῖ, ννᾶ5 "δῦονο" [6 ἤουϑ6 οἔἔ 
Πανὶ ἀ, νης ἢ ννᾶ8 ουδῖοὰ οὐ αἰπηοδῖ ἴπ6 
Βίχμεϑῖ ρατὶ οὗ 1πεὲ Τεπιρὶε 1]. (δεὲ ποῖς 
ου ςἢ. 11..25.) Ἀδίπου, ἴῃς πιοδηϊηρ 15 ἴπδὲὶ 
118 σΠοΙΓ ΟΥΓ Ργοςθβδβϑίοῃ νγοηῖ δῦονε (οσ ὃ6- 
Νῶρ δὴ ἴῃς οἷά ραΐαςς οὗὨ [λανὶ ἃ, ἐο]]οννίης [6 
ἰπς ἀεβοτι θεά ἴῃ οἢ. ἰ1ϊ. 16-26, οη ἴπεὶγΓ ννᾶῦ ἴο 

[δος οαϑίογῃ ννυ]}. 
ἐδὲ «υαἱεν 44,971 (ΓΟ εἶ. 111, 26. 

38. ΤΡε οἱῤὲν εογιραμγ. ΤὨς ρίδςθϑ πηδἢ"» 
Κἰοπεὰ ἴῃ 118 ἀπά ἴδε ἴννο ἐο!ονης νεῦβθθ 
οσουγ (ἰπ τ γένεῦθα ογάστγ) ἰη οἷ. 1. 15.111} 
ὀχοορίιηρ ἴδε ραῖς οἵ ΕΡἢγαϊπι δηὰ ἴΠ 6 ῥγίϑοῖι 
ξαῖς, ννἤοϑο ροϑίϊίοη ἰ5 δεσῖ ἄχοά ἔτοπι ἴ86 
Ῥγεέβοηῖ ραϑϑδᾶρθ. Ὅῇῆε ᾿ἰἰπὸ [Ὁ] οννοὰ 15 [παῖ 
οὗ ἴῃς ποτίμεγῃ γγ4}}. 
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Ηδηδπεεῖ, ἀπά πε ἴοννεσ οὗ Μεαὴ, 
ὄνθη ατὸ τῆεα 5Π6εΡ ραῖΐε : πα {ΠΟΥ͂ 
δῖοοα 511}} ἰπ τπ6 ργίβοῃ ρδῖε. 

40 δο 8ϊοοά τῆς ἴννο εογιραπίδε 
ἐῤέρα ταί ραὺό τὰλη Κ5 ̓ π ἴπε ἢοι56 οὗ 
Οὐοά, δηά ἰ, ἀηά τῆς ΠΑ] οὗ τῇε συ]ετβ 
ν ἢ πιὸ: 

41 Αμά τδε ρτίεβιβ ; ΕἸ τακίπι, Μδ- 
Αϑεῖδῃ, Μιπίφπη, Μι|ιἼομδίδῃ, ΕΠ οεηδὶ, 
Ζεςοδαγίδῃ, απά Ἡδηδηΐδὴ, νντἢ τγυπι- 
εἴϑ ; 

ὲ 42 Απὰά Μαβδϑείδῃ, δπὰ ϑῃεηγαίδῃ, 
δηά ΕἸεδΖαῦ, απὰ [722], δἀπὰ [εποδδ- 
ηδλη. ἂπά Μαδ]ςπι)δῃ, ἀηὰ ΕἾαπι, δηά 

ΤΠ, ΕΕΖετ, Απά [πε βίπρειβ ἴβδηρ ἰουά, 
εἰεὶς νοΐος γγί ἢ [εΖγαῃιδῃ Ζλεῖγ ονεγβεευ. 
ἡρῖ 43 ΑἾ8ο τῃδῖ ἀν τπεὲγ οβετγεά ργεαῖ 

βΔοΓ ἔςεϑ, ἀπά τγε)οϊςεά : ἔογ οά δαά 
τλλάς [Πεπὶ γεΐοισα νυν ρστγεαῖ ἰόν: 
τῆς υγίῖνεβ αἷ8ὸ δῃηὰ τῆς Ἴμι]άγεη τε- 
Ἰοϊςβά : 80 τῆαλϊ τῆς ἸΩΥ οὗ [Θγιβδὶ πὶ 
νγ23 πεδλγά ὄἜνεη δίαγ οἵ. 

44 4 Αμπά δὲ παῖ τἰπια ννεγε δοπὶα 
Δρροϊηϊεά ονεῦ ἴπε σμδηιθεγβ ἔογ πε 
τΓεάϑιγεϑ, ἔογ τῆς οἴετγίηρβ, ἔογ τῆς 

εβλ κα ἈΣ βτβτέγα 8, αηά ἰοῦ τῆς {π| 68, το ρδῖῃεγ 
ὃν ἐλείατυ. ἰηῆτο πὶ οιἱἍξ οὗἩ τῆε Πεϊάβ8. οὗ τῆς 
Τ Ήεν. δ» ᾿[τ165 τῆς ρογίοηβ ἰοῦ τῆς ἰδνν ἔογ τδε 
ζλφ 7ογ 9 : . 
ὠδινα ΡΓεδῖβ δἀηά [1 ενίτοβ: Τίοσ [πάλῃ τε- 

40. 580 «Ἱοοὐ {δὲ ἑαυο απΐσς . .. ἐπ ἐδ 
ῥοις 97 Οοά. - Ἀδίποῦ, “Ὁ. (ἢς Βουβε οὗ 
Οοὐα." ὙΥΦΤῇαδ χγουΐεβ ἀεϑοσί δεὰ πδά Ὀσγουρῃΐ 
ἴπε ἴννο σοὶγα ἴο [6 ρΡοτγίίοη οὗὨ ἴδε δαδϑΐογῃ 
νν4}} νυ ῃ]ςἢ ννᾶ5 ἀἰ γος ορροϑβίίε ἴπῸ ΤἜΠΊΡΪ6. 
ῥα δὲ γμίεγα.] (οσάραγο γοῦβα 32. ᾿ 
41. Τρε ργίω; Εἰαξίνι, 6 “ἘΠ ΑΚίτη, 

ΕἸϊοοπαὶ, Εἰραζαγ, [οποῆδηδη, ΕἸατα, πὰ ΕΖετ," 
ὭΓΘ ΠΟ 8ἃ5 ὈΓΙΘΒΕΪΎ ὨΔΠΊ65, Πα νν6 ΓΊΔΥ, ἴΠ6Γ6- 
ἔοτε, δεϑῖ γοραγὰ {π6 νυ ῃο]ο 15ῖ ἴῃ νεῦϑε8 41) 42) 
85 ῬΟΙΓΘΟΏΔΙ. 

44. Οδα»ιδεγ: 2ὸγ δε ἱγεασωγα. Οἵ, οἱ. 
Χ. 12. 

οὐδὸν δὲ οδεγίπρ..} 1.6. “ἴδε ἔγεε- }} οδέετ- 
ἴηρ5.᾿" 

)ῶὼνγ ὑμάαρ γεϊοϊεεά.}1 648 5εςἰ5ἔδεςίοη 
ἢ [6 ργεϑῖβ δης 1,ονἴ65 ἴοοΚ (Π6 σῆδρο οὗ 
᾿πογοαϑοα οἤθσι 55, ΠΌΣΟ δ ρ]6 ΕΠ 65, δὰ [ἢ6 
ἰἰκὸ, ψβοπος τῃ6 δρροϊπίπηοης οὗ ͵ΓΘΑΒΙΓΙ685 
δηὰ (ΓΘΔΘΊΓΟΓ5 ὈΘΟΔΙΠΊΘ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ. 

ἐραὶ «φυαἱ!εά. 1... “παῖ βεγνθὰ ἴῃ (δῈ 
[εη1ρ]6." 

45. 4π4 δο!δ ἐδὲ “ἰόν, ἀπά δὲ ῥβογίογ: 
ἀοῤῥὲ δὲ «υαγά, . Ἀδίδοσ, “Απὰ 8907 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ. ΧΙ. ΧΙ]. ἷν. 40---Ἰ. 

Ἰοϊςεά ἔογ τῆε ργίοϑῖβ ἂπά ἔογ τῇς 
[,ενίτεβ [τἢδὲ νναϊταὰ, ἡλὰ 

45 Απά δοῖῃ τῆς 5ίπρεῖβ δπά τῇς 
Ρογίειβ Κερῖ τῆε νναγά οὔ τπεῖγ Οοά, 
Δηἀ τῆε ννατὰά οὗ {πε ρυτγίβοκιίοηῃ, 
“Δοσογάϊπρ ἴο (ἢς ςοπιπιλπάπιεης οἵ 5: ζβεοα 
Ὠανὶά, «πα οὗ ϑοϊοπιοη ἢΪ8 β8οῃ. ᾿ 

46 ἔογ ἴῃ τῆς ἀδγϑ8 οἵ [αν ὰ ὅδηἀ ὃ Σ ζῦγοα. 
Αϑδρὴ οἱ οἱά ἐἤεγε τυέγε ςἨΪΕΓ οὗ τῆς ἡ 
8: ΠΡΈΓβ. Δη4 50η55 οὗ ρΓαῖβε Δηἀ τῆδηκϑἝ- 
δἰνὶηρ αητο Οοά. 

47 Απά 41] [βγδεὶ ἰῃ τῆε ἀαγϑβ οὗ 
ΖεγυδθΑθεὶ, ἀπά ἰη τῆς ἀκγϑ οὗ Νοθο. 
τηϊδῆ, ρᾶνε [6 ρογίίοηβ οὗ τῇ 5 ΠΡῈΓΞ 
δηὰ τῆς ρογίεγϑ, ἐνεῦν ἀδγ 5 ρογίίοη : 
Δηἀ ἴπεν ᾿ἰβαποιβεά ἠοίγ ἐἠίπρε ἀπῖο "1 ἐξ 
τῆς ,ενῖτεβ; “ἀπά τῆε [,ενίτεβ βᾶπο- ἐνιαο 
εἰδεά ἐδέπι απο τῆς σὨΠ]άγεη οὗ Αἄγοη. 18. :6. 

ΟΗΑΡΤῈΒΝ ΧΙΠ. 
1 ζὔον; ἐδε γεασῤηρ ὁ {ἀξ ̓  ἴατο τεβαγαίῥονι ἐς 
"αὐ γγοπε ἐΔε πεϊχεα τι μας. 4. Λ'ελδ- 
ρα αἱ ἀϊΐξ γείμγη ἐασελ {Δ ἐλαν»ιδεῦ: 10 
δὲ εἰραμδεῖ. τὸ μ“ἶξ γροννιοίά τάς οὔέεες ὅεν Ηεδ. 
μάς ἀσμδό οΓ Οοά. τς 714 υἱοῥαίίοι 7 ἐξ ἐἄφεν ἔσαρ 
σαῤῥαίά, 23 απά ἐλε νιαγγίασες τοῦδ εἰγαη ΡῈ νεαάῖ. 
τυένεέ:. α΄ Νιυῖ, 

Ν ταὶ ἀδγ ΓΓΒΕΥ τεδά ἰπ τῆς ὕω ο», 
ἄῬοοκ οὕ Μοβεϑ ἰπτῆε 'δυάϊεηες ὅη 

: εὃ. 
οὗ τπε ρεορΐε ; δηά τπεγαὶῃ νγᾶϑ ἐουπὰ κανε. 

{{Ὲ Ῥτίεϑῖβ δηὰ {πὲ 1,6ν 68) Κερὶ ἴπὸ ψαγά, 
ς. Απὰ 8ο ἀὰ [809 δἰπίοτδ διὰ 89 

Ῥοσῖοσβ." 

δὲ «υαγάὰ Γ᾽ ἐδὲ Ρῥιγιβεαϊοπ ὝὍΠο οὗ" 
ΒογνΆΠοθ5 ΜΠ γοϑρεςῖ ἴο Ρυγβολίίοη. (ΟΕ, 
1 ΟἾγ. χχὶ!. 28.) 

46. Οὐ 9 δὲ εἴησεν, ἀπά σοπσι οἤ ῥγαμε. 
Ἀδίδεγ, “ οδίοζε οὗ ἴῃς 5ιῆροῖβ δη οὗὨ ξἈ 9 
5008 οὗἁ ργαὶβ6." 

47. 41 Πγαεὶ ἐπ δε ἀαγ}9 ο7) Ζεγιῤῥαδεὶ απαᾶ 
ἐπ ἐδο ἀαγ: ὁ Νιεῤενιία δ.) ̓ ΤΏΘ ἰητεητίοη ἰ5 ἴο 
σοΙ ραγα ἴπε τοὶ ρίουβ ΔΟΌ ΝΥ δηά ϑΞἰγςῖη6 58 
οὗ Νοβοπλδῃ 5 {ἰπιὲ ἢ Πδῖ νο ἢ Πδα ῥσὸ- 
ναιϊεὰ ὑπάονρ Ζεγυ δαῦοὶ, 45 ἀοβοσιδεὰ 
Ἐ2γὰ (Ὑἱ. τό, 22). [ἴ 18 ἱπιρι θὰ παῖ [ἢ δ 
ἰπτοττηθάϊαϊο ρογοα μαὰ θδθη 4 {ἰπ|6ὲ οὗἉ ἰδχῖν 

ἐδὲγ απο βεά ῥοὶν ἐῤίπφε, Φ5..}1 1..." τὴς 
Ῥοορίς ραϊὰ τμεῖγ ΕἾ ΠῈ8. σορυϊαγὶγ ἴο τὴς 
1, ενιῖ68, δηά ἴῃ6 1 ον τὸ5 ρα {πὸ ΠΕ οὗ ἴπ 6 
ὈΓΠ65 ἴο [86 ῥγίθϑῖβ." ((ἀσογίραγε οἢ. Χ. .7, 
38.) 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠῚ. 1. Ο5 ἐδαὶ 44γ.1Ὶ ΟΣ, “δὲ 
παῖ {{π|ε|" 85 {πε Ρῆγαϑβε ἰ5 ἰγδηϑίδίεἀ ἴῃ οἷ, 
ΧΙΙ, 44. 
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(ἢε ροτίειϑ ; δηά τῆς οβεγίηρβ οὗ τῆς 
ΡΙΘβίβ. 

6 Βυῖ ἰῃ 4}1 εἰιῖβ ἐἶγις γγαθ ποῖ 1 δἵ 
7οτυβαίεπι : ογ ἴῃ τῆς ἔνγο δηά τῆ ϊγιςιῃ 
γεαγ οὗ Ασίδχεγχεβ Κίπρ οὔ Βαῦγίοη 
ςἂπης 1 υπῖο {6 Κίηρ, δῃὰ ἴδίζεογ εὐμα κὲ 
ςογίδίη ἀδγβ ἰοδιδίπθὰ 1 ἰεᾶνε οἵ τῇς 4α»ε. 
Κίηρ ἢ ἐ ου, 7 

τυτγιτίδη, τῆτ τῆς Ατηπιοηϊῖς δηά τῆς 
Μορδδῖϊτε βου] 4 ποῖ Ἴσοπὶὲ ἱπίο τῇς 
ςοηρτερδίοη οὗ (ὐοά ἔογ ενογ ; 

2 ᾿Ν ε ὼς {Π6Υ πιεῖ ποῖ {πὸ ςἢ}}]- 
ἀγεά οὐ ἰβγδοὶ νι Ὀτγοδὰ δηά νὴ 
ννδῖογ, θαῖ Πίγεαά Βαίδαπι ἀραίηβῖ [Π ἐπὶ, 
ἴ[Πλς ἢε 5ῃου]ά συγϑς τΠεπὶ: Πποινθεῖξ 
οὐγ (οά τυγηεά τῆς οὐ8ε ἰῃμῖο ἃ 

4 Νυη). 23. 

ἴωω. :.. 
ο. 

ἐαγπσεζν 
Ὀ]εββίηρ.. 

2 Νονν 1ἴξ σλπΊ6 ἴο ρᾶ585, ννῆδη {ΠΕΥῪ 
Πλά Βελγὰ τε ἰανν, ταῦ {λὲν 8ερδ- 
τλῖεά ἔγοπι [5γαεὶ ἃ} τῆς τηϊχϑά πιλυ]- 
τἰτιάς. 

4  Αμπά δεΐοτγε τἢϊ5, Ε]ΙΑ5 810 τῆς 

7 Απά 1 ολπιε ἴο εγυβαίεπι, δπὰ 
ὈΠπαἀεγβιοοά οὗ τῆς εν τῆᾶῖ ΕΠ 25}: 
ἀϊά ογ Τοδίδῃ, ἴῃ ργεραγίηρ ἢϊπὶ ἃ 
σἤδπιδογ 'ῃ ἴῃς σουγίβ οὗ ἴῃς ἤοις οὗ 
Οοά. 

8 Αμπά ἰτ ρτίενεά τὴθ βογε : ἴπεγο- 
ἀπο  ΡΠεβῖ, ᾿μανίπρ τῆς ονεγβίρῃς οὔ τὴε ἔοτε 1 ςαδϑὲ ἔόστῃ 411 ἐπ 6 Πουβεμο]ά βεμῆς 
σσ. ΤΓἤδιηδετγ οἔ τῆς δοιιβε οὕ ουγ οὐ, τυας οὗ ΤΟδίΔἢ οὐζ οἵ τε σςΠαπιθετ. 

4]}1δὲἀ ἀπο Τοδίδῇ : 
ς Απά ἢε Παὰ ργεραγεά ἔογ ἢϊπὶ ἃ 

ἐπε σμδηλθεγ, ννῆεγα δἰογεεπια ἴΠαῪ 
αἰά τῆς πγεᾶῖ οἤξετγίπρβ, ἴῃς ἔγδηκίη- 
σοη86, 4ηἀ τῆς νεβ8εἾ8, ἀπά τῆς τ} 65 

4 Ἠεῦ. τ . νου οὗ τῆς σοτη, ἴπε πεὲνν νης, ἀπά τῆς 
"πον 9. οἱ], ἵνν ἢ! ἢ νγᾶ5 σοπιπιδη θά 29 ἐς σίσεπ 
Γ᾿ 

᾿ φώει. ἴο τῆς Τ,ενϊτε5, ἀπά τε βίηρεγβ, δηὰ 

ἐπ δὲ δοοῖ 9" Μοι..1ὺ ὙὍῈδ τοίδγοησα ἷ5 ἴο 
Πευῖ. ΧΧΙΠ, 2- ; δι ΕΥ̓͂ “ΤΠ ὈοοΚ οὗ Μοβοβ᾽ 
8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ πηοδηΐ της δητγα Ρεηίλίθυς. 

2. Οἱν Οοά ἐμγποά ἐδὲ σιγις ἑπο ἃ ὀἰεισἐη.] 
δὲ6 Νυπι. ΧΧΙΪΙ. 7-11;; ΧΧΙΥ, 2-,0. 

38. ΤΡ “εβαγαίεά ἥγον»ι ]εγαεὶ αἱ] ἐδ »ιἰχκεά 
εκ μα4ε.} Α ϑεραγαϊίοη κὰ τμδὲ πιαάδ Ὁγ 
ΕΖ 5οπὶὸ δὰ τὸς Ἀὐπεὰι ΡΓον ουϑὶν (ΕΓ, χ. 
15-.4) 566 π|5 ἴο ἱηϊοπάθα, ῬὍΤδ ποαίῆθη 
τῖνο5 ὑνεγο ἀϊνογορά, ἀπά 5οηΐ θάςοκ, 8 {ΠΟΙΓ 
οδκρτίην, ἴο {Π6ῚΓ ον σου Γ168. 

4. Εἰαερὶδ.) Ὕετε ἰ5 πο τεάβοη ἴο ἀοιιδὲ 
{παῖ (Π6 ἢ] “Πρ γίοϑδι (ςἢ. 1]. 1.) 15 πιθδηΐ, β'ποθ 
[ἢς ἔΔλεϊβ ἴογὸ γεσοσγάραά ἃγὸ ἰη οἱοβδθ ἀργθοπηθηΐ 
ἢ νυ Πδὶ 5 απ Εν παγγαῖϊοὰ οὗ ἴῃ 6 5 ἢ- 
ἀρῶν ἤοιι86 ἴῃ γὕθῦθθ 28. ὉΠὸ γτοϊδίοηβ οὗ 

ἡ 45} ἢ ΤΟοδίαῃ δηὰ ϑδηῦα! ας νἹ]] 
δοσουηΐ, ΠΊΟΥΘΟΥΘΓ, ἴογ [6 δῦβοηςθ οὗ ΔηΥ͂ 
τοΐογεηςο ἴο ἢΐπὶ ἰῃ (ἢ 5. ΥἹ]}.-Χ., δηὰ ἀρδίη ἴῃ 
οἢ. ΧΙΙ. 217-47. 

ἐδε εραν»ηδον οΥΓ᾽ ἐδ βοιφο ο7Γ οὗν Οοά. ΒΥ 
“Π6 σῃαπιθοι", νὰ πιυκῖ ὑπάογοίδηα ἤογο [ἢ 6 
δηΐγο οὐϑυ ας οὐ “ ἰθδι-ἴο," ψῃϊςἢ 8ι0- 
τουπάσά [ἢ ΤοΠρ]Ὲ οἡ ἴῆγοο 5ἰάθ5, ἀπὰ ννᾶβ 
τηδλάθ ἃρ οὗὨ ἴἤγεθ ϑδἴογίθβ, φὰς σοηϊαϊ πίη ἃ 
ὨυΠΊΌΟΥ οὗ ΓΟΟΠΊΒ, 50Π16 5Π|4]|6 7, 80πὴο ἰατίοῦ. 
(δεε τ Κ. νὶ. 5-το.) Ι 

αἰ 4.1] 1.6. ““ςοηποοῖοά ΕΥ̓ πιδιτίδρε.» 
ϑΟΙΏ6 διρροθα ἴτε πιαγγίασε οὐ ΕΠἸ25}10 5 
ἔτη άβοη νν ἢ 540 0 4}}Αι 5 ἀδὰ  ἢΟΓ (566 γοῦβα 

γοι, 11. 

9 ΤΠ θη 1 ςοπιπηδηάεά, ἀπά {ΠΟΥ͂ 
οἰεαπβεά τῆς σπδηιθεῖβ: δηά τῆ ΠΠῸΓ 
Ὀγουρῃς 1 ἀραὶπ τῆς νεββεὶβ οὔ τῆ68 
μουβε οὗ (οὗ, ΜΠ τῆς τηεαῖ οβεγίηρ 
πὰ πε ἔγδηκίησεηβα. 

Ιο ΦΑπά [ρετοείνεά τας τὴ6 
Ρογιοηβ οὗ τε [νενῖτεβ πδά ποῖ θεθη 
σίνεη ἐδεπι; ἴογ τῆς [αν τεβ δηά τῆς 

48) ἴο ὃὈ6 ἰητομαάρα : δυῖ ἰξ 15 ποῖ εἶφαγ [ἢ δῖ 
(15 ννου]ὰ 4}}}7 ΕἸ αϑθθ ἴο ΤοῤίαὁΦ. Τουΐδα 
Ὑγὰ5 ὨΙΠΊ56] τηλγτιεὰ ἴο ἃ [Ἔνγεβ8 (ςἢ. νὶ. 18), 
ΜὴΟ "παν δαῦὺξ ὀεεη ἃ τοϊλϊίοη οὗ ΕΠ] 45}}} : 
Δα ἢ15 800 [οἤδηδη νν85 πηλγτθὰ ἴὸ δηοῖποῦ 
(ἰ0.), οὗ ννβοιῃ 6 βαπ|6 ΤΑΥ͂ δ 5816. 

δ. Τόε οὔεγίηφ: οὗ ἐδὲ ῥγιω ἢ 1.6. “16 
Ῥογίίοη οἱ ἴπ6 οἤεγιηρβθ δϑϑίρῃηθαὰ ἔοσ {ποὶγ 
δυπίοηδηςο ἴο ἴπε ῥγιεϑίβ.᾽ 

Θ. “γιαχεγχε ἀἰης 9.7 Βαῤγίο ἢ Οοπ.». 
ῬᾶγΘ ΕΖΥ, Υἱ. 22, ποσο Ὀδγὶι5 Η γϑίδϑρίβ ἰ8 
ς4|16ὦ ““Κιηρ οὗ ᾿Αϑϑυσία, δηά ποῖθ δὰ ἰος. 
ΤΠ πιοηίίοη οὗ ἴπε 32ηὰ γεᾶγ οὗ Ασίδχοσχϑβ 
βῆονβ [Παΐ ἴῃς Κίπρ ἱηἰεηάεδα 15 εἰπὸν 1[,οπρὶ- 
ΤΏΔΏ}8 ΟΥ Μηριηοῃ, δποθ Οὐδ σγεϊρποά δυῖ 
21 ΥΕ6 478. 

φῇεν εογ αὶπ ἀαγ:..}ὺ Οτ, ““δἱ (ἢε οπά οὗ ἃ 
γοαγ," ψΏΙΓΝ 5 ἃ πιεδηΐϊηρ ἴμαΐ τῇς ρῆγαβο 
οἴδη Πᾶ5. (Εχ. χιϊ. το; [μεν. χχνυ. 29, 30: 
Ναπι. ἰχ. 22; [πάξ. ΧΥ]. το; 6.) Νοοπλδῃ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΙ νηὶ ἴο [Π6 οουτί αἵ Βαῦγίοπ 'ἢ 
Β.Ο. 433, Δηἀ τεϊυγποα ἴο [Θγιιβαὶθπὶ Β.Ο. 412. 

9. 72ε ερα»πδεν..7.ὺ ὌΠ ““ ρτοδῖ σπαθεσ "ἢ 
αϑϑιρηεὰ ἴο ΤΟίΔἢ (τοῦθ 5) ςοπίαϊποά, ἱξ 
ννουϊά 566πὶ, πῖοσε [ἤδη οὐδ δραγίπιθηϊ. 

10. Τδε ῥογ!οπ, οὗ δὲ  ευϊε! ῥαά ποὲ δεεῃ 
σ9η5.} Ἀυγίηρ ΝΟ ΟΠ Δ 5 δῦσοηος ἴΠΟγΟ 

᾿ΑῚ Ὀδοη ἃ βεπεσγδαὶ ΓἈ]Π[ππρ ἄνα, ἰη ψΠϊοἢ 
Ὀοῖῇ 8οπὶα οὗ ἴπ6 ὮΙΡΠΟΓ οἶλ55 οὗ ργοϑίβ, απ 
(ῃς Ἰεδαϊηρ ΑΙ (νογϑεβ 11 δηὰὲ 16), μιδά 

2 

γεσμετίσαϊ, 



466 

βίπρεῖβ, {παῖ ἀϊά τῆς ννογκ, ψψεγε ἤεα 
ΘΥΘΓΥ ΟΠ6 ἴο ἢἰ5 δεϊά. 

1: ἹΠπεῆ σοπιεηάεά 1 νὰ τῆς 
ΤΌ]ετβ, δπά 844, ὙΝΩΥ ἰ5 τπ6 Βουβα 
οἵ (ὡἀοά ἐοτβϑακεηὺ Απάὰ 1 ραιπεγοά 
τ επὶ τορεῖπμεγ, ἀπά 5εῖ. τῆςπὶ ἴῃ ΠΕΣ 
Τ ρίαςε. 

12 ἼΠαη Ὀτουρῃς 4}} [υάλῃ τῆε 
{πῆς οὗὁὨ τῆς σογῃ δηά τῆς πεν ννὶης 

"τ, ξέογος ἃ τῇ 6 ΟἿ] απο 16 ᾿τγεάβιΓΙ65. 
' 12 Απά 1 πιδάς ττΓεᾶβιιγεῦβ ονοσ ἴῃς 

{Γαδδι 168, ΠΘ] μηδ τῆς ρτίεβϑῖ, δηά 
Ζαάοκ τῆς 5.ογθε, δηά οὗ πε Ἁ,ενίτεβ. 

ΤΗεν. “«’ Ῥρβαδίδῃ : ἂδηὰ ἵπεχι ἴο τῃδπὶ τύσε 
ἀπά. ἨἩληδῃ ἴδε βοὴ οἵ ΖδἼςσυτγ, τῆς 5οη οὗ 

Ματιιδηϊδὴῃ : ἔογ {ΠῈ}ὺ ννεγε Ἴςουητεά 
ὙΠΕῸκὲ ἔλιτι], ἀηὰ Ττῆεὶγ οἷος τὺάς ἴο ἀ!5- 

«τθυῖε υπῖο τπλεῖγ Ὀγείῆγεη. 

{ἩΗτ:. 
“ἰαναέκν. 

14 7 Ἀεπιεπιδεῦ τις, Ὁ τὰγ Οοά, 
1 ον. ροηποεγηίηρ [ἢ 5, ἀπά ννῖρε ποῖ ουζ ΓᾺΥ 
κοῦ, ἴρροά ἀεεαάβ [παῖ 1 ἢανε ἀοπε ίογ ἴῃς 
"Οτ, , δοῦβε οὗ ΤΥ Οοά, ἀπά ἔογ ἴῃς 'οςα8 
τσ. [ςἋΠετοοΐ. 

Ῥαγιοὶϊραϊοα. ὙὨὸ ΕἾΝ 65 δηά οἤεγίηρβ πδὰ 
ςεδϑεὰ ἴο ὃς ῥα ; ἴῃς 1, οντῖο5 ῃδα Ὀθθη ἑογοθὰ 
ἴο κεῖνο {Πρ ηηβοῖνοϑ ἴο (ἢ ἘΠΊαρο οὗ {μεν Ἰαπάσ; 
[π6 σῇογαὶ βογνίος οὗ 1ῃ6 Τ Θπλρ]ς δά ςοασεά 
(σεσθθ 11); ἴῃς Τοπιρὶς σμδιιθεγβ, ποῖ Ὀεῖης 
ποοάοά 45 βἴογθῃοιιβοβ, ῃδὰ Ὀδθη τηδεο ἀννο}}- 
1η85 ἔογ ἴῃ ἔτἸοηάϑ οὗ ἴῃς ΠΙσῃτργιοϑῖ. [)656- 
οταϊίοη οὗ 16 δαρθαιϊῃ (νΟΓΘ65. 15-22}, δηὰ 
Ἰητογπχίιγο ἢ (Π6 Ὠοδίμθη (τθγθ68 23-28)), 
δὰ [οἸ]οννεά ; ἂδπὰ {Ποῦ ννὰ5 ἀδῆροσ οὗ ἃ 
ςοπιρὶ εἴς πδιϊοπαὶ ἀροϑίδου. 

11, 1] χαϊδεγεά ἐδενι οχοῖδογ.] ΝΕΒΕΤΆΙΔἢ 
ελιπογοά τπ6 1,ον 168 ἔγοπι {ΠΕΙΓ ἰδπάβ, δπὰ 
Τεἰϊησίαϊεα ἴπέτὰ ἰὴ {ΠΕ ῚΓ δεῖ οβῆςο8. 

13. δρῥείεναὁ.1ὺ Ὅῆο πᾶπιθβ8 οὔ “85}6]6- 
ταϊδ ἢ," “Ζδάοκ,᾽ δηὰ “Ἡδηδη" (Ηδηυῃ) 
ΟὐςυΓ ἴῃ εἶοδο σοπηθοίΐοη ἃπιοὴρ ἴποβο σοη- 
ςογηθὰ ἴῃ σοδυ]άϊηρ [Π6 νν4}} οὗ [6γυβδ]οπὶ 
νὰ 11. 29, 30). “Ῥοάδίδῃ " ἈΡΡΘΑΙΒ ἃ5 ἃ 
ΘΥΙσα] ἤδπιθ 1ἢ οἷ. νὴ}. 4. 

Ζαάοξ δε «“«γὶδε.] ῬτοθΔΟΪΥ τῆ 6 5ᾶπιὸ 85 [ἢ 6 
Ζιακι)ἢ οὗ οἷ. χ, 1. (δε ποῖε δὰ ]Ἰος.) 

15. 7 Πῥοιε 447: “ααυ 1... “ονιό ἱγεσά ἑπς 
«υἱπέ- γε οπ ἐῤὲ σαὐδαὶῥ. ὍΤῆς ἀεβοςγαϊίοη 
οἵ ἴΠ6 ΞαὈ διῇ 15 ἢγϑι Ὀσοιρῆϊ ᾿πἴο ργογαίπόπος 
διηοης ἴῃς 51Πη5 οἵ ἴπ6 [Θνν5 ἢ}; ῬοορΙὸ ὉγΥ [ἐγ6- 
ταϊδἢ. (366 οςἢ. ΧΡ. 21-.27.}) [ἴ σοι] ηοῖ δυζ 
αν ρμαϊποὰ ρτουηά ἀυτγὶης τῆς (ὐδρινγ, 
Ὑ ἤθη ἕογεί μη πιδϑῖοτϑ ννου]Ἱὰ ηοΐ ἢν δ] οννοὰ 
[Πε ςεβϑδίίοη οὗ Ἰαθουγ οὴθ ἀδγΥ ἰῃ ϑόνθη. Οἡ 
ἴδε γεΐυσῃ ἔσοσῃ Παρ ΝΥ, τῆς βαρ ατιοδὶ γοϑῖ 

ΝΒΗΒΜΙΔΛΗ. ΧΙΠΠΠ. [ν. 11τ--.-ὄ18, 

Ις ΔΊ τποβςε ἀδγ8 8ὰνν 1 ἰπ Τά λῇ 
σογπ6 ττολάϊηρ νη 6 ργΈ5565 οἡ πε 524Ὁ- 
δαῖι, δὰ Ὀτγπρίηρ 'π βἤεανεβ, δῃά 
ἰλάϊηρ; 45565 ; 45 4150 ψγῖπα, ργᾶροβ, Δηά 
ἤρϑβ, πὰ }} πιαηπεῦ οΥ Ὀυτάεηβ, νν ἢ ἢ 
ἴεν Ὀγουρῆς ἰηῖο [ογυβαίεπι οὐ τῃς 
ΒΑ ἀΑΥ : ἀπά 1 τεβιϊβεὰ ἀγσαϊμεί 
ἐδενι ἴῃ τὴς. ἀλγ ὙνΠαγείῃ τΠ6Υ 50]4 
γιςτιΑ 5. 

16 Ὕπαγε ἀννεῖς πλεη οὗ Τγτε αἷ5ο 
τΠεγεῖπ, νυν ῖο ἢ Ὀγουρῆς ἤβῆ, δηά ]]} 
ΤΛΆΠΠΟΙΓ Οὗ νγᾶγε, δληὰ 5804 οἡ ἴδε 
ΒΑΔ ὑπῖο τῆς Τμ]άγεη οὐ [μάδῇ, 
Δηά ἴῃ [εγυβαίθηι. 

17 ΤΠεη [1 ςοητεπάεά νι τῆς 
ποῦ]ε5 οὗ [υἀδῇ, Δηά 5δἱά υμπῖο ἴΠεπὶ, 
ὟΝ δῖ εν] τῆϊηρ ἐς τῇϊ5 τῆδῖ γε ἀο, 
Δηα ργοίδηε τς δα Ὀδιἢ ἀδγκ 

18 Πιά ποῖ γοιιγ ἔλιπε ἢ 5, ἀπά 
ἀϊά ποῖ οὖγ (σοά δτγίηρ 411} τῇ ϊ5. δυ!}] 
ὩΡΟΩ 1.5, Δηά Ὡροη τὴ 5 ςοἰτγ ἢ γεῖ γε 
Ὀτγίηρ πιογα νγδῖῃ ἀροπ [ϑ5γδαὶ ὈῪ ρτο- 
ἔληΐηρ τῆ βϑαὈθαῖῃ. 

ἌΡροαῦβ ἴο ἴᾶνθ δὴ οπϑ οὗ ἴπε ἰηϑθζυςοη8 
τηοϑί ἀϊβςυ! ἴο τε -ἐϑι δ] }15ἢ. 

ἐπ δὲ 447 «υδεγεὶπ δέ “οἰά οἱείμαϊ ἢ 
Ἀδίδεσ, “δϑοποοσηΐηρ ἴδε ἀδγ." 

16. Τδεγε ἀτυεῖ νιεη ο Τγγε.) Οἡ ἴδε ἔΠΘΠΑΙΪΥ 
Τεϊαϊἴοἢ5 συδϑιϑίίης Ὀθεΐννοθη ἴῃς Ῥηαηϊςίδπα 
δηὰ ἴπῸ [6νν5, δῖον ἴῃ Οδρε νη, 566 ποῖος οἢ 
ΕΖτ. 11}. 7. [{ ν᾿ 45, Πονγενοσ, ἃ πον ἰδεῖ, ἀπά 
οης Ῥγόρηδηΐ ἢ 61] σοηδοηθης65, (παῖ [Π6 
Ὑγτγίδηβ δοιὰ ἤαγε εϑῖ 0] 15 Π θα ἃ ρεγπιβποπῖ 
(ΟΪΟΠΥ͂ δἴ ογιιϑαίοσι, νι ἢ “ ἄννοῖς τποτο,» 
δηὰ ὈΥ [5 ᾿πἤπεπος οἡ ἴῃς Οἴδογ ἱπμδθ  δηῖ8, 
ννελκοποά ἴῃς Πο]ὰ οὗ ἴπδ6 ἴανγ Ὡροὴ πιεπ᾿ 8 
ςοηδβοίθηςε5, ἀπά οδυδοά ᾿ἴ ἴο ὃ6 ἴγδηϑρτεβϑοά 
ΠΟΙ Ό8}}Ὑ πιοτὸ δηά τότε ΟΡΘΏΪΥ. 

«υδίοδ ὄγομσδι 442.) Αςοογαϊηρ ἴο ϑ9οπῖς, 
Ζιάοη, [πε πιοϑδὲ δησιοπῖ οὗ {πῆς Ῥῃορηϊςοίδη 
οἰτἰ65, ννᾶ5 80 ἡδιηδα οἡ δοςοιηΐῖ οὗ 15 δοὶη 
ἃ “ β5ῇοΓΥ," ννῃ! ἢ 15 ἴῃς πηοδηίηρ οὗ ἴπε ννο 
ἐπἰάοπ ἴθ Ηδῦγενν. ὙΠῸ Βαϑίΐεση Μοάιζογ- 
ΤΆΠΕΔΉ ννᾺ5 Αἰνν Αγ 8 ὈγΟ ῆς ἴῃ ἤβ}} (ΕΖεκ. χὶνί!. 
10), ΠΙΔΩΥ͂ νΑΓ ο[165 οὗἨ ὑυῃ ἢ ἅτε γοργοϑοπιοὰ 
85 αἀἰβρογίη {πο πιϑοῖν 5 ἴῃ 115 ννδΐοτβ Ὁγ ἴῃς 
Αϑϑγγίδηβ. (8εὲ 1 ἀγαγά, “ Μοπυιηεηΐβ οἵ 
ΝΙΠόν ἢ, ΕἸγϑῖ ϑογθ5, Ρ]. 71; Βοῖζα, " οπυ» 
τηθηῖ ἀὲ Νίηῖνε, ρ]5. 11 ἴο 35.) Τδς ΡΒα- 
ΠΙοΔη5 ηο0 ἀοιδὲ 5 θὰ ἴῃς ρῥγοάυςς οὗ {πεὶγ 
Πϑῃογιοϑ δείογε [ΠΟΥ σοηνεγεά ἢ ἴο [Ὀγιυιβαίοπι. 

᾿ 17. Τόε ποῤίρ:. 5εὲ δθουθ 13. τό; ἷν. 14,19. 
ν. 7, ἄς. 

18. δὲά πο γοωγ ,αἰ δεν: ἰδι3.)ὺ ΟΕ ΤἸεϊ. 
ΧΥΙ, 21-27. 
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ἐο «ῤῥεαξ. 

γν. 19--29. 

Ι9 Απά ἱξ οσᾶπιὲ ἴο ρᾶ35. τῃδῖ 
ἤδη [ης ραῖεβ οὗ εγιυβαίεη Ὀερδη 
ἴο δε ἀδῖκ Ὀεΐίοτε τῆε ϑβαῦῦαῖῃ, 1 
ςοπηηληάςεά {παῖ τῆς ραῖαβ Ποιά δε 
δῆυτ, δηὰ σπαγρεά παῖ ΠΕ 5880] 
ποῖ δὲ ορεπεά 11} δίῖζες τῆς 84Ὁ- 
Ὀδῖἢ : ἀπᾺ τοηις οὗὁὨ ΠΥ 8εγνδηΐβ 8εῖ 
[δὲ τὰς ραῖεβ, 4ὲ τῃετε 5που]ὰ πὸ 
δυγάσηῃ θὲ Ὀτοιυρῆς ἱπ οη [π6 βαρθαῖῃ 
ἀδ 
" 8ο τῆς πηοτοῆδηῖβ δηά 561|1|6γ8 οὗ 

4}} Κίπά οὔ νγᾶγε Ἰοάρεά ννἱτπους Ϊεγὰ- 
846 ΠΊ οὔςα οὐ ἴὐνῖςε. 

21 Ἴεη 1 τεβι με Δραϊηβῖ {ἢ 6Π|,. 
Ἀπ βαἰά ὑπίο ἴμεπιὶ, ΝΥ ἰοάρε γε 
ἴφδους τῆς νν8]}]} ἡ 1 γε ἀο .-9 ἀρδίη, 1 
11 ΙΔγ παηάβ οὐ γοι. Ετοιῃ τἢδῖ 
τἰπ16 ἔογἢ σάπια ΤΟΥ πὸ γισγέ οἡ τῆς 
Βα ὈὈΔῆ. 

22 Απά 1 οοπιπιαηάοά ἐἢ6 [,6- 
Υἱῖε5 (ἢδὲ τῆν 5ῃου]ά οἰεδηβε τπεηι- 
βδεῖνεβ. δηά ἠἠσὲ {πεν βου] ςοπὶς 
απά Κεὲρ τῆς ρσδῖεβ, ἴο βδποῖν τῆς 
ΒΑ Όδιῃ ἀδγ. Ἐξιας ρον γ16. Ὁ ΠΥ 
(ὐοά, εοπεεγπίπρ τὴ 5 50, δηά βρᾶγε 
ες Δυςογάΐπρ ἴο ἴῃς 'ργεδίηςβββ οὐ (ὮΥ 
ΠΊΕΤΟΥ͂. 

23 ἢ ἴη τῃοϑε ἀδγϑβ ]50 βὰν 1 [εν 
ἐπαὶ ᾿Πλά πιλγγιεα νγῖνεβ οὗ Αϑῃάοά, οὗ 
Απηπιοη, σπά οἵ Μοδδ : 

24 Απά τπεὶγ ομ ]άγεπ βρακε δῇ 
ἴῃ ἴῃς βρεεςῇ οὗ Αϑβῃάοά, δπά ἴἼου]ά 

10. ἤγῥοπ ἐδὲ σαϊεῖ . ... δεραη 19 δὲ ἀαγᾷ 
δεΐογε ἐδε «αὀδαι.} 1.6. αἱ ἴῃ6 βιιηβεῖ οὗ {ῃε 
ἀδγ Ὀεΐοτγε ἴπ6 ϑασθδῖῃ ; βίπος ἴῃ βασδῖῃ ννᾶβ8 
τεραγάθα 858 Ἴοϊηηθησηρ ΟἹ ἴδε ρῥσγενίουβ 
ΘΠ. 

“ον οὗ »:} “ἐγυαπ!..7] Οομηραγα ΟἹ. ἵν, τό, 
21. Υ( 16. 

4]. Ἦν ἰοάσε γε αομέ δὲ «υα] ἢ ΤῊς 
Ἰοάμιης οὗ ἴῃς τπογομαπίς ἢ {ΠΟΘΙ πλοῦς 
Ἄσπαπάϊϑε υ5ῖ ουϊδιάς [εγυδαίετη ἀυτίηρς ἴΠ6 
ΒΑ θΑΙἢ, νυ 116 ἘΠΟῪ ᾿πιρδ ΠΕ ννδιϊθὰ ἔογ ἴῃς 
πιοπιθπὲ νἤθη ΠΟΥ πιρῃϊ Ὁτιὴ ΠΟΙΓ ννᾶγ6 8 
ἰη, ννὰ5 Τπουρῆς Ὁ Νομεπιδὴ ἴο Ὀ6 {|Π56 ΠΪΥ, 
δηά ἴο πᾶνο δῃ ἰγγε! ρίουϑβ [πάφηςγ. Ηε [Ποτγὸ- 
ἔοτὸ τηγοαΐθποι [Π6 τπουσῃδηῖβ 1} ἀγτοϑὶ 1ἢ 
ΠΟΥ Τοπεϊπιιρα [πε ῥγδςξῖςα. 

22. 1 εογυπαπάεά ἰδὲ ευϊ.1 Αἴ ἢγχθι 
Νεβεπιίδῃ μδὰ επιρ)ογεὰ ἢΐ5 οὐγῃ τεϊϊημε ἰῃ 
ἴῃς ν όῦκ οὗ Κεερίης ἴδε ραῖεβϑ. Βυΐ, 85 1818 
ννᾶ8 ἱπσοηνθηϊθηῖ, ἢ6 πονν τηδάθ ἃ οἤδῆρο, δηὰ 
δϑϑϊσηοὰ ἴδε ἀυγ ἴοῖδο 1,εν 65, ἃ5 οὴς ΒΟ ὶ 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ. ΧΙΠΠ. 

ποῖ 5ρεὰκ 'π τῆς [εννθ᾽ ἰλπρυᾶρο, δυῖ 
Δοςσογάϊηρ ἴο τῆς ἰαηρυάσε ἰοῦ εδοὴ 
Ρεθορίε. 

25 Απά 1 ςοπίεπάεα ψγἢ τῆ επι, 
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ΤΉΘ. ο΄ 
2εοῤίε ἀνά 
2 "ϑῤέε. 

δλῃά ἰσιυγϑεὰ τἢεπὶ, δηὰ 5πιοῖς ςοτγίδίη γπ ̓ 
οὗ τπεπὶ, ἀπά ρ]υςκοά ΟΕ τῆεῖγ ΠΔΙΓ, τάδμε. 
πὰ ππλάβ {πεπὶ βυψΘΆΓ ὃγ Οοά, 
᾿αγίην, Ὑ ε 58.8}} ποῖ ρίῖνε γουγ ἀδιρῃ- 
ἴεγβ ὑπο {ΠΕΙΓ 508, ΠΟΙ ἴα ἐδεῖτ 
ἀδυρῆίοτβ υηϊο γουΓ 80Π8, ΟΥ̓ ἴοτ 
γουγβαῖνεϑ. 

26 [[)14 ποῖ ϑοίοιποη Κίπρ δ 
5:86] 8π δγῪ {πεβε τπίηρβ ἢ γεῖ 
ΔΙΏΟΠΡ ΠΊΔΗΥ ΠδῖΟη8 νγνὰ8 ἴδογε 
Πο Κίηρ [κα ἢῖπι, ννῆο ννὰβ δεϊονοα 
οὗ ἢϊ5 δ οά, Δη4 (σοά πιδάς ἢἰπὶ Κίπρ. 
ονεγ 4}1 ἰβγδαὶ: Ἅπενεγῖμεϊεβθθ ἄνθη 
Ηἰπὶ ἀϊά οὐ] πάθῃ ννοπιθη οαυβαὲ ἴοὉ 
8ἰη. 

27 581] νγε τῇεπ ἢεάγκοη ππῖἴο γου 
ἴο ἀο 4}} τἢ 158 ργεαΐ εν], ἴὸ τγαπβργοβϑ 
ἀσδιηβδῖ οὐγ (σοά ἴῃ πηλγγυηρ ϑἴγαπρα 
ννῖναϑ ἡ | 

28 Απά οπε οὗὨ τε βοηβ οὗ 7οϊδάδ, 
(ἢε 80η οἱ ΕἸ] ΑΒ ῃ 1} τῆς ὨΙρῊ ρτιεβῖ, 
τυᾶς 80η ἴῃ ἰᾶνν ἴο ϑδηθα]]αῖ της Ηοτο- 
ηἴῖε : τπεγείογα 1 Ἵμαβεα πὶ ἔτγοπι 
πιο. 

290 ἘἈεπιοπιδεῦ τπεπὶι, Ο πὴν Οοά, 

εἰς ᾿ Εηεε 
Σ, ἃς, 

ΤΡεσδιι5ε ΤΠΕῪ πᾶνε ἀεβ]εά {πε ρεΐεϑες ΣῈ ΤΉ, ἦν 
Ποοά, δηά τῆε σονεηδηῖ οὗ τῆε ργίεϑβῖ- γα 
Ββοοά, δῃὰ οὗ τῆς [Ἁ,ονιῖο5. 

ῬΓΟΡΟΤΙΥ Ὀοϊοηρεοά ἴο ἴΠεπὶ, κίηςο ἴῃ 6 οδ]εςεῖ οὗ 
[μα τοριιϊαίίοη ννὰ5 ἴῃς ἀπε οὐϑεέγνδηςς οὗ ἴδ 6 
ϑαῦθαίῃ. 

44. ΤΡε “ῥεεεῤ Οἱ “.ρῥά4ο4.71 Ὅῆς ῬΒΠ51 1 π6 
ἰδηρυᾶρε, ῃϊο νγὰ8 ἀκὶπ ἴο [Παὶ οἵ Εξγρῖ. 
(Η!εγοηγτι. δὰ Ε5. χίχ. 18.) 

ἀκ 

Ῥμι]δίης, μ4} Η τον. 

45. Ομγεὐ ἐῤεἢ ΤὨ6 ΤὨΔΓΡΊΠΔ] “τὸς 
γι ]οα {Π6πὶ " 15 ῥγεΐοστοαά Ὁγ Οεβοηΐι5, Ργοξ 
1,66, Πλαῖῃςο, ἀπά οἴδοῦϑ. 

“»ηοῖέ εογίαιπ Οὗ ἐδεηι, ἀπά ρίμεξεά οἵ δεῖν 
ῥαὶγ.) ϑολγοεῖὶγ νυν Πῖ8. οννη μαπά. ΤὨΘ 
ΤΑΘΔΠΙΠς ΓΑΠΟΥ 15 ἴηι ΝΕἢοπηίδῃ σδιισοὰ {ἢ ετὶ 
ἴο Ὀ6 ἴπιι5 Ρυιππῃ θά, 

26. ἤἴῥο «υα: ὀείουεά οΥ᾽ δίς Οοά.] 
Ῥᾶτε Δ ὅ. Χὶ!. 24, 25. 

ἐσθ [0 “ἰπ.} 866 ποίε οπ ὲ Κ. χί. 4. 

48. υοἰαάα.1 866 (οἷ, Χὰϊ. 10, 11, 22. 
2ΗΏ8 2 

αεκογάϊηφ Ιο “δὲ ἰαπσώασε οΥ εαεῦ 
ΤΙιῈ ΤοπΠάγθη βροκα ἃ τιϊχοὰ αἰδίοι 

σοι» 



468. ΝΕΗΕΜΙΑΗ. ΧΠἼ1|]. [ν. 30---3:. 

40 ΤΉυ οἰεδηβεά 1 τ 6πὶ ἴοπη ἃ] 21 Απὰά ἕογ τῆς νοοΐ οἴεσγίηρ, δἵ 
βίΓΔηρεβ, Δηἀ Δρροϊπίεά [6 ννατάβ οὔ {ἰπ|68 δρροϊπιεά, ἀπά ἔογ τῆς ἢγϑῖ- 
τῆς ῥγεβῖβ ἀπά τῃς 1 εν ταβ, ΘΥΘΓΥ οὴε ἔγυϊϊ58.. Βλαπιεπιθεγ πιο, Ο παῦ (οά, 
ἴῃ ἢ]8 Ὀιυιίη 688 5 ἔογ ροοά. 

80. 72: «υαγᾶτ οὔ δε ῥγίει!: απ δὲ ]ευΐο.. 81. Τόε «υοοά οὔεγίπᾳ. 866 ποῖδ οἱ οὗ, 
Ἀδίδοσ, “τῆὸ οΖ71066.᾽ ΝοδοΙ Δ} 5 ἀσσδῆρο-ς ΣΧ, 34. 
σνοτιὶ [5 ὑοῦ ΔὈΪΥ [μδὲ ἀεϑοτί θεά ἴῃ οἱ. χὶ, 1ο- 22. 
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ὃ :. ΤΙΤΙΕ. 

ΗΕ Βοοῖκ οὗ Ἐδξιδογ 15 δπι 6 ὉΥ 
[6 εν γιφρσιζαϊά είάεν, “τὴς 

νοϊυτης οὗ Ἐϑίμοῦ," ΟΥ 5ὩΡΪῪ γηφριζαλ, 
“[ἢ6 νοϊυπ6. ΑΠΟΙΘΏΓΪΥ 11 5 Αἰ νναΥ 5 
Ἡτ ΘΠ ΟἹ ἃ βοραγαῖθ το], ΠΟ ἢ νγὰ5 
τοαὰ τὨσουρ δὲ (6 Ἐεαβδὶ οὔ Ῥυππι. 
Τῆς ατοοκ ἰγδηϑδίοσβ ἀγορρεὰ [ἢ 6 ἰδγτὰ 
περι αά, δηὰ τοιϊδϊηεὰ οὐΪγ “ Εβιπεν,ἢ 
ὙΠΟ ἴῃυ8 Ὀδοδθ ἴἢ6 οτγαϊηασυ Ἐ1|6 
διηοης (τ 5.11 η8. 

ΤῊΣ δηϊαγροα “ Εβιίμοσ" οἵ [ῃς ἰαΐου 
ΑἸεχδηάγδηβ 56 θ15 ἴο ἢᾶνα Ὀδοη οδ]] δὰ 
δοῃηδίϊπηθ5 “(16 Ερίβιῖα οἵ Ῥυπτῃ." 
ΤῊϊ5 ὉΠ τηυβῖ 6 ἴἌκθη 458 σοηπεοῖϊθά 
ἢ Ἐδβιῃ, ἰχ, 20, 29, ρᾶϑϑᾶψεβ ὙΠΟ 
ὝΘΙΘ ΓΒ Πἰογργεϊδα τὸ τηθᾶῃ ἴῃαϊ τῃ6 
ἍΠΟ]ς Βοοῖκς οὗ ἘπίΠΟΙ ψὰ5 Ὑτιῖςτῖοη ὈΥ͂ 
ῬΜοτάθοδὶ, δηα βεηΐ ΟΥ̓ ἢϊπὶ 45 ἃ “ ἰοτἴου ἢ 
ἴο ἴῃς Ρῥτζονιηςΐαὶ 7ενγ8. Βιυῖϊ [6 ὩΔπΠὶ6 
“Ἐρι516 οἵ Ῥυπτη" νᾶβ ὭΘνΟσ, ὄνθῇ δἱ 
ΑἸΘχδμάσια, τοοςῖνθα ἰμῖο ζθηθγαὶ 1.56. 

ὅ 2. ῬΑΤΕ ΟΡ ΓΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

ΤἬΘΓΟ 15 πη Οἢ ΘΟὨΙΣΟΥΘΙΒΥ͂ ΟΟΠΟΘΓΏΪΏΣ 

δ δες. ἴπδ ορίϊορσυβ ἴο ἴπ6 Οτγθεῖκ Βοοῖς οὗ 
Ἐπιδοι--- ἔτους τετάρτου βασιλεύοντος Πτολεμαίου 
καὶ Κλεοπάτρας εἰσήνεγκε Δωσίθεος, ὃς ἔφη εἶναι 
ἱερεὺς καὶ Λευΐτης, καὶ Πτολεμαῖος ὁ νἱὸς αὐτοῦ 
τὴν προκειμένην ἐπιστολὴν τῶν Φρουραί, 

1 4 Εϊη]οϊϊαηρ,᾽ ὃ 100. 
3 ὁ Ἐχοροίβοῃεβ Ἡδπάδυςἢ;,᾽ νοὶ]. ἱν. ὑ. 288. 
δ 4 Ἰηιτοάυοίίοη ἴο ἴα ΟΙ]ά Τεκβίδιωηδηϊ,᾽ νοΐ. 

ἷ, Ρ' 166. 
10ϊὰ, 

δ 8ὲε6ὲ Θ᾽ 8 ὁ ΒΙΌΙΪοΑ] Ὠϊοϊοματγ,᾽ τοϊ, ἱ, 
. 5 
Ρ ἜΎΤΒα ΗἩδῦτεν ἰ5 γοῚγ κα τηαἱὶ οὗ ἘΖγὰ 
δηὰ ρασίς οἵ (ῃγοηΐοϊες,᾽, Ξὰγβ Βίςφορ Α. Ἠσσγνεγυ. 
“Ἴκ ᾿ς κα ἴἤεβς Βοοΐκ5, Ὀυῖϊ ἰἸαῖοτ,᾽" βαγ5 Ὁτ. 
αν άβοι. Βυὶ τῃ6 ΟὨΪΥ ἱπαϊοαϊίοης οἵ ἃ ἰαῖεσ 
ἀδιὶε ροϊηϊοὰ ουξ οοηείδὶ οὗ δος μιδ᾽-ἀόζϑῃ 

ὅ, (ον έονε οΥ [δε Τεχέ . .. 
ἰδ Αἀμέλομί εν 97 1Δε ΤΠ ον . . 

ἡ. “2οογγῥλαέ Αὐδάοης Ὁ Ξολε. 

ἴῃ ἀαἴο οἵ “ Εβίμοι." Ὡς Υειε᾽ δϑϑίρτιβ 
1 ναριοὶν ἴο 186 πα οὗ ἴῃ6 ῬίοΟΙΘΠ1168 
δὰ ϑεϊθυοιάα (ἡ, Φ. Β.Ο. 312-65); Βεῖ- 
του τη Κ5 ἢ ἃ νΌσΚ οὗ ἴῃς ἰῃϊτὰ σεη- 
[ὌΓΥ Β.Ο.; Ὦγ. ᾿αν!ἀϑοῃ" κυρροϑῖβ (ἢ 6 
τεῖρῃ οἵ ΡιοΪθΙΩΥ 1 δρὶ (Β.6. 323-283); 
Βοσιῃοϊάς, εἶα, δηὰ ΗἩδνογηιϊοκ," ἰμδὲ 
οὔ Αγίαχοσχοθ Γηρπηδηῦ5 (Β.Ο. 464- 
425); Βρ. Ατῖμυγ Ηετγναγ," τῆς ἸαΑῖον 
Ροτγίίοη οὗ ἴῃς τεῖίρῃ οὔ Χεῖχεβ (Β.0, 
473-464). ὙΤὮδ δτρυμπιοηΐβ 'ὰ νου οὗ 
ἃ ἰαῖα ἀδῖδα ἅτ νγϑαῖκ δηά υπηϑα[ἰϑίδοίοτγ. 
50 [ΔΓ 848 ἴπου δῖα οπίὶοδὶ, ἴποῪ ἀο Ὀυῖ 
δῆον [δῖ ([ἢ6 ποτ 15 οἵ δροιΐζ ἴῃς 58:16 
ἀαῖα ἘΠ (ΟὨγοηίοῖθβ, ΕΖζγα, δηὰ Νοἢ6- 
τα ϊΔἢ," ψ Ὠϊοἢ 411} ΡσοῦδΌν Ῥαϊοηρ (Ἰὰ ἴῃς 
τηδη) ἴο ἰδῆς τεῖρῃ οὗ ᾿μοηρίτηδηυ5. 90 
λυ ἃ5 ΠΟΥ τοϑῖ ἀροὴ τἢ6 σοηϊοηῖβ, [Π6Υ 
ἃ [ῃ6 σόνοῦβα οἵ σοηνίηοησ. Τῇ 
δχίτε δ τ] υ6η 655 οὗ ἴῃ6 ἀοίδ1: 5 δπά 
νιν άηο85 οὗὐ [ἢ6 ΡοΓΧαΙΪ5 'ἴῃ ἘπΙΠΟΓ 
βιιρρεβὶ [Π6 απά οἵ ἃ σΟὨΙΘΙΡΟΓΙΑΙΥ ἴαΓ 
ἸοΤα ἀδοϊάθα!Υ ἴδῃ ΔΗΥ͂ ΟσοΔϑΙΟΠδὶ 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΏ8 ϑδιζροδί ἃ ΟΟΙΊΡΟΘΟΙ ΨἘ8Ο 
Ἰινεὰ Ἰοηῷ δῇοτ [ῃ6 ὄνθηΐῖβ σοι 0- 
ταϊε." ΤΠ ἴοης οὗ ἴῃς ΒοοΙκ" 15 ἴῃ 80- 

ΟΒαϊάες νοσγάς οὶ ἰουηὰ ἴῃ ἘζΖτα δηὰ (ῆτσο- 
Ὡΐϊοΐος, ΣΟ Ὀοοΐκα ἢᾶνγα 490 βουόγαὶ ποὶ ἰουπά 
ἴῃ Ἐϑίμοσ, 

Τ᾽ 866 ἴδ “ Ἰηϊτοδυοίίοηϑ ᾽ ἴο ἴῃοξε Βοοΐϑβ. 
8 ΤΊε ορεηΐηρ διὰ οἷοβαε οὗ ἴδε ννοῦῖς ἂς 

[πουρῆὶ ἴο ὅλον (δὲ ἴΠ6 τεῖσῃ οὗ Αμαδβυογυς 
ψγ͵ὰ5 “ἸΟΩΡ Ραϑὶ ;" Ὀαῖϊ [ΠΟΥ ἃγα βυςὴ δ5 ουἹὰ 
6 ποὶ υπηδίυγαὶϊ ἴο δὴ Οτιοπῖαὶ, ψἢο νσοῖς οὗ 
δνοηῖς [αὶ δὰ οζουττεά. ΘΩΪΥ οὐ ΤΠ ΓῚΥ γεᾶγα 
Ῥτεν] ουϑὶγ. 

5 ΤΗϊβ ἰοπα 885 ὕδεθη οἂ]ε ἃ οπς οὗ “τενδῆρα 
δὰ γιά" (ες δεῖϊος, ᾿ϑανι ἀφοῦ). [Ιΐἱ 15, Ὡ0 
ἀουδῖ, οὔθ οὗ 5ἰσοῃρ ἢοβί ΠΥ ἰονγαγὰς (ἢ6 
ὩδίϊοΠ 5 Θησπλῖοβ, δηὰ οὗ ἸΟΥ̓ δὲ ἴδε ϑὶ 
(τσ ρῃ οδιαϊποὰ ονοῦ ἴἤθη. ϑυςὴ ἔςεϊιη 
ΘΙ ποῖ ἴα ἴο ΔΗΥ͂ οὨδ ρμεποὰ ἰμ ἰδξ 
ὨϊϑῖοΙγ οὗ ἦς 7 εν δὰ ἠδιίοι, 

᾿ 



470 ᾿ ἥ 
σοτάὰ στῇ τῆς ΠΙΒΙΟΤΥ ἩΠΙΟΝ ἰξ πατταῖθϑ, 
δΔηἃ 15 ποῖ υπ]1κ6 τπᾶὶ οἵ Ζεϑοδβδγίαῃ. 
ὙὝΠοΙΘ ἰ5, οὐ ἴῇ6 ψΠοΪα, πὸ βιυβηοϊθηῖ 
δτοιμα ἴοσγ μἰδοῖησ ἴῃ6 σοιϊηροβιοη οὗ 
Ἐβιμογ ἰδίαν ἴλη τΠῖ οὗ (ἢ6 ἴῇχδε Βοοϊκβ8 
αῦονα πιδη!οηδα 5 ΓΟϑΘὈ] σ᾽ ἰ ]1η- 
Ευϊςοσα!γ ; δηά, τ τῃ6 διριηθηῖθ ὈΥ 
ψΙοἢ τἴῃο86 ουκα να Ὀδοη δϑοισηδα 
ἴο ἴῃς τς οἵ Ατίδχεῦχοϑ [Πρ ὩδΔηι5 
Ό6 χορατάβδα 48 νδ]ιά, 15 σδῃ βοδσοαὶν 6 
ταδιηἰϊαλϊηοὰ ἰῃαϊ Εϑθογ ἴθ ἴο ὃὉδ ρίνθη ἃ 
ἵν ἀαῖθ. Οα 1τῃ6 οἴδογ πδηά, ἴδ γα 
15 σΘΓ(ΔΙΩΪΝΥ ΠῸ ρτοιηά (ὉΓ σερδσαϊης 
ἘΞΊΠΟΙ δἃ5 ει ογ τπαη τῆς οΟΙΠΘΙ ροϑῖ- 
Οδριν!Υ ΒΙβιοσίοδὶ ὈΟΟΪΚ5--- πη ἢ 1685 [ῸΓ 
δοίης ἴζ ἴῃ τΠῈ τεῖβῃ οἵ Χεγχθβ. Αϑ- 
βι:Ὡ]ηρ ΔΉΔβιοσυ5 ἴὸ ῬῈ Χογχοβ (ΨὨΙΟἢ 
15 ΠΟΥ βρἝΏΘΓΑΙγ Δ]]οννοα), 1 πδΔΥ Ὀδ 
5114 ταῖς Ὀοϊὴ [ῃῆ6 ΟρΡΘδηϊηῦ ϑεηΐεποθ 
δηὰ [ἢς σοποϊυβδίοη οὗ ἴῃ6 νοσκ 1π6]- 
οδία {πδὶ ἴ[ἢ6 τεῖρῃ οὗ Χογχθς ψγὰ5 ονϑυ. 
(οηβοαιθηῖίν ἴΠ6 δαυ] δϑὶ ἀαΐα τμαΐ οΔη 
ΤΟΔΒΘΟΠΔΟΌΪ ὃ6 δϑϑοίρῃδὰ ἴο ἴῆ6 Βοοῖϊ 15 
Β.Ο. 464; δηά Ιἴ 15, Οοἡ ἴῃ6 ΨΏΟΪΘ, τηοβὶ 
ΡῬτοΟθαΌΪα τπμαῖ 1 νγὰ5 σοτμηροβθα ΤΥΘΏΪΥ 
ΟΥ ΤὨΙΓ γεδγβ ἰδῖοσ (Β.0. 444-434). 

ὃ 3. ΟΈΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΞ ΑΥΤΗΟΆΒΗΙΡ. 

ΤΠοβΘ ψῆο τπϊηκ παῖ “ ἘΞΕΟτ "ἢ οΔ ἢ 
Ὅ6 Δϑϑιρῃεα ἴο ἃ ἀδδηϊδ δυΐμου, τεραγὰ 
1 σΕΏΘΓΑΙΪ ἃ5 ἴη6 νοῦκ οὗ Μογάεοδίι. ἷ 
τ Π45, πονγανοσ, ὑδθη δϑογιθθα αἷθο ἴο 
Ἐταΐ δῃὰ ἴο ἴ6 ὨΙρῃ-Ρτιεϑὶ Τοἱακιτλ 
Α 76 ἢ τά !οη πα κΚα5 τ ἴῃ6 ψοτκ 
οὗ “πὸ πδη οὗ {[Π6 στοαὶ ϑγῃαρορια." "ἢ 
ΤΠ656 νδγίοιι Ορ᾽ πίοηβ βδθαῖλ ἴο δ, ἰῃ 
το] γ, π||16 τότε τΔη ριι65565 δἵ [6 Πι6 

6 Αη δυΐποτν στιτηρ ὑπάοῦ Χεγχος νου] ποῖ 
δγ---Νον ἰἴ οαπὶς ἴο Ὧ455 ἰῇ ἴῃς ἀδγβ οὗ 
Αδαβιιθγυβ (Χογχος) (ἰἶθ ᾿ς Δμαςυογυβ ψὮΙΟΝ 
τεϊρηῃοά, ἔτοπι [παᾶϊᾶ ἐνεὴ υπῖο ΕἰΠϊορία. .. ).᾽ 
Νοῦ ψουϊὰ ες βρεαῖ οὗ “αὐ (ἂς δοῖς οἵ δἰ 
Ῥονοῖ δηὰ οἵ ἢΐ5 πιῖρμ" 8ἃ5 Ὀεϊηρ ““Ὑηϊίοη ἴῃ 
ἴδε... ςἤτοηὶς 65. 

ι 8ο ΑΡεη- ἔβγα, ΟἋἴεαι. ΑἸεχ., ΜαίδΌ]υϑ, 
Ὑναϊιποῦ, Οογηαγά, ΤὉδοδΌοσ, δπὰ Βρ. Α. 
Ἡδεενον. 

Ξ Αυρυκίπε, “Ὅς (ἷν. θεῖ, ες. 36; [Ιεἰά, 
“Οὐ ἂσο 45, Ε΄. 
ἀν ϑο ο ῬΏΪ]ο, ᾿ΟΒτοπορταρῃ."; ᾿, Ἑ. Αασγίδϑβ, 

ἃς. (ϑε6ὲ Οδγρζον, “Ἰηϊτοάυοιίο,; Χχ. ὃ 4, Ρ. 
61.) 3 “ΒαΡρα-Ῥδιῆσα, οἱ. 15, 1. 

5 Τῆς Ταϊπιυὰ ἰβ αἵ νατίδηος νὰ ΑὈδἢ- 
Ἐξτα δῃὰ ἴδ ΒδΌΌδΙ Αζαγίαβ, ΟἸ]οπιθῆϊ οὗ 
ΑἸεχαησγία ἰ5 αἱ ναγίαπος ΨΠΝ ΑὐρυΞίίης 
δη Ἰοἰάοσι. 

4 Νοηε οἵ Ἐξζγα᾿β ρεου ταῦ ἰυτῃ5 οἵ ἐχργεβείοῃ 
(δαρτα, Ρ. 387) οοςυγ ἰῃ Ἐϑίδοτ. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΔΏΒΝΘΙ ἴο ἃ αιδδίοη, ψΏΙΟΝ ΤἤδγΟ ἀγδ 
Ὧ9Ο Πηδδῃ5 οἱ ἀεσίεσηηϊησ. Ὑγλάϊοη 
ἄοοθϑβ Ὡοῖ βρϑαὰκ οὐ [ῃ6 συὐ)δοῖ ἢ ΟΠ 6 
νΟΙΟ6 ΟΥἩ ΜΈ ΔΩΥ στοαὶ δυιῃοπγ. ΤΠ6 
Ἰηΐοσηδὶ ον θηςοα ἀοδϑ ποῖ μοϊπῖ ἴο ΔῃΥ͂ 
Βρδοιαὶ 1ηαϊνΙάπα1]---ηοίῖ δἵ 4}1 ἴο Εζγα," 
δηά ποῖ νι ΔῺΥ ἀἰδποΐηθος το Νίοι- 
ἀδοδὶ.ὖ [115 πὸ ἀοιδὲ σοῃοσίναθ!α τῆδῖ 
Μοσάδοδὶ πΊΔΥ πᾶν ὕδοη (ἢ διῖδογ : 
Ὀυϊ [15 ἰ5 ἴΠ6 πγοβῖ παῖ σδῃ ὃδ6 5«αἱά." 
Μοτα ρσόοθδΌϊγ ἴπ6 διιῖθοῦ νὰβ ἃ γουῦροῦ 
ΠΟΙ ΘΙΏΡΟΥΔΙΥ οὗ Μοτάδοδι' 5, ῆο ρυΐ 
[Π6 ἰαεῖθ οἡ τεοοσγὰ τοναγὰς ἴῃ6 π!α]6 
ΟΓΙ δῃά οἵ [ες τεῖρτι οἱ Ατίαχογχος 1 οηρὶ- 
ΤΩΔΏι8, ΏΘη [ΠΟΥ ΜΕΘ ἴῃ ἀδηροτ οὗ 
Ὀοϊηρ ἰούροίίδη ὈΥῪ ἴῃ6 ῥαββίηρ ΔΨΑΥ͂ 
οὗ ἴῃ6 ροῃθγδίίοη ἴμας ἢδὰ νἱτηθϑϑοὰ 
{Π6 π᾿. 

ΤῊδ δυῖθοῦ αἰπιοϑςῖ σοτΔΙ ἾΥ πντοῖς ἴῃ 
ῬοΥϑῖα, ΏΘΤΟ ἢδ δα δοοθϑ5 ἴο ἴΠ6 τογαὶ 
ΔΙΟῆΙνο5, ΨΏΙΟἢ σοηίαϊηθ δὴ δοοουηῖ, 
ΤΏΟΙΘ ΟΥ 1655 []}, οὗ τῆς. ἰταπϑδοίοης Π6 
ὙΔ5 ἀ65|τΟι 5 οἱ σθοοσάϊηρ." Ηδτηῖϑῖ ποῖ 
Ὧδ ΞΡΡοΞΘά, βονανογ, ἴο ἤᾶνα τῇδάε ἃ 
ΤΏΘΙΟ γα ηϑοπρῖ ἔγογῃ ἴῃ 6 ἀγοῆϊνες. Μυροῇ 
οὗ ννῇῆδι ἢδ τοαΐεβϑ ψουἹὰ σογίδ!ν ποῖ 
Ὦανα Ὀδδη σοπίδ!ηθδα ἰη ἴῃ 6πὶ; δηᾶ (ἢϊφ 
Ιηυδὶ αν Ὀδθὴ ἀοηνοα ἴἔγοπη οἴποΓ 
ΒΟΌΓΟΘΒ, 85 το Ῥϑσβοῃδὶ οὐβογναίίοη," 
δηὰ ἔτοπῦ ΠΟΙ ΟΔΙΙΟΩ5 ἢ Μοτ- 
ἀδοδὶ ἀπά (ρεσβαρ5) ἘβιῆεγΣ ὙὍΠῸ οχαςὶ 
αἰτουτϊηδίδησος ὑηᾶθγ ὙΠΟ ἢ ντοῖο, 
δηα τῆς τηοῖΐνα ψὨϊοἢ ᾿ἱπάυςσοα Πἰπὶ ἰο 
ΒΌΡΡΓΙΘδϑΘ, ἢοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ6 πδηδ οὗ (οά, Ὀυξ 
8}} ἀϊγεοῖ γοίδσθηος ἴο γε! !ρίοη, δζὸ υῃ- 
Κηονῃὴ ἴο ιτ15ς, ἴπουρῃ ποῖ ῬτοΟΌΔΟΪΝ, 
Ὀεγοπαὰ τς τϑαοῇ οὗ οοῃ͵θοῖιγα. (ὅ6ς 
16 ποδχῖ 5θοῖοη.) 

8 

7 Ἅεῖθοβ 20 δηᾶ 22 οὗ οἷ, ἰχ. δανα Ὀεδη 
υοίοαὰ δ5 ἰδνουτίηρ ἴῃ6 δυϊποσβῃρ οὗ Μος- 
εοδὶ; Ὀυῖϊ ἰῃ ἴῃς ἰοσιποσ ρᾶδβδᾶρε Μογάδοδι᾽ 8 

εἰγουϊας Ἰοϊίογ, δαπά ἰπ ἴῃ ἰαίϊϊοσ ἴῃ6 “Βοοῖ οὗ 
ἴῃς ΟἸὨἸγοηίοϊες οἱ Μεάϊα δηθὰ Ῥεχϑίδ "ἢ βεεσηδ ἴὸ 
δε ᾿ηϊεπάσα, 

δ 1( Μογάδοδὶ δβαὰ δε τὰ δυΐδοσ, ἢς πουϊὰ 
ῬΙΟΌΔΟΌΪΥ αν βροίκη οἵ δἰπιϑεὶῇ ἐπ τὰς ἢγσὶ 

ἴβϑοῃ, δὶ ΔΩΥ σδὶς βοιησίϊησ, 8ἃ5 ἀο Εσζτγα, 
᾿ Θμου δῆ, δηὰ ἢ αηΐεὶ. Ης ψουϊὰ α͵Ξο ὑτο- 

ῬΑΌΪγ μβᾶνς ἀνεὶς ἰεὸς οὐ ἢἰξ οἴγῃ δτεαίπεβδ 
ἐν ΥἱΠ. 16; ἰχ, 4; χ. 2) δῃὰ γσοοὰ αυδ)ῖες 

οἢ. χ. 3). 
9. ὅρα (ἢ, ἶχ. 32 δηά χ. 2 
19. Αςῖδα ἀεβοτίριίου οὗ ΠΡΒΕ καὶ ;. 6), ταὶ οὗ 

[6 τογὰὶ] ροβίβ (εἶ. νἱῖ!. το, 14), οὗ Μοσγάςολι 'β 
ΔΡρασοῖ (10. 15), ἀπὰ τὴς {|[κα. 

ΞΕ... Τὴς ρεπελίορυ οὗ Μοσάςοαὶ (οἷ. ἴ,, 
6), δὶ5. ῥγίναϊθς Του πη δ] ἢ 8 διὸ Ἐξιπος 
0 10, 11, 20, 22) ἀιὰ Ηείδοϊ (οἰ. ἱν. 6.16), 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Β5ΤΗΒΆΕ. 

δ 4. ΟΒΑΒΑΟΤΕΚΙΒΤΙΟΒ. 

ἘΞΊΠΟΙ 15 ἸΏΟΤΘ ΡῬυΓΕΙΥ ἃ ἢ ιβίοσιςδὶ 
Βοος ἴπΠ8} ΔῺΥ ΟἴΠΟΥ ἴῃ ϑοπρίιγο. Νοῖ 
ΟὨΪΥ 5 ἰἴ8 πγᾶῖὶῃ 50ορδ Πἰβίοσγςδὶ, ἰ Ὁ 1ξ 
ἢδ9 ΘΟΔΥΙΟΘΙΥ ΔῺΥ ΟἾΠΟΥ ἄβρθοῖ. ιτθοῖ 
Το] ρίοιι5. ἰθδομιηρ 15 ΏΟΙΙΥ αὐϑθῃϊ ἰστοτῃ 
ἴ ; δηά 1 πᾶς οἣἱΪγ ἃ ἀϊάδοϊ!ς θη θη οΥ 
ἴῃ σομσηοῃ ΜῈ 411 Ὠδίοτυ ψυγ θη ὈΥ 
αοά-ἰδαπηρ τῆθη, ἴῃε τοδάθτα 5υη}- 
Ῥδῖῃϊε5. Ὀδὶηρ Θη]κῖθα οἡ ἴῃς 5:46 οἵ 
106 ΠΟΌΪΟΥ οἰαγοίθγβ, Δα ἢϊ5 ἀνδυβιο 
ΔΙοι56 4 ὉΚΥ ἴπα Ὀάβασ οὔθβ. Τῆς δὺ- 
Θοης6 οὗ [6 παῃῆθ οἵ (οά, δηὰ τῃ6 
5] σῃϊη 655 οὗ ἴῃ6 τε ρίουβ δηὰ ἀϊάδςοις 
Οἰθηθηΐϊβ ἀγο ἴῃ6 πιοϑὲ πλασκοὰ οἤδγας- 
[οπϑιιο5 οὐ {πὸ ψοσκ, [Ιἴ 15 ΠΙΓΓΠΟΓΥ 
ῬΘΟυ]ΑΥ ἰῇ 115 δῖ γα δι θηςθ ἢ τὸ- 
Βρθοῖ ἴο Γδγιβαεὰ ἂπὰ Ῥαϊδθβίιηθ, ἴῃ 6 
Τορ]θ, τῇς ργιεϑιῃοοά, δηὰ ιῃοβὶ οὗ 
(π6ὸ ρδου]αγ Ἰηϑιτατοη5. οὗ ἴἢ6 [ενν8. 
11 ἰ5. ποῖ, πονδνοι, νδηϊηρ ἴῃ ρᾶῖπο- 
[ἰ5ῃ), (ΟΥ ἴῇ6 νυ τοῦς συγ ρα 65 δΓ6 
ὙΔΥΓΑΪΥ νι Π]5 πδιίοη, ἢ] ἢ ἢς Ταοορ- 
565 45 ἃ αἰδίίηςϊ ρεορὶε," ομς, τπουρῇ 
δβοαιτοτοά, Πνιηρ τηήδτ 4 ἰὰνν οὗ 115 οὐνῃ, ὃ 
δηὰ βδδοιτο οἵ σοπίϊηυδηςς,} ΠαΙΟνΟΙ 
ΤΩΔΥ Ὁδ αἰϊεπηρῖεα ἀρδιϊηδῖ  Ηδ ἰ5 ποῖ 
ἃ Οδηι]5οα 7δνν, οὐ οὔθ ψῆο [ἢ] Κ5 
᾿π||6 οὐ τῆς αἰῆδγθηοαβ νῃ]οῇ βαραγαῖα 
ἢ]5. ΡΕορὶας Πποτῃ “1ὴ6 παϊοηβ." 5811, 
Ὧϊς Ῥετϑίδη Ὀτγδδάϊηρ, τορεῖῃεῦ ὈτΟῦΔΟΌΪΥ 
ΜῈ ΟΥΠΟΥ ΟἸΣουτϑίδησο5 ν ΠΟ ἢ σδηηοῖ 
Ὀ6 φαγιουατιζαά, ἢὰ5 ρῥτενεηῖϊθὰ ἢὶς 
βῃδγιηρ ἴῃ6 ΟΥΙΏΔΤΥ [6] βριπὶ οὗ 
Ἰοςαὶ αἰϊδοῃηγθηῖ, νἢ116 δ [Π6 β4πὶ6 {ἰπ6 
1 ἢᾶ5 ἰδιισῃς πὶ ἃ ταιϊσδησθ ΜῈ τα- 
δρεοῖϊ ἴο ἴδε ἀοοσίτίηθ5. οἵ ἢϊ5. τε]! ρίοῃ 
ὙΟΓΥ πηυδϑιιαὶ ἢ ὮῚ5 σου ΓΥΠΊ6Ώ. 

1 Τῆς πιαίη βοορο οἵ “ΕΞίΠεγ᾽" 5. Β ΡΙΥ ἴο 
εἶνε 'δὴ δοοουπὶ οἵ δε οἰγοιπιδίδηοοθ ὉΠ6ΟΣ 
ΜΈΙΟΣ τῆς Εξαβὶ οἵ Ρυτ ΠῚ τγᾶς ἱποιταϊοα, 

5. ὅ66 ςἢ. 1. 10, 20 ; ἰἰϊ. 8 ; νἱὶ. 3; ἃς, 
8 ΟὨ. [ἰἰ. 8; ᾿χ. 27. 4 ΟἹ. ἱν. 14. 
9 Ας ραγιου Αγ] τη οἷ. ἱ. 6. 
4 Βρ.Α. Ηεγνεγ, ἰῃ “ Βιθ]ςαὶ οι οπατγ, 

γοΐ. ἷ. Ρ. 58ὅς. 
: Ἴπα ῥγηοῖῃδὶ Ρεγβίδη τνογάς, βοιὴς οὗ ὙΠ ο ἢ 

δανο Ὀδοη δἰγεδαγν Ἴχρίδίπθαά (ς6ἐς Αρρεπαάϊχ ἴο 
Ἐ2γΆ), ἃγὸ ἀξ δὰ, “8 Ἰεϊογ" (ἰχ. 26) ; 1233, “ἃ 
ἰγοαϑΌΥ ̓ἢ (11. 9); 52, “Ἰἰηδη "ἢ ογ “ οοἴίοῃ ᾽ 
(1. 6); ἽΠ5, “τὴς Ρεγβίδῃ οἽτοννη,᾿ Οτροὶς 
κίδαρις (ἴ, 11); ὩΣΥΊΦΨΠΝ, “ βαϊγαρϑβ " (Η, 

12); ὉΠ ΠΝ, τόνδ!" (ν}}}. 10); ΘΓ ἽἼΒ, 
“ΠΩΡ]65,᾽" 1 “ἤγβί πιεη "Ὁ (ἰ. 3); Ὧ2ΠΒ, “8 
ἀεογος᾽" (1, 20); ὩΦΦ ΤΒ, “4 Τοργ,᾿ “ἃ ἴγδῃ- 
δορὶ ̓̓  (11. 14), δηᾶᾷ ὍΘ, “ὁ ρασῖ,᾽" ““« Ἰοὶ " 
(1, 7). (96ςε Ὀεῖονν, ““ΔΡΡεμήϊχ τὸ ἔβιμογ,᾽}) 
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Τῆς πατταῖϊνα οὗ ἘβίΠΟΥ 15 βί ΚΙ ζ 

δΔηἋα ρστάρῆϊο, Τὴδ ᾿υΠῖοῚ ἰονας ἴο αννα]] 
ΟἹ ἀεδῖα}}5, δηα ϑοπηθῖηθ65 ὈΥ ΠΌΠΊΘΤΟΙΙΒ 
Δη4 σάτα] τουσῇθ5 ὑτοάϊοθς δὴ οῇδςοξ 
κα τπαὶ οὗ 4 δηϊβδῃδα ριοῖυτα. Ης 
ΘΧοΘΪς ἰῃ ἴμ6 ατγαγηλῖς δα θοὴ οὗ 
σμασγαςίοσ, Αδπαβιθτυβ, Ηδπιδη, βίῃρυ, 
δηά Μογάθοδι Ὀεὶηρ νινιϊν ρουτχίχαγεα 
Ὀγ {πεῖς νογάβ δηᾶ δἂςῖβ, ψιποιϊ ΔῺΥ 
ἰοτιηα] ἀδϑοτρῦοη. Τὴ βιγ]6 ἴῃ ὨΙΟἢ 
ες νυἱὸ8 15. “τοι ΥΚΑΌΪΝ ομαβία δηὰ 
51 Ώ 0 16 ;᾽ δ τῃ6 σοῃδίσγιοιΟἢ 5 ἀγα ΓΤ ΟΒΙΪΥ 
ΘΑΞΘΥ ; δΔηὰ [Π6 βθηΐϊθῃσθϑ οἰθᾶσ δηα υὑῃ- 
ἀπνυϊσιοι5. ΤΠ νοσδὈιίασγΥ, οἡ ἴῃ6 σοη- 
ἴΓΓν,, 15, ἃ5 τηϊσϊ ἤᾶνα Ὀδθὴ δχρθεοῖίβα, 
ὨΟΐ Δἰτοροῖμοῦ ρυζα, ἃ σαγία!ἢ υμὉΘΓ οὗ 
Ῥοχβίαῃ ψοσὰβ Ὀεϊηρ δρίογεα,ἷ δηὰ 4]50 
ἃ ίδνν τοτ5 οπαγδσίεγ δα οἵ τῃ6 ἰαΐθσ 
Ηδεῦτον οἵ “Ομαϊάθε" ἀϊαϊθοι " 

δ ν. ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΕ ΤΗΣ ΗΙΞΤΟΕΥ. 

ΤῊΘ δυο ηΠ ς Ὑ οὗ ἴμ6 Ἠιβίουυ οὗ 
Ἐμοῦ μὰ ὈΘΘῃ ποῖα ΟΥ 1655 ᾿ρυρποα 
ὈΥ νάτίοιι τεοθηῖ ΟΥΟ5 ἢ Ὀαϊ τῆς οὔ- 
Ἰδοοηβ ἴάκθ ἃῖὰὲ ἰοσ ἴῃ6 τηοβδὶ ραγΐ 
ταϊηπῖθ, δηὰ Μ}} Ὀ6. τοτα 541]5[ΔΟ ΤΥ 
ἰτραϊϑά 1 ἴμ6 ἰοοϊ-ηοῖε5 ἴῃΔη 1ἢ ἃ ρξ6η6- 
γΓᾺὶ ἀϊδθϑοτίαίοη. [Ιζ 15 δ]ἱοννεὰά οἡ δὶ] 
μδηάς παῖ ἴΠθγα πησδῖ Ὀ6 ἃ ΠΙβίο Οδὶ 
(ουπάἀαιίοῃ ἴο ἴῃ6 ΒοΟΚ :5 δῃὰ ἴῃς ΤΟΙ 
ςσδπαϊὰ οὗ βοδρῦοδὶ οπίϊος δάση {πᾶ 
(ἢ6 πηδϊῃ οἰτουπιδίδποθϑ οὗ [Π6 παγτγαῖϊνο, 
ΨΥ ΠΙΟΝ αἱ ἢσβὶ ϑιρῃϊ ἌρΡΡΘαΥ ᾿ρτοὈδὈΪο, 
ΔΙῸ ποῖ 50 [ἴ (Π6 Ρδου δΥν οχίγαναρσδῃξ 
δηὰ οσαρτίοίουβ σματγασίοσ οὗ ἴῃ Ῥεγϑίδῃ 
Τοματοῦ, ὙΠοπὶ ἴἢ6 δυΐποσ οδ]}]5 Αἢᾶ- 
5.6 Γ5, Ὀ6 ἴΔΚοὴ ἰπίο δοοουηῖ. ἢ Εἰγυιο- 

5 Θυςῖ 5} 1} ον 11 Ἴ2ξξ, “᾿ ἀεβίγαοιίοι᾽ (ΥἸ]]. 6); 
18 ἴον Π3, “οι 56 ([, 5); ΟΝ ἰοῦ Ὑϑὲὲ, 

“βαρ (ἰ. 15.); ΠΕΡΒ, ““5πονηπρ ἔσσῃ" 
(ἱν. 7; χ. 2); Ὁ'5Φ᾽ ἴίοσ 3, ““βεοερῖγε" 
(᾽ν. 11), δηὰ ΡΠ, “5ἰγεηρίῃ,᾽" ἡ τον μονα 
(ἰχ. 29). Το ἴμεβὲ ᾿ς ΝΥ εἴίε δά άβ, 83 (ἰ. 6) 9 

3) (. 5); υ᾽»᾽Ἠ ““πιατθὶς" ((, 6); 35, 
“ οἤοοτ᾽" (1. 8); «απᾶὰ [ἢ οχρτοββίοῃ, ὃν “18 
(ἰ. 19). 

1 ΑΚ ραγιουϊαυῖϊν Ὀς δ εἴα, “ ΕΠη]ε ας 
ἱπ ἃ. ΑἸ. Τεκι. ὃ τοϑ, α ; Τίι. Ραγίκογ, " Τγδῃβ- 
Ἰαϊίου οὗ Ὡς εἰἴεἰς ΕἸἰπ]εἰταηρ,᾽ νοὶ. 11. ΡΡ. 
340 345 . δηὰ ἴγγ, αν άβοπ, “ Ἰηϊγοάυοίοῃ ἴο 
ἴς ΟΙά Ταβιαπιθηῖ,᾽ νοΐ. 11. ΡΡ. 157-162. 

32 ᾿ς Ννεῖῖο, “ ΕἸηϊεϊταησ," ὃ τοῦ, ὁ; αν! ά- 
δ0ῃ, ἐν 162. 

ὃ ὃς Νεϊίς ξιγβ, “"ἼΠς βυπηηοηίηρ οὗ 
Μαβδιὶ, ἢοῖ ΟΕ ἴο ἃ Ὀαηφιοῖ, Ὀμυϊ ἴο ἃ ολ- 
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Ἰορίσαιγ, [ῃ6 ἤάπλθ ΑΠαβυδσας 15 Ἰἀθη τς 4] 
ὙΠ τῃ6 Ῥογβίδη αἄλελαγαγελα δπὰ (6 
Οἴεοκ ΧοΥΧαϑ 3 δηὰ ἰζ 15 ἴο 1ἢ15 ρλτγῖϊ- 
οὐ] Ῥογϑίδη τηοδτοῦ τἢδὲ [ῃ6 ροτίγαῖ οὗ 
ΑΒαβυδγυβ Ἔχ 1115 ἃ ΒΕ ΚΙ Ρ δ πα] ασιῖν. ἢ 
Τῆς σΠτοηοϊοριοαὶ ποῖΐϊοθς ἴῃ ἴῃ6 νοῦκ 
8150 Ἔχδοῖὶν ἣϊ [815 ΠΙΟΏΔΓΟἢ 5. Πἰβίοτυ ;" 
δηὰ ἴῃς ΘητΓα Γαργοϑθηΐδτοη οὗ [ῃ6 
οσουτ δηαὰ Κιηράοπι 15 δ !40]6 ἴο ἢΙ5 
Ὠτη6 ἀηὰ οΠαγαοῖοσ. Ηδαὰ ἴῃ6 νοτκ 
Ὀδδη σοπιροβδοαά Ὀγζ ἃ [6ν]5 ΤΟΙΏΔΏΓΕΤΓ, 
αἱ ἴτῃ6 αἰξίληςε οὗ ἃ σθηζυσΥ δηὰ ἃ μα] 
ΟΥ ἴνο σδηΐυτιθ5 τοπὶ ἴῃ6 δνϑηῖβ, ἀπαὰ 
Ὀ6Θὴ Πλοσοὶν θα ὕροη ἰσδα!οηα] ταςο]- 
Ἰδοϊοῃ 5 οὗ ἃ σγεαῖ ἀδηροῦ δηα ἃ ρτϑαΐ 46- 
ἸΙνθῦδηςθ, ννῃ]1Οἢ} 15 ἴῃ6 Ὠγροίῃ6515 οἵ ἢ 8 
νεῖία δῃηὰ Ὦγ, ᾿Ἰ)ανιάξοη, 1 15 ἰπσοη- 
σαν α παῖ [η6 σΠμαγασίοσ οὐ ΧοΥχαϑ 
85ηουὰ αν Ὀδαη 80 δχδοῖΐγ δϊΐ ΟΥ͂, 
8Δη4 τῃδῖ [6 ριοΐατα οἱ Ῥευβιδῃ ΓΔΏΠΘΓΚ 
Βῃοι ἃ ἤᾶανα Ὀδδὴ δἵ οὔςθ 80 νἱνι ἡ δηά 
50 οοΙτϑοῖ ; ̓ξ 15 4150 ΠΙΡΉΪΥ Ἰπρτοῦα ὶα 
[Παἴ Ὧο τηϊδίαϊκος ννουὰ ἢανὸ Ὀδδη τπδῆδ 
Ὑ10} τεϑρθοῖ ἴο ἀδἴε5, εἰτουπηδίδηοσβ, δηά 
ῬΟΙΒΟΏ5, ϑσἢ ἃς ἴῇοβα ΏΙΟἢ δὶ οὔσδ 
σοπμἀθπηη 8ἃ5 ὑπ ]βίοσις ἴΠ6 ΔΡΟςΟτΥρἢΔ] 
Βοοῖκϑβ οὗ πάῃ δηὰ Τοῖς ΤΠαῖ 6 
ἢανα Ὧο ἀϊτοςὶ ρῥτοίδμα σοηβττηδίίοη οὗ 
[ῃ6 πατγταῖϊνε οὗ βίον τηυϑὶ Ὀ6 δατηοά, 
ἴοτ ἴῃς Ιἀοπιγ οἱ Μογάθδοδι νυ Μαΐδοας 
15 ἴοο ἀοαυθιία! το 6 τε] εα ἀροῃ ;" ὑυΐζ 
ἴμαϊ ψα αν ποῆς ἰ5 0 ΓΙ ΘΕ 80- 
οοτπηϊοα ίοτ Ὀγ ἴμε ίαςϊ [Πδὶ Οὔ δοσοιυηῖς 
οὗ τπ6 τεῖρῃ οὗ Χοῦχθς δίϊοι ἢϊ5 βιχίἢ 

τοῦξο ; Ἐ5.Π6τ᾽5 πιδγτίασε ἢ Αάϑίογυς, ἰπΠουρἢ 
86 ψν»Ὺαβ ποῖ ἃ τῃθῦοΓ οὗ οἠδ οἵ ἴῃς βόνεη 
τιν] ροα ἤοιδβεβ ; δἀπὰ ἴῃ6 στγᾶπὶ ἴο Μοσάδοδὶ 
οἵ γογαὶ μοποιιζο, ἀγα ροβϑὶ θα οὐ δοσουπὶ οἱ ἴῃ 6 
δάναποίηρ σοτγιρίίοη ἰπῃ ΧοΓχοβ᾽ {ἰπ|6 ἀπά (ἢς 
ΤΟ] οὗ Χογχϑβ ν᾿ π|561{ὖ (δ το8, ὦ, ποίς ὁ); δπά 
δραϊη, “Ἴπαῖ Ηδημδη οδίαϊ με ἔγοπιὶ ΧΌΓχοσ 
ΔῊ εὐϊοῖ ἴο ἀεδῖγου ἴῃ6 [εννβ, δηὰ Μοσγάξοδι ἃ 
ςουηϊογ. εἰς, ΠΥ Ῥεγῆαρβ Ὀ6 αἰγὶ θυ ϊοα ἴο ἴῃ6 
Ὅλα δηὰ ἀεθροῖὶς σπαγδεῖεσ οὗ {Ππῶωἴ τποηδγο ἢ 
(014.). τ. αν ἄβοῃ, αἴϊτοσ ἐπυγηθγαίηνσ [π᾿ γίθθη 
ἀιπου ἰε5, καγϑ :  ϑοηηθ οὗ {πε ρ6 αἰβιου 165 
ἸΏΔΥ βέγῆαρβ ὕὉε βοϊνεὰ ὈΥ̓Τ Χεγχεβθ' νεᾶκ, 
οΑργίοιοιιβ, ργουά, δηὰ πιδά-Ἰἶκα αϊβροβὶ το, 
Ἧς... ... οδηποῖ ὕῈᾺ Ἰυάρεά ὈΥ ἴδ ΟΥΓΙΏΔΓΥ 
Βἰδπηἀδγὰ οἵ μυπιαηὶγ." (Ρ. 161.) 

4 ὅ6ες Αρρεπαϊχ ἴο Εζγα, Ρ. 422. 
Η ΤῊΙ5. 5 πλ}]αγγ 156 δαάπηοὰ (αν ἄβοπ, Ρ. 

1.6). 
6 ὅδε ποίες οἡ Ἐβίῃογ ὶ. 3 δπὰ ιἰ. 16. 
7 ἴῃ Τορὶϊ ϑεηηδοθῃεσὶ Ὁ 15 πιδάθ (ἢς 9οηὴ οἵ 

“: Ἐποιηοββαγ,᾽" ἤθη ἢ νγὰ5 ἴἢε δοὴ οὐ ϑαῦροῃ 
(1. 15); δε ἰβ Ξαἰ4 ἴο πᾶνα Ῥέη πιυγάοτεὰ Ὦγ 
Ἦϊς δοης δἔϊγ-ἢνε ἀδγβ αἰΐεσ ἢ γοϊτυγηθὰ ἔγοπὶ 
Ἠὶς υπϑυσοοϑο! ϑυγδη εχρεάϊίοη (1. 21), 
ψϊοσεαβ 6 ΟυμΠἰνοὰ τἱ δὲ ᾿οαβὶ δενθηΐόθη γοᾶγο ; 

ἹΝΤΕΚΟΒΒΌΟΝΟΤΙΟΝ ΤΟ 

γεαῦ, δῃ!ἃ τῆοτο ραγιςσυ]αῦῖγν οὐ ἢϊς ἀο- 
Πηαδῖς "8, ἀγα βδοδηΐϊγ 1ὴ ἴῃς δΘχίγεπιο, 
[6 πδίϊνα τοοοσγάς ὑδίηρ βι]θηῖ, δηα τῃ6 
τοοκ νυῖοσβ, τοῦ ῆοη ψὰὸ ΟὈϊαΑϊα 
ΟἿΓ πο πη ἼΟη, σοησογηϊηρ {Ποπιβοῖνος 
αἰτηοβῖ δητ γα ὶν ἢ (Πο56 ΡΌὈ]ς ὄνθηῖβ 
ΜΠΙΟἢ Ὀοτα Ὡροὴ [ἢ6 ὨΙδίοτυυ οἵ ὕτοϑεςο, 
“ ἘβΊΠοΥ ἢ 15, ἴῃ ἰαςϊ, [6 5016 δι ΠΟΙ 
ἴογ ἴη6 ρμεποὰ δηᾶὰ εἰτοπηπιδίδησθα οὗ 
ΜΠ ἰτ ἰτγραῖθ. Νὸο ρτοίδης ντῖοσ 
ἰτελῖβ οὗ ἴῃ [{ἰπ|ὲ ἴὴ δυο ἃ ΝΑΥ 85 
ἴο διηῖ οὗ σοτηρατίδοη σῇ ἢ; δηὰὲ 
[Π5 αἴ ΔΠΥ Ταΐα ΠῸ σοῃιγδαιο!οῃ 15 ἴο 
Ὀ6 ἰουμα ὑδίνθθῃ 11 ἀηὰ της ΘϑιδὈ]Π 5η6α 
ἴλοῖ5. οἵὁἨ Ὠίδῖοτγ. Οὐ τῃ6 σορίσατυ, [6 
ὨΔΙΓΑΙνΕ 15 ἸῺ ΠΑΤΙΏΟΩΥ ΙΓ ἴῃο5ς ἔδςοί5; 
σομηῃοῖθβ νεῖν ὨΆΡΡΙΥ τῇς φμογίγαταγε 
οἵ Χογχϑϑβ δηα οἵ ἢϊ5 σουγῖ ; ἄρτθοβ ν1{}ν, 
Ὀυσϊ ροθβ Ὀεγοηά, ἴῃς ἀεβογιρτίοηβ οἵ 
Ῥεγβίδη 16 δηὰ τηλῃηθῖς ὙὨΙΟἢ Πᾶνα 
οἴμογννθδα σοπθ ἀονὴ ἴο υ5; δᾶ5 ἴῃ6 
ΔΙΓ οὗ είηρ ΟΥ̓ ἃ σοΟπίδΙΡΟΓΑΓΥ ;" δηί], 
1{ππηῖπι6, πηρῆϊ ἤανα δαβιὶν Ὀδοη ρτονθά 
ἴο Ὁ ἀπῖτυς δὲ ἴῃς Ὅπη6 ΨΏΘη ᾿ἴ ννὰ5 
Ῥυθ] 5 η 64, Ὁ τοίδγθποα ἴο τῇς δχίδῃϊ 
“ΡΟΟΚ οὗ τῃ6 σῃτοηιο θα οὗ ἴΠῸ Κίηρβ οὗ 
Μεάϊᾷ δηὰ Ῥοιϑβία," νθοἢ ἰδ αυοῖσ5.." 
1: λ5, πιούθονοῦ, αἰναγβ Ὀδθὴ τὸ- 
ρατιθὰ ὉΥ ἴῃς ὸνν8 ἃ5 δὴ δυῖποηῖις 
δοσουηΐ οὗ ἴπε ρτδαῖ ἀδ] νοσδῆσθ ὨΙΟῆ 
{ΠΟΥ αεἰοταϊθ δρηυα γ ὉγῚ ἴῃς Ἐδαδϑὶ 
οἵ Ρυπηι, δηα ἢαᾶ5 "δε ρἰδοθα ὈΥ͂ βοῖῃδ 
οἵ τπδτὰ 1 8ῃ δχοδρίοηδὶ ροβιθοη οὗ 
Ποηουτ. ἢ 

Νίπονθῆ 18 βαἱά ἴοὸ ἴανῈὲ ὥξοπ δερίσογοδ ὉῪ 
ΝεΕΡυς ΒΔ ποΖζασ ἀπά Χογχος (χῖν. 15), ἡ ότεας 
1 ννᾶβ. σϑα]ν ἀδϑίγογεα ὈΥ Ναυομροϊαβθασ δηὰ 
Ογαχάγαβ ; ζορίας ἷὶς. τηδα ἴο τέδοῦ ἰῃς ΤΙρτί5 
Βαϊίνναυ Ὀοΐννεοη Νίηδνεῃ δηὰ Ἐσθαῖδδα (νὶ. 1); 
ἄς. ἴα Τυπἢ, ΝΕΟυσμδάποζζαγ 15 πδάς ἴο 
τεῖρῃ ἐῶ Δῆηηφυοά (ἰ. 1) αὐίέῦ ἴῃς [εν δὰ 
τεϊαγηοα ἰτγοπὶ "οΔρΓ ΝΥ (ιν. 3), ἀμὰ ἴο οὐη- 
ἴπὰ ψἢ ἀπά αν Αγρμαχδά, ἃ ὙΠΟΪΥ 
ἀπκηονῃ Μειΐίδη πιοπάσοὴ (ἰ. ὅ:15}} Μεςος 
Ῥοίαδπινϊα ἰς ρἱαςεὰ τοῦ οὗ ([ἢς Ευρῃγδῖος. (ἰ. 
24) ; ἴμε [6ν8 ἅγὰ βαϊὰ ἴο ἢανα οτον πεὰ [υἀ} 
νι ἢ α φαγέα»αἱ 07 οὐδε (χν. 13) ; Ἰυά!ἢ 5 δά α 
ἮΝ βίην δὺῦουϊ ἴῃς “οονν οὐ ἐἐἔδε 7αης (χνὶ. 7) 

ς. 
8. ἘξΞρδοῖΔΙΪΥ ἂς ἰἴ ἰ5 υποετγίδίη ὙΠεῖβετ ἴῃς 

ἴτιε τεδάϊηρ ἰῃ Οἰεβίας 15 “"Μαδίδοδε" οἱ 
““ Ναϊαδοαβ.᾽" 

5 (οπιρμᾶγα δῦονο, ὃ 2. 
9 (ἢ. ἰϊ. 23; χ. 32; Χ, Ἅ. 
1 ΤῊ βαγιὴρ ἰ5 δἰἰσ υυϊοα ἴο Μαϊπλοπιᾶςβ, 

ἴπαϊῖ “ἴῃ τῃ6 ἀλγβ οὔ ἴτε δήφθειδῃ (᾿ς ᾿Σ 
ῬΒεῖῖςαὶ θοοκα ἀπὰ τῃ6 Ηαρίοσταρημα ΨΠ1 Ὀ6 
ἄοπὸ αὐνδὺ νἱἢ, ὀχοορι η Οὐ Ἐκιμαγ, ὙΠ ΟᾺ 
Ψ0}}1 οπιΐασο τοσοῖθοῦ κν τς Ῥεπιαϊςευς 
(ϑες Οαῖφζονυ, “" Ἰωϊγοάαςϊ, ̓  ς, χχ, ὶ 6.) 
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δ 6. ΟΟΝΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΧτ. 

ΤΠα σοηάϊτιοη οὗ (ἢ ἰρχὶ 15 σοσηλτκ- 
ΔΌΪΝ ροοὰ, ὙὍῇα ναγίοιβ σϑδαϊηρβ 6, 
σοιραγαινεὶν ϑρθακίηρ, ἔδνν, δηα ρϑηδ- 
ΤΑΙ τ ροτίδηϊ, ϑοπθ ΟΟΥΠΙΡΙΙΟΏΒ 
οὗ Ῥουϑίλῃ ΠΔΠη65 αν ὈγΟΌΔΟΪΥ ἴακθη 
δες ἴῃ οἢ. 1. 14 δῃά οἷ. Ἰχ. 7-9; δῃὰ 
Οὔ ἱπίοσροϊδιίοη (οἢ. 1Χ. 31) ΠΊΔΥ Ὀς 
δυϑροςῖοα ; Ὀυΐϊ οἴπογνδα ἴῃ6 ννοτῖκ 15 
ῬτΟΌΔΟΙΥ ὨΘΑΙῪ ἴῃ 106 5ἰδία ἴῃ ψὩϊο ἢ 
Ἰεῖ τῆς ἢδηάϑβ οὗ {π6 δυῖῃοσ. 

δ. ΑΡΟΟΕΥΡΗ͂ΑΙ, ΑΡΡΙΤΙΟΝΒ ΤῸ 
ἘΞΤΗΕᾺ. 

ΤΠ ““δαάϊιίίους" ἴο Ἐβίπου ἴῃ τἢ6 
ϑορίυδρίηϊ νϑυβοη ᾿οηδβὶϑὶ οὗ ἧνα ὑΠη- 
Οἶραὶ ρᾶβϑᾶρθθ, 1. Τῆδ ἤσβί 15 ᾿ηϊτο- 
ἀυςίοτγ. [ἴ 15 ἀαῖοα ἴῃ ἴπ6 ϑϑοοπὰ 
γε οἵ Αμάϑιιθπιθ, δηα σοηΐϊδίῃβ (6) 
ἴη6 νῬεάϊρτος οὗ Μοζάβξοβδι, δὴ δῃῖο!ρα- 
οι οὗ οἢ. 11. κι; (ὁ) ἃ ἄτϑατὴ ὨΙσἢ ἢδ 
15 ΒΡ Ροβθά ἴο πᾶνε ῃδὰ ; (Ὁ) Ὧἃῃ δοσουηῖ 
οὗ ἴῃ6 σομϑρίσαου οὗ ἴπῃ6 ἴνο διηυοῇς 
δηα Μοτάθοδι 'β ἀϊβοονϑῖγν οὗ ἴἴ; (42) ἃ 
διοϊοιηθηῖ ἴῃαὶ Μοσζάδοδὶ νὰβ δῖ οὔσθ 
τοναγαθα ἢ γῆς; δηά (4) ἃ ἴδῖδ- 
τοθαῖ [αἴ ἩἨσατηδη νι ϑῃδα 1} το Μοτάθδοαδι 
Δη4 ἢ Ρθορὶα οἡ δοςοουηῖ οὗ [6 Δῇδιὶτ 
οἵ 186 δυο ῆθ. 2. ΤῊΘ βοοοῃα οὐσουΓ5 
Δίτου οἢ, 111. 13, δηα σοῃϑδίϑίβ οἵ ἃ ῥτδ- 
ἴοπάδα ἰγδηϑδίοη οὗ ἴῃς Ἰο(ίογ βοηΐ οὐἍῖ 
ὈΥ ΑΠδβιιθπιβ αἴ ἴ[πΠ6 τοαμυοβὶ οἵ Ἡδιηδῃ, 
4. Τῆς τὨιγὰ ἰοϊϊοννβ οὐ ἴπε οἱοβα οὗ 
οἰ. 'ν., δα σοπηργ565 (4) ἃ ἰοῃρ ῬσΑΥΘΣ 
Δϑουροα ἴο Μογάεοδὶ ; (6) δποίπεσ 51}}} 
ἸΟΏΡΕΙ ΡΓΔΥΘΓ Δϑοηρθα ἴο Εβίῃοσ; δηὰ 
(ῶ δὴ δχραπάβθα δοοουηΐ οὗ Ἐβίμοειβ 
νϑηϊυτίης Ὀδίοτα ἴῃς Κα υηδυτημηοπῃοα, 
ἴῃ ᾿ἰἰδὰ οὗ οἷν. ν. γΘΊθ65 1, 2. 4. Τῇ 
ἔουτῖῃ 15 ἰηϊετροβοα Ὀαδίννδθῃ νϑῦβ68 132 
8Δη4 14 οἵ οἢ. νἱϊ., δηα οσοῃϑιϑῖβ οὗ ἃ 
Ῥτοϊθη θα ΘΟΡΥῪ οὗ ἴδ ει ββηῖ ουἱἷ 
ἢ ἴῃ6 ΚΙηρα ἤδὴθ ὈΥ Μογάβοδλι. 5. 
Τῆς δέ δηὰ ἰαϑὲ οσουϊβ δ ἴῃ6 οἷοβα 
οἵ οἰ, χ, [Ιἴ σοιμῃρτίῖβθ5 (4) Μοτγάβφοδι "5 
ΔΡΡΙΙοδίοη οὗ ἢϊς ἀγθάτῃ ἴο ἴῃ6 ἀνθηΐβ ; 

Δ Τὰ [δὸς κεοοπὰ Ἰεῖϊες οὔ Αἰιαβαοτυβ τα 
δὲ ἰοἰὰ αὶ Ἡδδη μὰς ρυΐ ἴο ἀεδιὴῃ 
“οὰ αἱ δὲς ἀομσε" (σὺν τῇ πανοικίᾳ) ; δῇ 
Ἐχργοβϑίοη ἱῃ νη ϊοἢ ἢὶβ 5οὴς πηυϑὶ ΠΟΓΆΙΏΪΥ Ὀδ 
ἑἐπο]υαςεά. 

3. 866 ἴΠ ξεροηά Ἰείϊεγ οὗ Αμαϑθσγιβ. 
8 Μεηῃίίΐζοη ἰδ πιδάς ἰῃ Ἐβιμει5 ὑγαάγοῦ οὗ 

]εποναπ᾽ς “Πουθα ᾿" δηὰ “Αἰιατ," 
4 Εξ. ἴῃς τιθηϊίοη οὐ “τς τοῦῖϊὰ “492»᾽ 
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(ὁ) ἢἷ5 ἀρροϊηϊπιδηὶ οἵ τῃ6 ἄαγς οἵ Ρυχμη 
8ἃ5 ἃ Ῥεγπηαηδηϊ ἰδϑιινα]; ἂπὰ (ὦ δὴ 
ΘΡΙοριΘ κἰατηρ ταὶ τῆς Οταοὶς νουβίοῃ 
οἱ Ἐβίῃοσ γὰβ Ὀτουρῃι (το ΑἸεχδηάτγα) 
ἴὴ [ῃ6 ἰουγἢ γοᾶσ οἵ Ῥιοίθταν δηὰ (]θο- 
Ῥᾶῖγα ὮΥ ἃ οσογίδιη Ποϑιίῆθιβ, ἃ ῥποϑῖ, 
δὰ νὰβ 5814 ὑγ ἢἰπὶ ἴο πᾶν ὕδθθῃ 
[τα ϑἰαῖθα ΟΥ̓ ἃ οογίδιῃ Γγβιμηδοῃυ5, οὗ 
7Θτιι θα 16}, 

ΤῊΣ υπῃδυϊποδίς ομάσγαςῖογ οὗ [Π6 
“ ΔααΙΠΟῺΝ ἢ 5 νΘΙῪ δνιάθηῖ, ΤΠΘΥ͂ 
σοηίγασϊος 86 οτρίθδὶ ἀοσυϊηξηῖ ἴο 
Μ ΠΊΟΝΙ [ΠΟΥ ἅτ διιδοῃθαὰ οὐ τῇς [Ὁ]]ονν- 
ἱὴρ Ῥοϊηϊβ :---ἴῆς τὴς οὗ [Π6 δυηυο θ᾽ 
ΠΟΏΒΡΙτασΟΥ, ἴῃς ασὶ τὶ Μοτάδολι ννὰϑβ 
ὩὨοῖ αἱ ἤτϑὶ σοινασαθα ἔωσ ἀἰδοονογηρ 1, 
1π6 σαι οὗ Ἡδχηδη᾿ 5 ἀἰ5 κα οἵ Μοσάδ- 
οδὶ, ἴῃ 6 τιπι6 οὗ Ἡαπιδη’ 5 οἰδναϊίοη, δηά 
[ηὴ6 {πὸ ΨΠΘΩ ἢϊ5 5Θ0ὴ5 Ψ6ΓῈ Ρῥὰυΐ "ἴο 
ἀφαῖ. ὙΤηον τὰκ Ἠδδη ἃ ἴαζ- 
ἄρμπίαμ ΜὮΟ αἰπιθὰ δἱ ἰταηϑίεττίηρ [ἢ 6 
ΘρΡΙτα οἵ ἴῃς Ῥεσβίδης ἴο [6 Μδοβαο- 
ὨϊΔη5.2 ΤΏΘΥ τὰ ας ἀἰβογθηΐ ἴῃ ἴοπ6 
δια 5}]16 ἔγοτη τῇς τοϑὶ οἵ ἴῃς Βοοκ. 
ΤῊΘ ἢΔπΊ6 οὗ οά [5 ἔγεεϊν πα ἴῃ [ἤδ, 
δηΐ ταϊ]ρίουβ ἰ6ας5 ἀτα τηδὰθ ὑσχοῃηη θη, 
ΤΊἼΘΥ σοπῃίδϊη ἃ τείεγεηςε ἴο της Τειρὶ οὗ 
ΤῊ ὕνο ἰεϊῖουθ δϑοσι θα ἴο ΑΠαβιιθτιβ 
ἤανα ποιῖῃϊηρ Οτίθηῖαὶ δῦους τπ6πὶ, Ὀυξζ 
816 ἱποτουρ!γ ατεακ ἴῃ σμαγαςῖοσ ; δηὰ 
ἴμῃ6 Οτοοκ 15 οἵ ἃ ἰαῖθ ἀαἴθ, ρσγοῦρδῦϊγ ποῖ 
ΤλυΟἢ ΔΩ ΠΟΥ ἴο 1..Ο. τοΘ. ΜάαηΥ {1{1|6 
ΘΧΡτΟβϑου5 βοδίςογοα τῃγουρῇ (Π6 “ δήά!- 
ΓΟ 5" ΔΙῸ Ἱηδρρτοόοργιαῖὶθ ἴο ἴῃ6 ΡῬΘΙΞΟῺ8 
πϑιηρ ΤΠ ΘΠ, ΟΥ ΟἸ Ο ΓΝ 156 50 5ρΊοου5.. ΟἹ 
"6 ψνΠοΪς, νυν ἢ] 6 δοπὶθ 5.}}} ας. Ὀδθη 
ΒΠΟΜΏ 1 Ἰηἰτοαποίης ἴΠ6πὶ Ἰηῖο [Π6 δΓ- 
ταῖν, ἴη6 “δα 5" "νου! ῥγο Δ ὈΪΥ 
αν Ὀδθὼ ἀοίδοιϊθα Ὀγ οΥΙΟΙϑλ ἔτοπὶ 
ΓΠΘῚΓΣ ἸΠτΟΓῚ 4] ΟΠδυδοῖογβίοβ, ἀρασί ἔτοτλ 
ἴη6 ἔλεϊ τῃδι [Π6Υ τα ποῖ ἰουηά ἴῃ τἢ6 
ΗἩοῦτον οτὶρίηαὶ. 

ΤῊΘ ἰηϊδητοι οὗἩ ἴπ6 “ δαάι!τοης᾽" 18 
οἷἶδασ δηουρῇ. ὙΤΏΘΥ αἱπὰ αἵ ψίνιης ἃ 
1Ποτου Ὦ]Υ τοὶ σίοιιβ σμασγαοίθυ ἴο ἃ νγοτὶς 
ἴῃ ψηϊοῆ, 85 οὔ σΊΠΪγ τσ, τὴς τα ]!- 
δῖουβ Εἰοσηθηΐ ννὰ8 ἰαΐδηϊ Οὐ ΟὨΪΥ }ι5ῖ 
ΡΟΙΟΘΡΌΒΙθ. ὙΠΟ δυῖμοῦ μᾶ5 Ὀδθη 

ἱῃ Ῥοῖὴ οἵ (ἰδ ᾿ἰεἰεστε οἱ ΑἸαβυοτυς--ἰἣς 6χ- 
Ῥτγεββίρη ἰῇ [ἢ ἤγϑὶ Ἰεϊίοτ, “παῖ (ΠΥ νἢο ἴγοπὶ 
οἵ οἷά «πὰ ἐνδη ΠΟΥ͂Ν γι υ5 111 ΠΊΔΥ ἴῃ οπς δορὰ 
(16 β4π|6 ἀδὺ ἀεβοοπα ὉΥ νἱοΐειιςς ἡ»,ο δε" --- 
ἘδβιΠποτ5 Ὀοασὶ {παῖ 58ὴη6 ““Παὰ πενοσ δαΐθῃ σέ 
2ἠς ταὐέρ οΓ 7ανιαη,"" οὐ “" ἀταηῖκ ἴῃ6 νης οὐ 
ἐἰδαύΐοης" --- ΑἸαβιθγυβ σοπιίοτιηρσ ἢογ ΟΥ̓ ΘΑ ΤΩ 
441 δὴ τὔγ ὀγοίλεφν"" (ν. 1), δῃιὰ ἢ15 εὐήηος 188 
7ενν5 “τς εὐκοί δῖοι ᾿ (νι, 1.3). 



4704 ἹΝΤΚΕΟΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΒΟΟΚ ΟΕ Ε5ΤΗΕΚ. 

οἥξδηδθα αἱ τπ6 βδϑουΐασ ἴοηθ οὗ [ἢς 
ΠΑΤΓαῖνο, δηἋ [5 ἀοιοπηϊηθα ἴο τό- 
ΤΏΘΟΥ δὶ ἢδ τερατάδα 45 ἃ ἀδίδοϊ ὉΥ 
ἃ Ρἰδη  ] ᾿ηΐαβίοη οἵ ἴῃ6 βρισιῖ Ἐς ἢ 
ἢε ἰουηὰ ᾿ἰαοκίηρ. Ηδησα ἴῃ6 ν]ϑοη οὗ 
Μοκγάθραδι, 5βϑηῖ ἴγοιῃ σοά, δηὰ τϑοεῖνδα ὈΥ 
Ὦ]πὶ ἃς σοιηϊηρ ἰτοτῃ (οά :" ἤδηςα ἴῃς ἰοηρ 
Ῥγάγϑοῖς οὗ Μοτήδοδλι δῃὰ Ἐβίμογ; ἤθποθ 
τῆς τοὶ σίους Ἔχογάϊαη οἵ ΟΠ. ν.,᾽ ἀπὰ {16 
το] ρίους σοπο] βίοῃ ἴο οσἢ. Χ. ΤῊ ΟἿΪΥ 
᾿ροτίδηϊ “Δα ΠΟ ῃ 5" ΜΏ]ς]) σαπηοί Ὀ6 
ἴηιι5 δοσουπίδα ἴοσ, ἂγὲ ἴῃ6 ἴνο ἰειζουβ 
οὗ Αδαβιιθπιβ, ἰὼ τῇδ (ὉΤΏΘΙ οἵ ψῆῃϊςῇἢ 
{Π6Γ6 15 Ποιδιηρ αἱ 411 ἴῃαὶ δαῦβ ὉΡΟῺ 
ΤΟΙ ρΊο, ὑ01655 1 6 (ἢ6 πιομίοη οὗ ἃ 
“ ἀρββοθηΐ Ἰηἴο Π6]], 17 ψ ῃ1|6 ἴῃ τῃ6 ἸαςοΓ, 
Αἰ πουρὴ ἴῃς πᾶπὶς οὗ σοά [15 Ἰηϊτοάπορα 
Σοροαιθαϊυ, γαῖ [ῃ6 πηδῖῃ Ῥυτροσί 15 1655 
Το] σίουθ ἴπἢ δθου]ασ. Τὴ ῬΘΟΌΪΔΓ 
βῖγ]6 οἵ τῇς Ἰδίζεσα τα καβ 1 Ῥσοῦδῦ!]α 

δ Διεγερθεὶς Μαρδοχαῖος ὁ ἑωρακὼς τὸ ἐνύπνιον 
τοῦτο, καὶ τί ὁ θεὸς βεβούλευται ποιῆσαι, 
εἶχεν αὐτὸ ἐν τῇ καρδίᾳ. 

4 Νοῖδ ραγιἰουϊαγὶγ ἴῃς ἐχργοβθίοῃς, ἐπικαλεσα- 
μένη τὸν πάντων ἐπόπτην θεὸν καὶ σωτῆρα πὰ 
μετέβαλεν ὃ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέως εἰς 
πραύτητα. 

66 Δρονο, ποίο 4, 
8 Τῆς δἀαϊτίοηβ νῃϊοἢ δθοῃ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο 

ἴδια οτ ρίηδὶ ἰγαπςαιίοη ἴγοτῃ ἴ6 Ἡδῦγενν ἃτὸ :-- 
ῖ. ὅτι προήχθη Μαρδοχαῖος (ἸΪ. 21); 2. ἡμέρα μου 

ἴ[ἢλι ΠΟΥ ἀγα [τῸπἢ Δηοίμοῦ δηά ἃ ἰδοῦ 
μαμᾶ; δηὰ νὰ παν, ρϑῦῃαρϑ, οἡ ἴῃ6 
ΠΟ]6, σομοϊμάα ἴπᾶῖ τῃ6 ατοοκ ὈοΟΚ οἵ 
ἘπίμοΥ, ἃ5 6 ἢανα 1ἴ, νὰ5 σοῃροβθά ἴῃ 
[ῃ6 ἕο! ον] ννΑῪ :---ῆτοῖ ἃ ττδηϑίατοη 
ὙᾺ5 τηδάς οἱ ἴῃ6 Ηδρῦτον ἰοχῖ, μοησϑῖ 
ἴογ [με πιοϑῖ ρατῖ, θαϊ νι ἃ ἔδθιν νθῦ 
5ῃοτί δἀαϊοης δηα ΟΠ ϑϑ] ἢ 5 9 ἴἤδη ἴῃ 6 
τ ΔΙ Κ αΪγ τε] σίοιι5 ρογίίοης ψεγα δά αδά, 
[16 ΟΡΘῃϊησ ράϑϑαρα, [ῃ6 ρσάγοτγο οὗ Μοῖ- 
ἀδοδὶ δηὰ Εϑιῃοσ, [ῃ6 ὀχογάήϊυμῃ ἴο οἢ. ν., 
[ῃ 6 τα] στοιι5 του ἢ 63 ἴῃ ΘΟ, νὶ. (ναΓθ 65 1 δηὰ 
13); δῃα τἢ6 σοποϊιησ νϑῦβοϑ οὗ οἢ. Χ, 
ΕΙΆΔΙΪγ, [6 “Ἰεῖῖεῦς οἵ ΑἸμβαβιθγιϑ" 6 ΓΟ 
σοϊηροβϑά Ὁγ ἃ ἩΓΟΥ͂ τΔΟΓῈ ἔλθ 12 Υ ἤδη 
τοϑὲ Ηδ]]δηϊθῖς ἢ 86 τὰς βριτῖ οὗ 
τῆ6. Οτδακ ἰοηριο, Δηα (ἢ656, Βαϊησ δο- 
ςορίεά ἃ5 βῬϑρυ δ, ἌἜ.Ὲ ἰηδεγῖθα 1η (ἢ 8, 
111, δηα νἹ]], 

ἐπίσημος σήμερόν ἐστι(ν. 4). Ατοηρ ἴδ ῥγποὶραϊ 
ΟἸἰβϑίοπς ἃτὸ -- (1) Οπιὶβοίοη οὗ ἴῃς ἀϊςυϊξ 
οἶδιβε αἵ ἴῃς εῃὰ οἵ ςἶ. 1. (2) Οπιϊβοίοη οὗ 
ἘΞΙΠΟΥ 5. οτρίπδὶ παῖς, ΗἩδάδϑεδδαῃ. (3) Οἰηϊβ- 
βίοῃ πῃ ςἢ. ν. 9 οἵ Μογίεςα!᾽ 5 σοηϊειηρίυους 
τείυ54] ἴο ποῖϊςς ΗἩδιηδηβ ργύβοπος (4) Οἰη15- 
βίοῃ ἴῃ ςἢ. νὶ. 8 οὗ ἴῃς εἶδιιδα ἢ τεβρεςῖ ἴο 
(ἢς ““σγτοννη τουὰ].᾽" (5) Οπλιββίοῃ ἰῃ οἷ. ν!], 10 
οὗ ἰῃς ἀἰϊβῆσα!ς ννογὰς δὶ {πῸὶ επὰ οὗ ῃς νεγϑδ, 
Δ ἃ 5᾽ πη}]αῦ Ομ βϑίοη ἰῃ νεῖβα 14. (6) Οπιἷ2» 
δίοῃ οὗ γεσβα 30 οὗ ἍἿἢ. ἰχ. 



ΤΗΝ ΒΟΟΚ ΟἿ; 

Ε51 

(ΟΗΑΡΤΈῈΚΕΚ 1. 

ξ Αλασμόγως πιαζείλ γομαΐ ας. τὸ Καςλέέ, 
σενΐ ,ογ, γομεδ 9 ἐοριΖ. 11. Αλασπμεγως, 
ὃν {ἀξ εοε:σεἰ οΓ εριμεαν, νεαξείά ἐδε ἀξ ες 
67) “Ἰορ": τοὐένερην. 

ΟΥΝ ἰκ ξᾶπια ἴο ρᾷ885 ἰῃ ἴδε ἀδγ8 
οὗ Αδαβυεγιβ, (1Π15 5 ΑΒα- 

δ 6 Γ05 νυ] οἢ γεϊρηθά, ἔτγοπι [πάϊὰ ἐνθη 

ΗΕᾺΝ. 

υπΐο ΕἸΠΙορίΔ., συεγ ἂπ πυπάτγοα «πὰ 
ϑανθη ΔΠ4Ὰ ἵννεητῦ ρῥγονίηςαϑ :) 

2 Ἴλμαὶ ἴῃ τῇοβϑε ἀδγβ, ψβεπ τῆς 
Κίηρ Αδαβιδγιβ δα οἡ ἴῃς τἤτοπε οὗ 
ἢϊ5. Κιηράοῃῃ, νγῃϊο ἢ τας ἴῃ δῃυβῆδη 
τε ραΐαςα, 

4 [πὶ τῆς τηϊγά γεᾶγ οὗ ἢϊ5 γείρῃ, ἢς 
πιλάδ ἃ ἔεδλϑῖ πο 41] ἢ 8 ῥγίηςεβ ἀπά 
ἢ18 ϑεγνδηΐβ; ἴῃς ροῖνεῖ οὗ Ρεγϑία δηά 

ΓΗΑΡ. ἴ. 1. οου ἐξ εαγιθ ἰο ρα...) Οοπι- 
ΕΣ [Π6 οοπηπηιεησοιηθηΐ οὗἩ [οϑῆυα, [υάς68, 
ἢ, ἀπά ϑαπλμοὶ;: 4ἰ5οὸ (πὶ οὗ Νοποιηδῃ, 

οπλϊ της {πΠ6 “τ|0}ς,᾿ 

“δαυμεγ.ἢ [τ ἢδ5 Ὀδοη βδῆοννῃ ἴῃ τῆς 
ΔΡροηάϊχ ἴο ΚΖγα ἴμαἱ ἴῃς Ηεῦτγον ΑΒδϑιιθσιβ 
(οΥ ΑΚΠΑΘΒνΈΓΟϑἢ.) 15 ἴπ6 εχδοῖ σογστεβροηάεηΐ 
οὗ {πε Ρογβίδη ἄδεῤδαχγαγεῥα, νν ϊςἢ (ῆ6 Οσεο κα 
δηά Ἀοπιδηϑ γεηδοσγεὰ ὈΥ̓ ΧΟΓΧΟβ. 

ἐδὲς ἱ “δασμέγις, 6.7 ὙΤὨΘ νυτίξοῦ ἀββυπΊε8 
ἴμαὶ τῆογο ΤΠ8ῃὴ οὔθ ΑΠδϑΌΘΓΙ5 ἰ5 Κποννῃ ἴο 
ἢ]8 τοδήύδυϑ, ἀπά 9566 15 ἴο τχδκο ἰἴ οἶθασ ἴο 
(ἢθπὶ νἰοἢ ΑΠδβιιογιι8 ἢς 15 ϑρϑαϊκίπρ οὗ 
Εἰγβῖ, Βα ποῖθϑ ἴπδί [πῃ 5υδ)οςΐ οὗἩ ἢἰ5 παγγαζίνθ 
15 ἃ ΓΕΔ] Κίηρ, δηά, [πογοίογθ, ποῖ [ἢ6 Αβαϑυθγιβ 
οὗ Δ4πηἰ6ὶ] (ἰχ. 1); ΒΕοΟ μά] γ, (δῖ πε σιυϊοὰ 
“τΤῸπὶ [πάϊαὰ ἴο ΕἸΠΙορία," δηά, τδοζοίοσο, 
δοϊοηρεοά ἴο ἴῃς ἰαΐογ ρογίίοῃ οὗ ἴδε Ρεογβίδῃ 
8ΟΤῚ68, βίης ἴἴ ννᾶ5 νν οὶ Κποόνγὴ [δῖ ἴῃ ΘΑυ ΟΣ 
Ῥογϑίδῃ τη λυ ἢ5 ννΟσΟ ποῖ πηδϑοῖοῦβ οὗ [ηὐϊᾶ. 
Ἡςε [ἴἢιυ5 5εἴ5 δῖε ἴῃ6 ΑΠδϑιθστ5 οὗ Ε7ΓᾺ ἵν. 
6 ((δπιῦγϑεβϑὺ, πὰ ροϊηῖϊθ ἢ 5υβιςίεηΐ 
ΟΕἰθασποββ ἴο Χοσχοβ, ἴΠ6 βοὴ οὗ αγυ5 Ηγ- 
δβίδϑρίϑβ. 

3 ο»" Ἱπάϊα ούυεη ὠπίο οὐ ψέροι ΤΠ Θπρίγε οὗ 
ΧΌΓΧΟΒ 5 τ ΒΕΥ ἀεϑογ θεὰ 85 ᾿γίηρ δθεῖννοοη 
ἴΠποβ6 Ἐχίγεπιαβ; ἴογ που ΕἸΠΙΟρΡΙα ννᾶβ 
ποῖ τεραγάδα ἃ5 ἃ “ ργουϊηςθ," δηά ἰ5, ἴῃογο- 
ἔοτο, δυϑοηί δἰῖκο ἔτοσῃ ἴῃ 6 Οὔδοῖς δηὰ ἴῃ παϊῖνο 
11ςἴ5, γεῖ ἴἰ ραἰὰ 4 (τἰδυῖς (Ηοτγοά. ἰἰὶ. 97), διὰ, 
(Πποτείογε, οὐνηοά ἃ Τουΐϊδίῃ ἄθντος οὗ βιδ)θος- 
ὕοη. ((ὐοπιῖραγε Ηετσού. νἱ!. 69.) 

«π᾿ ὀμμάγεά από “φυέη σπά ἐπυεπίγ ῥγουΐπεο,.} 
80 4150 ἴῃ ςἢ. νἱῖ}. φ. 1ἴ{ ἢδ5 Ὀδδη υ501Δ] ἴο σοπὶ» 

Ρᾶγο (86 120 “ 54 ἴγ 8" οὗ Ὦδη. τὶ. :. Βιῖ 
ἴπε Βαδυ]οηΐϊδη Κίηράοπι οὗ “ Ὠατγῖι5 ἴπὸ 
Μεάς᾽ δηὰ ἴῃς Ῥογβίδη εἰηρίγε οὗ Χογχοβ 
ΒΟΔΓΟΘΙΪΥ βίης ἴῃ ΔΠΥ οἶοβα γοϊδύοη ἴῃς οἣς ἴο 
()ς6 οἴποτ. [{ 5 τπίοσὲ ἴο ἴῃς Ῥιυγροβα τῃδῖ 
ν 5δοιιϊὰ ποῖΐς ἴπῸ ἰοπάθηου ἰοναγάβ ἴῃς 
τα ΡΙΙσδίοη οὗ ρῬγονίηςθβ ἴῃ Ῥεγβίδ, 45 {{πὶ6 
ννεηΐ οθβ. Ηεοσγοάοζιυβ πιακοβ ἴῃς οτἱ βίπδὶ 58- 
ΓΑΡΙ65 οὗ [αγίυβ 2ο ἴῃ θεοῦ (1. 89-94); 
Παγῖβ ΒΙπιϑ οὶ ἢ πποη ΠΟ 5 21 ἰῇ δ1]5 ἢγϑί, 212 ἴῃ 
ἢ15 βεοοηά, ἀπὰ 29 ἰῃ ἢἰ5 [Πἰγὰ δηιυπιογαίίοῃ ; 
Ηετοάοίι5, φυοίπρ ἔγομι ἃ ἀοοσιπιεηΐ οὗ ἴῃ 6 
Ὀπὶ6 οὗ Χεγχαβ (ΥἹῖ. 61-95), πγΚ65 ἴῃ 6 δου ϑ 
(Βοὴ υπάογ Ῥογβίδη σα δθοιξ 5ἰχῖίγ. Τῆς 
127 κ᾿ Ῥγονίῃποοβ᾽ (ηοῖ “ Ξαἴγαρί6ϑ" δὲ [ἴ γΓὸ- 
τλγκο) ποθ Ργοῦ ὈΪΥ “ 5::0-ϑαῖγαρίιεβ 
πὰ ΟΙΠΟΥ 5͵ΠΛΔ]]ῈΓ ἀἰνίϑίοηβ οὗ ἴμ6 σγεδῖ σὸς 
γΟΓΠΠΊΘηἴ5, 

2. δδιωσδαη δε βαίαεε. 866 ποΐδς οἡ Νεῖ. Ἰ. 1. 

8. 15 ἐδὲ ἐδιγά γεαγ φ" δὶ γειση δὲ »ιαδφ ἃ 
, α.2.ὺ ἴῃ 1815 γελγ, ΒΟ. 483, ΧΟΓΧΕοβ, δοςογά- 
ἴῃς ἴο Ηοτγοάοίζι, Δ5ϑοπι Ὁ] οἃ τῆς ξονοσγπουβ οὗ 
Ῥγονίῃοαϑ δὲ 8ι151, ἰὴ οοηπεσίίοη ὙΠ} 15 σοἢ- 
ἰεσπηρ αἴθ ἐχρεάϊξοη ἀραϊηδῖ Οτεοςθ. Οοιης- 
ς119 ννοσε ποῖά, βρεεςῃθβ ννοσὸ πιδάς, ἀπὰ αἷ 
ἰλϑὶ ἔοσγπιδὶ ογάθγβ ννεσὸ ἰϑϑιιεὰ ἴο [ες βδίγαρ 
ἴο Ῥιεραγο {ΠῸῚΓ βεύεγαὶ Ἴσοητηροηῖθβ. Τῆς 
ξονογποῦ ψου]ὰ θ6 συσβί5 αἵ ἢΪ5 ἰδῦϊε ἀυπης 
ἐΒεῖγ βία. 

Ῥεγεία απάᾶ Μράϊα.1 ὙἼΤῆὸ ροβιτίοη οὗ Μεάϊδ, 
ἃ5 ΞΟΠ ΟΠ]Υ ἴο Ρεγϑβία ὑπάρσ πε Αςμαιπθηϊδη 
ῬΓίποα5, 18 οἰ εαγΥ ἀρράγεηϊ Ὀοῖῃ ἰῃ ἴῃς πδῖνε 
πιοηϊπηοηΐβ δηὰ τῇ ἴῃς δοςοιηῖκ οὗ [ῃῆς Οτθοῖκ8, 
Μεάδβ μοὶὰ πιᾶηγ οὗ ἴῃς πἰχῃοβὶ οἢῆος5 Ὀοϊἢ 
Ὁπάεν Ὠαηυ5 δηά υπάεγ ΧΕΓΧαβ. 



Ε5ΤΉΕΕ. 1. 
'Β]υς, ᾿σησίησε, [ϑιεηεά ννῖτἢ σοτάς οΓ! Οτ, 
δηα Ἰίπεη ἀπά ρυγρὶε τὸ 5ινεγ τρο. ὁ 
δηά ρΡ111γ8 οὐ πηδῦθ]ε : τῆς θεάς τουέγέ 2) 
δ θο]4 πὰ 531}]}νετγὶ ἀρὸπ ἃ ρανεπιεης “πᾶ 
ο 

476 ᾿ [ν. 4---, 

Μεάϊα, τῆς ποῦε8 ἀπά ργίηςεβ οἵ (ἢς 
Ρτονίηςε8, ὀείηρ Ὀεΐογα ἢ : 

4 νῆεη ἢς βδμεννεά τῃς τίσῆεβ οὗ 
15 ρίογίουβ Κίπράοπι δηά (ἢ ΠομουΓ 
οὗ ἢ΄Ὶ5 Ἔχς}!]θηΐ πηΔ) ΒΕ ΠΊΔΠΥ ἀλγϑ, 
εὐεπ λΔῃ Ὠυπάτεαά Δηά ἔουγβοοῦα ἀΔγ5. 

ς Απά ψῇῆθη τἋΠ686 ἀδγβ ὑγεγα εχ- 
Ρἰγεά, τῆς Κίηρ πηδάς ἃ ἔδαϑξ πο ]] 
τῆς ρεορὶα τπαῖ ννεγε ἵργεβεηῖ ἰη δῆυ- 
5ῆδλη ἴῃς ραΐαςς, θοῖῃ ὑπο στοαῖ δπὰ 
5Π12]], βδενθὴ ἄδγυϑβ, ἰη [6 σοιγί οἵ τῆς 
σαγάεη οὗ τῆς Κιπρ᾿β ραΐαδςβδ ; 

6 ἤἥξηεγε τοῖγε ννῖῖο, ργεθη, πὰ 

ἔ τβεά, δηὰ δ]μο, δηά ννῃϊτε, ἀπά δίδςκ, σι αἷς 
ΓΑΆΓΌ]Ε. «κά τίν 

7 Απά τῆεγ ρᾶνε ἐδεπι ἀγὶπκ ἴῃ ἐμέ 
ναβ8ε}5 οὗ οὶ γ) (ἴῃε ναββεὶς δεὶπρ τ Ηεϑ. 
ἀϊνεῖθα ομα ἜΒα, Δποῖδεγ,) διὰ ἴσου ΡΙΣ, 
νπ6 ἴῃ ἀδυπάληςς, ᾿λοςογάϊηρ ἴο τῆς 4φπ. 
βίαϊε οἔ τῃ6 Κίηρ. ΝΣ 

ὃ Απά {δε ἀπηκίηρ; τας δεςογάϊηρ, ἡ ἐὼ δ 
ἴο τῃ6 ἰανν; ποπὲ αἰά ςοπιρεὶ : ῸΓ 80 μὰφ Αιδξ. 

{ Ἡεδ. 
ων. 

ἐῤε ποδί. 1 1 γα γ, “ἢ 6 ἢγοί πλοη.᾿" (( οπι- 
Ῥᾶγὸ ἴπε 1,ατη “ργπιογο8.) ὍΠὸ Ηθῦγεν 
ψνογὰ υδοα ἰ5 οης δάορίθα ΠπῸπι ἴΒ6 Ῥεγϑβίδη. 
(8εε “ Αρρεηάϊχ, Ρ. 498.) 

4. 45 ῥμμάγεά απδ ἤόμγσεογε 4αγ..1 [ἴ Πᾶ5 
Ὀδεη οὐ͵οοῖοά παῖ, ἴο ἰραᾶνα ἴῃ6 Ῥγουϊῃοθβ 
ψΠΒου {ΠΕΣ ΒΟΥΘΓΠΟΥ͂Θ ἴῸΣ ὨΘΑΓΪΥ ἢ Δ] ἃ γὙϑᾶσ, 
ψνου]ὰ ἢανε Ὀόδη συΐη ἴο ἴπΠ6 Επηρίγο; Ὀυΐ 
ἃτῈ ηοΐ ΟὈ] δα ἴο ϑιιρροβε [παῖ 4]}, ΟΥ̓ Δ ΠΥ, οὗ 
Π6 ΒΟΥΘΓΏΟΙΒ εγῈ ργαβθηΐ ἀυσίηρ [6 νυ μος 
Ῥεγοά οὗ [εϑιϊνγ. ἘἈδίθογ, ννς πιαὺ σοποὶάς 
[Πδῖἴ (Π6 {1{π|6 ννᾶ5 Ἔεχίεηδθα ἴῃ ογάεσ ἴο δἰϊονν 
οὔ (Π6 ἀϊῆογοηῖ ρουβϑοηβ τλδκίης {πε γ ἀρρεδγ- 
8Δῆςς δἵ ἴῃε σοιγί βιισοαβϑίνοϊγ. 

δ. .' Και ὑπίο αἰ} ἐδε ῥεορίε. Ἐφδαβῖβ ου 
1}}15 Ἔχίθησινε 50 816 γεγο ἢοΐ ὑπιι5ι14] ἴῃ (Π6 
Ελοῖ, Ογτγὺβ ἰ5 βϑαϊὰ οὔ οὔθ οσςβϑίοη ἴο πᾶν 
ζεαϑιθα “ 41}} [ῆ6 Ῥογϑίδηβ " (Ηοσγοά. ἱ. 126). 
Ἐνεη ογάϊ πατην, {πε ἰδίου Ῥεγβίδῃ ΠιΟΠΑΓΟ 8, 
δεςοτγάϊηρ ἴο Πιηοδηά (ἰοϑβίδο (Αἴδθη. ᾿Ὠεἰρι. 
ἶν. Ὁ. 146, (.), Θηϊεγίδιποά αἵ {Πεἰσ [Δ0]6 1 ς,οοο 
ῬΟΙΒΟΠ8. 

ἐδὲ σανεη 97 ἐδε ἀἰησ᾽: ραίαοε. Ὑμδῖ γαγ- 
ἀδπβ ννόσγὸ Δηὴ δρροπάδγρε οἵ Οτγίθηϊδὶ ραϊδοθβ 
ΔΡΡΘΑΓΘ 4150 ἔτοπὶ ἴῃς Αϑϑυγίδη δου ]ρίιΓ68 

“ Αποθηῖς Μομπδγοίθβ, το]. 1. Ὁ. 440), ἀπά 
πὶ ἴῃ τεςογάϑ οὗ [ες Βαδγυ]οηίδηβ (Βέσοβ. 

ΔΡ. [οὈϑεορῆ. " Αρ.᾿ ὶ, 2ο). 

6. ἤβενο αὐεγὸ «υδίϊε, σγοέη ἀπά δίμο δανρ.- 
ἐμσ.. ΒαῖποΥ, κ ΠΟΓΟ ννὰ9 δὴ δὐπὶδᾷ οὗ 
δπο ψΒὶῖο οοἰΐοι διὰ νἱο]οῖ." ΝΕ 
δηά ὕ]υ6 (οτΥ υἱοὶβῖ) ννεγὸ ἴῆε σ υδ] σο]ουγβ 
ἰπ Ῥογϑβία, δοίην ἴΠοϑ6 δἰῖκο οὗ {Π6 τογαὶ ζιηῖς 
(΄ Απείθης Μορδγο δβ,᾽ το]. ἴν. ἢ. 104) δπὰ οὗ 
τῆς ϑρεςῖδὶ οπιδίθπι οὗ γουδῖυ, ἴδ 6 αἰδάδτη 
(Ὁ. Ρ. 155)». ((οπιρᾶγε δείονν, ποῖς οὔ ἢ, 
Ὑ}1. 1.4.) 

εογρ 9 ἥπο πε ἀπά ῥωγρἰ.} Ἐδῖδον, 
ρογάβ οὗ ἤἥπεὸ Ὑδιϊζ9 ᾿ἴποη δηὰ θυγρὶο.᾽ 
Τῆς οοἰουγ, ταῖποῦ Ἃ1Π4πη [δῸ τηλίογδὶ, ἰς 
πῃ (ῃ6 ψτίτοῦ 5 τπουρῆῖ, ὙὍὙῆο δι} 20} Ὺ 
οὗ διυοῦ ἀννηϊη!β 25 ΔΓ πεῖ ἀσβοῦ θα ἴο 
τῆς ΡΠΙ|αγοὰ 8.4}}15 δηὰ Ῥογοῆεβ οὗ ἃ Ρογβίδῃ 
δυΙΏΠΟΓ- ΡΑΪΔοΘ, δηα ὈβρΕΟΙΔΙῪ ἴο ἴῃ6 βἰτυ- 

(ἰοη οὗἩ ἴΠ6 ῥαϊδί!] δάϊῆςε οὗ δι.58, 15 Ξ[ΤΟΠΣΙΪΥ͂ 
ν] ηοβϑθά ἴο Ὁγ Μίτ. 15, [π6 ΤἈϊοῦ ἜΧρίογεῦ 
οὗ ἴῃ ϑυπίδη δι] ἴῃ, ΜΠ 5άγ5:--- “ ΝΟΙΒΙηΡ 
οουϊάὰ θὲ πιοῦὸ δρργοργίαϊο ἴβδη [15 πιεῖϊῃοά 
δῖ 81.158 ἀπά Ροσϑβορο δ, [Π6 βργιῆρ χοϑβισηςσοϑ 
οὗ {6 Ῥοσβίδῃ τποπᾶγοῇβ... .. Α πιαϑβῖνε γτοοῦ, 
σονογίηξ [Π6 ννῇο]6 ὀχράηϑδ οὗ ςοϊπγη5, ννουἹὰ 
δε ἴοο ςοἱὰ «ηὰ ἀἰϊδπιδὶ; Ὑνμογοαβ οὐ Γί2᾽ 5 
δτοιηά ἴδε σοηΐγαὶ στοὺρ ψου]ὰ 5όσνὸ ἴο 
δάπ)ς Ὀοῖῃ ΠΡ δηὰ νναστῖῃ. Νοῖμίης Ἵδη 
Ὀς ςοποοῖνοα δοῖῖογ δαάδρίοα ἴο ἴῃς οἰ πηαῖο οΥ 
[86 ϑθάβοῃ " (ἡ (μαϊάσδα δηὰ διυβίϑηδ, Ρ. 175). 

ἐδὲ δε.) Ἐδίμοτ, "σου Ομ 65 ΟΥ “δοζδϑ," 
ου νος (Π6 ρυσϑῖβ γος] ηδα δὶ στηθδ]5. 

αὐεγὸ 97, κοἰά από“ υεγ. ἘΒετίποδιι ὑπάοῦ- 
βίδηαϑ "οἵ ροϊὰ δηὰ νοῦ οἱωξ;" δυῖ τῆς 
Δεῖ] ἤγαπιοινοσκ οὐ Ρογβίδη ΠΙγΠ ΓΟ ἈρΡρΟΔΓΘ 
ἴο αν Ὀδθη ϑβοπηθί πη65 οὗ ροϊά δηὰ ει νου, 
(Ρι!υϊ. “νι ΑἸεχ. ὶ 17); Ηεοτγοά. ἴχ. 82.) 

ΓῚ ἀμβάῤιντωι 07 γεά͵ απα ὀίκε, απϑπά «υδιΐε, απαὶ 
ὀίαεϊ, »ιαγδἰε. Ἶ τὰς οτρίηδὶ, “ἃ ρανεπιοπῖ 
οὗ δαδαΐῥ, οὗ :ῥέεὁ, οὗ ἀαγ, δῃηὰ οὗ “οεὐεγεῖδ." 
ἴ{ 15 ΣΟΏΘΓΑΙΥ ἀρτοοὰ (παΐ {Π6 ἔουΓ 5δυιδδίδποοα 
ΠΔΙηΘα ἃγὸ ϑἴομθϑβ  διιξ ἴο ἰἀΘΠΕ ἴδ 5ἴοηο5, 
ΟΥ αὐδῇ (δοῖτ οοΐουγβ, ἰ5 ἀπ σι. Βαδαιό, 
(τδποϊδίοα Ὁγ [ῃς ΕΧΧ. 48 λίθος σμαραγδίτης, 
85 ΡΓΟΌΔΟΪΥ στοεη; “δέσό, ψῃϊῖς; ἀαγ, ρθᾶτὶ- 
οοἸουχοά : δηὰ «οοδενγείδ, βϑροϊϊοὰ οὗ δἰδοῖκ. 

7. Ῥεπεὶς φῇ ξοίά4.] Ουἡ 6 υδὲ οὗ ἴλο5δ 
ὈΥ πε Ρετγϑίδηβ, 8εὲ5Σ Ηετγοά. ἰχ. 8ο : Χοῆ, 
“Ογτορ.» νἱῖϊ. 8, ἢ 18; δηὰ διίγαῦ. ΧΥ͂. 3, 8 19. 

γογαί «υἱπε.) ϑοῖμδ υηάοτβίδηά ἴδ “ υῖπο 
οἔὗ Ηεἰδοη," νοΐ, δοςογάϊηρς ἴο ἴῃ Οτεεῖα, 
νγ85 [86 5016 ἀσίηϊ οὗ [86 Ῥογβίδη κίηρβ ; δυξ 
ῬΟΓΆΔΏΒ ΠῸ ΠΊΟΙΕ 5 πιοδηΐ τὔδη νν]η6 ἔΤΌΤα 
ἴΠε του] σο Αγ. 

Δεεογάϊριρ ἰο ἐδὲ σἰα!ο 9 ἐδε ἀἰησ ΟΥ̓, “' 88 
δεβοοπηθὰ με Κίηρς. 1 

8. “Πεεογάϊηρ 1ο δὲ ἰααυ. ΟΥτ, “ δοςογάϊης 
ἴο εονωνραπά." ΤὨΙ5 5 ἔυγῖ Ποῦ ἐχρίαἰπθὰ Ὁγ τδ6 
εἶδυδο, “ΤῸ 50 δὰ ἴδε Κίπρ δρροϊπίο." Αἢ 
δχοθρίίοη ἴο τῆς ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ Ὀγαςίὶςο οὗ ᾿οπιν 
Ῥυ ϑογγ ἀσγίπκίηρ δὰ Ὀδοη τπδθ οἡ ἴπ 15 ὁσοῶ» 
δίοη ΟΥ̓͂ [6 ΚΙηρ᾿5 ογάεσ. 



ιν, 

Υ. 9--τό.] 

τῆς Κιηρ παὰ δρροϊπιθα τὸ 411 (πε 
οἤςεγβ οὗ ἢἰ5 ἢοιι56. τῆι [Π6Ὺ 83Ππου]ά 
ἀο δοζογάϊηρ ἴο δνεῖῦ πιᾶη᾿5 ρ]εᾶ- 
Β|Γ6. 

9 ΑΙβο Ναβμει τε φυξεη πιδάς ἃ 
[εαϑβῖ ογ ἴῃς ννοπιθη ἐμ [ἢ τογαὶ ἤοιι88 
ννῃῖςἢ δείοηρεά το Κίηρ ΑΠδϑιδγυβ. 

Ιο δ Οπ {πε βενεητῃ ἄἀδγ, ἤθη 
τῆς φαγὶ οὗ τῆς Κίῃρ' ννᾶβ ΠΊΘΓΓΥ νυν ἢ 
τνίηθ. 6 σοπηηαηάοά Μεδυπίδη, ΒΙΖ- 
Πα, Ηαγθοπα, Βιρῖμα, δπὰ Αδαδρίῃδ, 
Ζεῖδαγ, απὰ (ὑδγοδϑβ. ἴῃς βενεη ᾿σῃδη- 
δεγ]δίηβ τῆλ βεγνεά ἴῃ τῆς ργεβεπος οὗ 
ΑἤἸδϑιιογιβ τῆς Κίηρ, 

Ι1 Τὸ ὑπηρ ϑέαομε (ἢς υξεη 
δείοτα τὴ6 Κίπρ νν ἢ τῆς σγοόνγῃ τογαὶ, 
ἴο δ8πενν ἴῆ6 ρεορὶε δηὰ τε ῥγίποεβ 
ΠΕΓ ΒαΔΙΥ͂ : ἰοῦ 8}6 τυσς ᾿ ΔΓ ἴο ἰοοΐς 
οῃ. 

12 Βυῖ τε 4υεεη Ν᾽ 25Πτ| γεβιβεά 

ΕΘΤΗΒΕ. 1. 

ἴο οοπια ἂἵ τῆς Κίπρ᾿ 8 σοπιπηδπαπιεηΐ 
ΤΌΥ ἡ: σΒδπιθεσ δὴ : 

477 

τΠογοίογτε ννδϑ ᾿ Ηδεϑ. 
. ' τυλίκὰ νῷ, 

ἴῃς Κίῃρ νεγὺ ννγοῖῇ, διὰ ἢΪ58 δῆρεῦ ἂν τὴς 
Ὀυγηθά 1π Ὠ]η1. πῆ 

12 4 ΤἬ δπ τἢς Κίηρ 5414 ἴο ἴῃς ννῖϑε κοι. 
πγδη, ννῃ ]ς ἢ Κηανν πε τἰπιε5, ([ῸΓ 50 
τυας τῆς Κιπρ᾿ 5 ΠΊΆΠΠΕεΓ τοννατγά 4]] {Πδξ 
Κηονν ἰανν ἀπά ᾿μάρπιεηξ: 

14 Απάὰ τῆε πεχὲὶ ὑπο Πίπι τυας 
Ολγβμοπα, δῃθίμαγ, Αἀπιαῖῃα, Τὰαγ- 
5} 158. Μετγεβ, Μδγβεπα, σπά Μεπιιςδῃ, 
τῆς Ἄβενβϑῃ ργίποαϑβ οὗ Ρεγβὶα αηά Μεαϊᾷ, “ Ἔστα γ. 
ννΠ ΙΓ ἢ βὰν τΠ6 Κιηρ᾽ Ξ᾽ ἔλςς, σπά ψῃ]Ὸ ἢ 
δῖ τῆς ἢτϑῖ ἴῃ τῆς Κίηράοπι :) 

Ις ΤΌΝ ας 8}8}} γε ἀο ὑπῖο τῇς ᾿ 11. 
4υδθη δ᾽ δβῃεὶ δοσογάϊπρ ἴο ἴανν, δ6- 40. 
οάιι88 8ὴ6 παῖ ποῖ ρετγίογπιεα (ἢς 
ςοπιηδηάηιεηΐ οὗ τῆς Κίηρ ΑΠλδϑιόγυϑ 
ὃγ (6 Ἑσμδπιθει δἱπϑ 

16 Απά Μεηιιοδη δηβννεγοά δείογς 

9. Καυδιὴ, ἐδέ φωρεν. [1 τἰῆε Αδαβυογιβ οὗ 
ἘΞῖδοΥ ἰ5 τ ΚΒΕΥ ἰάθη Ποὰ τ Χογχοβ, ν αϑῃεὶ 
Βδῃοιϊὰ 6 Απηϑβϑίσίβ, ν μοπὶ ἴδε Οτεεκβ σὰ- 
ξατάθὰ 45 ἴῃς ΟὨΪΥ ἰεριπιαῖο τυϊε οὗ παῖ 
ΓΛΟΠΔΓΟΉ, ἀπὰ ἢ ννᾶ8 ζεγ ΔΙ ΠΥ πιλστίθα ἴο 
ἢϊπὶ Ὀεΐογο π6 δοσοηάοά (6 ἴδγοπθ, ἴη 
118 οᾶ86 ἴῃς ΠΑΠῚ6 ΠΊΔΥ 6 ΘΧρίδιπεὰ οἰἴΠ ΕΓ 
ἃ35 ἃ οοΙτυρίίοη οὗὨ Απιεβίσίβ, οὐ 85 ἃ {1]ς, 
σααῤῥίεῥέα, (ςοηΐ, 5Δη5κγ. υδοἱεῤέῤα, ἴῃ 6 5ιι|ρ6γ- 
ἰαίϊνο οὗ ὑδεω, “ βννϑοῖ")); δηά ᾿ξ πΔῪ ὃ6 500- 
Ῥοβοὰ {δαὶ (6 αἴβρταοα σοοογάθά (νθῦβαβ 
19-21) νγᾶ5 ΟὨΪΥ [ΘΠΊΡΟΥΔΙΎ ; Απιοϑίγβ ἴῃ ἴῃς 
ἰλῖεσ ραγί οὗ Χεγχοϑ᾽ τεῖρῃ σεοουσίης ΠΟΥ 
ἔοστηοῦ αἰ ΣΉ Πγ. 

10. "ἴΖεη ἐδὲ ῥδεαγί 9 ἐδε ἀἰπρ «υὯ: "ΕΓ, 
αὐἱἐὁ «υἱπε.} Οη ἴδ6 ευπίοπι οὗ ἴῃς ῬοΙδΔῃ5 
ἴο ἀτίπὶς ἴο Ἔχςοεβ8, 58ε6 Ηετγοά, ἱ, 131; Χεῃ. 
“Ογτορ.ἕ» Υἱῖϊ. 8, ὃ το. ᾿ 

ἡΜεδισπαν, Ὃς. ὙΠαβε παπιδβ, δεΐῃρ (Πο586 
οὗ δυηιςἢ δ, ἄτα ποῖ ὉΠ] Κοὶγ ἴο ὃς οὗἁ ἰοτείξῃ 
οτίσίη. ΤΕΥ Βᾶνα, ρθησγαῖγ, Ὀυῖ πΈ{16 σοβοιλ"» 
Ὀϊδηςε ἴο Κποννῃ Ῥεγβίδῃ ὩΔΠ168. 

ἐδανιδεγίαἰη..) 1,1 ΓΑ, “ ουηυοδ8. 

11. 70 ὀγίπᾳς Ῥχωεδεϊ ἐδεὲ φωεε.] [Ιἴ ᾿25 Ὀδεη 
βαϊὰ τπλὶ {5 ͵5 ππατάοίς, δηά ἰπαϊςδῖεβ δη 
ἱξπογάηςς οἵ Ρογβίδη συβίοπιϑ οἡ ἴῃς ρατῖ οὗ 
(ες δυΐμοσ. Βυΐζ ἐνεὴ Ὠς ΝΥ εἰς Δ||οὁνν5 τη αἱ 
διςῖ 8η δςοῖ ἰ5 ηοΐ ουΐ οὗ ΒΆΤΤΠΟΠΥ͂ ψἢ τὴ 6 
ἙΠαγάςῖοῦ οἵ Χεγχεέ: (' Εἰη]είτυηρ,᾿, ἃ 198 ἃ, 
Ὠοΐε δ); δηά ἴξ 5 δου θη ἘΥγ τοϊδίθα 45 90026- 
{πηρ οἴγδηρο δηὰ ιηιΐϑυδὶ, Οἰδμογνγίϑε ἴδῈ 
4υεοη ψου]ὰ ἠοῖ πᾶνε σείιϑεά ἴο σοπΊδ. 

«υἱἱδ ἐδὲ ἐγοαυη γογα ὍΘ “᾿ Ἄσγούσῃ ΤΟΥ] ἢ 
ΟΥ ογΠΑΙῪ μεοδά -ἀγεββ οὗ ἃ Ῥογβδίδῃ ἀΐμρ νγᾺ8 
ἃ δι}}ΠΠ}ΟΔΡ, ΡγοῦΔΟΙΥ οἱὗὨ ἐεϊξ οὐ οἱοῖϊι, ογτιᾶ- 

τηεηϊοά ν ἢ ἃ διε δηά νη δαηά οΥ τἰρῦοη 
-- ὙΠ οἢ ννὰ5 ἴῃς “ ἀϊδάοπ)᾽" ργοροσ. ὅδ 
σδαγαςῖοῦ οὗ [6 φυδοη᾿ 5 σγοννῇ 5 ποῖ Κηοόνψῇ. 

138. ΤΡὲ «υἱ!ὸ γῆ, εὐδίερ ἄπεαυ ἐῤδὲ {ἐἰ»ρι62.} 
Νοῖ ““ϑίγοϊορογβ, ψηὴοῸ ννόσθὸ ηκποννὴ ἴῃ 
Ῥογβία ; υῖ τδίπεγ πιδη οὗ ρῥγαςςδὶ υν]ἱδάοπι, 
ψΠῸ Κπονν ἴμ6 λοϊβ δηὰ οεἰιϑίομβ οὗ ἔοι ηοῦ 
ἘΠπ165. 

τ 40 αὐα. ἐδὲ ἀπο, γιαππογ ἘίΒοΥ, 
Κ[ὉῸΓ 50 νγὰβ ἴῃ6 Κιηρβ Ὀπδὲμο8δ),Δὰ ὈΘΖζ0Σ0 
4}} τῃλξ Κηονν ἰᾶνν, ἄζο.᾽ 

14. Οαγιδεπα, ϑῥείδαγ, 5.7 ΤΉἬΘ56 πΑΠΊ68 
Ὦανο ἃ ξεῆεγαὶ Ρογβίδη Ἵδϑεῖ, [που ἢ ΠΟῪ ἃγὰ 
ἀϊβῆίουε οὗ ἰἀεπεβοκρίίοη. “ΒΟΥ ανα ΡγοΔΟΪΥ͂ 
διβογοά ἴο βοπὶὸ Ἔχίοηϊ τοτη σογγιρίϊοη ; ἀπά 
ῬΕΓΒΔΡ5 ΠΟΥ ννογε ποῖ ὄύθη αἵ ἤγϑβι ΥυϑγῪ οἷἶοϑα 
ἴο ἴπε Ρεγϑβίδη οὔ ρίπαὶβ. [ἢ Μαγβοηᾶ νγὸ ΠΛΑΥ͂ 
Ρετμᾶρ5 τεοοξηΐϑε ἴΠε ἔβπηοιι5 Μαγάοηίυβ, ἀπά 
1η Αὐἀτηδίῃδ, Χογχοϑ᾽ ὑποὶς, Ασίδθδπιβ, (δες 
δα Ποηδὶ Νοῖς Α, αἵ [πὸ επὰ οἵ [6 σμδρῖεσ. 

ἐδό ευεη ῥγίμοες ... αὐῤίεορ “ααὺυ ἐδ ἀἰπρὶ: 
͵)πωρ σοογάϊης ἴο Ηετγοάοίιι5. (1. 8.4), 
{ποτε νυν ϑϑύθη ἔα Π}}}165 οὗ ἴῃ ἤγϑί γδὴκ ἰῃ 
Ῥογβίᾶ, ἔτοπὶ ψΒις ἢ δίοηθ ἴπῸ Κίηρ Τοιυ]ά 
ἴλκο 15 ννῖνεβ. ΤΠεῖγ οἰϊοῖβ νοσὸ οηπ ρα 
ἴο πᾶνο ἔτεα δοσεϑ8 ἴο ἴδε ΠΙΟΠΔΓΟἢ 5 ΡΕγϑοῆ. 
ΤΠο Βεδιβίυη ᾿πϑοσ ρύοη, ννηϊοἢ εἶνοβ γί 
δῖχ σοδά)ιϊογβ ἰῇ ἢ15 σοΟΠΒΡΙΓΔΟΥ, σοηῆγτῃβ ἴῃ 6 
Οτεεῖκ νντιϊοσ. (δεε ποΐθ οἡ Εἰ 12Ὁ. Υἱ!. 14.) 

16. “κά Μεοριμεαη ἀπεαυογεά.) [Ιἰ ἰ5 ἠοῖ 
διΓΣργιβίης τἴῃαῖ ἴῃς ἠιιάρπηοηϊ ἀεϊνεγοὰ ΟΥ̓ 
Μειιιοδὴ νγὰ8 οὐδ οὗ οοπέοπγηαίίοη, ἕο ἰξ 
Ὑγ45 ΤΑΓΕΪΥ ἰηάεεὰ ἰπδὶ ΔηΥ Ρεγβίδη ϑυδ)εςξ 
νεηζυγεά ἴο οΟΥ̓́δΓ ορροδβι[οη ἴο ἴπε νυ άοεξ 
᾿δρυῖοα ΟΣ ἴθ6 πιοβὶ εχίγανασδηϊ νυ ]ΐτι οὗ [6 
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τῆς Κίηρ' ἀπά τῆδθ ρτίποββ, Ν᾽ δϑῃτὶ τῇρ 
4υεεη ἤδῖῃ ποῖ ἀοηθ ψντοηρ ἴο (ἢ6 
Κιηρ οὐἶΪγ, δὰῖ 4130 ἴο 41} τς ρμγίηςεϑ, 
διιὰ το δ᾽] τῆς ρεορὶς (παῖ ἀγέ ἴῃ ]] 
τῆς Ρτονίης685 οὗ τῆς Κίηρ ΑΒδβϑυδγιβ. 

17 ἔοτ {δὶς ἀδεὰ οἵ τῆς φυεδη 5}]} 
σοπια δυγοδὰ τπἴοὸ 41}} ννοπλεη, 50 τῃαῖ 
ΠΟΥ 58.4}} ἀεβρίϑε τῆεϊγ ἢ υβθδηάβ ἴῃ 
{ΠΕΙΓ 6γ 685. ὑνῆδη ἴξ 5}4}} 6 γερογίβά, 
Τηε Κίηρ Αδδβυογιβ Τοπηπιαπάσδά 
ΑΒΕ, τῆς αυσεη ἴο δὲ διουρῆς ἴῃ 
Ὀείογα ἢῖπι, δυῖ 586 οδηγς ποῖ. 

18 Ζιξεῖυίεε 5}08}} τῆς ἰΔάϊ68 οὗ 
Ρετβία ἀπά Μεάϊα βαὺ τῃϊ5 ἀδὺ υπῖο 
41} τπ6 Κιπρ᾿β ρηΐποεβ, ψῇῃϊς ἢ) ἢᾶνε 

ἡ »ἾΆ Ἠελτγά οἵ τῃε ἀεεά οὔ τε φυεεη. Τῆυϑ 
μά τάκ φῇ αἱ! τλέγε ἀγίφε ἴοο ταις ἢ σοητεπιρῖ 
1Ἠεν. Ἀἅμπᾶ ντάίῇ. 
0 ἽΕ τὸ ρίεαδβε τῆς Κίπρ, ἰδεῖ {Πεγα 
εν. βῸ ἃ ΓΟΥ̓ΔΪ σοπηπηχαπάπχρης ἷ ἔτοπΊ ἢ ΠΊ, 
35: α; Δηά ἰεῖ ἴΞ δὲ νυγιτθη ἀπιοηρ (ἢ ἰαννϑ 
“.α),. οὗ ἴῃε Ρεγβίδῃβ δπά τῆς Μξεάεβ, ᾿τῃδῖ 

τὶ. 8, ἀπά 5ε6 Ὀεΐίονν, ςἢ. νἱι]. 8. 

τιοηάγοῆ. (566 Ηρτγοά. 11}... 31,35; δηά οοπὶ- 
Ῥᾶγο " Αποίεπε Μοπδγοῃ!οβ, νοὶ]. ἵν. ἢ. 113.) 

18. Τόὲε ἰαἀϊε5.1 1, ΔἴοΓΑΙγ, “6 τὲ π0988608." 

αυὐδίο ῥαὺε δεαγά 977 ἐδε 4εεά 977 ἐδε φμεεη. 
ΤὮ5 οἶδιιθε ἰ5 οὖἵΐλοῦ ρίδεθ. Τγαδηβίαϊοε --- 
“} Κονν]56 5141} [Π6 ρυῖποθββοϑ οὗ Ῥογϑία δπά 
Μεάϊαᾳ, ννϊοἢ ἢανο ἤοαγὰ οὗ ἴδ ἀδοά οὗ [86 
4υδδη, 540 [ἢ 15 ἀΔΥ υπηΐο 4}} (ἢ Κη 5 ῥγίηςεβ. 

109. Τα! [ἐ δὲ ποῖ αἰίεγεά.1 Οοτάραγε Ὀδη. 
ἼΠ6 (ἢθο- 

Τοῖς δ] ἰην οἰ ΠΥ οὗ [Π6 Ἰανγ5 οὗ ἴῃ Ῥογϑ᾽ Δ Π5 
56 οἴδῃ (ἰουςποά οἡ ΟΥ̓͂ ἴὲ ΟΥ̓́ΣΕΚ νυτίζεγβ. 
Ῥγαςτςδιγ, [6 πηοπάγοῖ, ἢ πὸ οἰοβο, σου!ά 
δἰνναγϑ ἀἰβρθηβο ἢ} ἴῃς ἰᾶνγ. [{ νγὰβ ἴδετρ- 
ἔοτε φυϊζα ψίη ΠΙ5 ΡΟΨΕΓ ἴο γοϑΐοσγο Ψ α5ΠΕ 
ἴο ΠΟΙ 416 ΕΠΪΥ ἀἸΙΡΏΠΥ ποῖν τ Πϑιαηάϊηρ ἴΠ6 
Ῥτγοβθηΐ ἄδοζος, ᾿ Πα 80 ρἰεαϑδεά. (866 ποῖς οὔ 
γ6Γ56 9.) 

Δ. Ηξ “ἐπὶ [οἰογς ἱπίο αἱ ἐδὸ δίμισ;Σ ῥγο- 
σιπ.ἢ ΦὍῆε ογϑίδῃ ϑγβίεπη οὔ βροϑβὶβ 15 
ἀεβογιυοὰ νὰ 80πιε πηι ΐοηθ58 Ὀοῖῃ ὉΥ 
Ἡετοάοίι8 (11. 98) ἀΔηὰ Χοπορἤοη (΄ Ογτγορ. 
γ. 6)ὴ. ὙΠΟ ἰηοϊάδηϊ] ποίϊςθβ οὗ {πὸ ρτε- 
δοηῖ Βοοΐκ (566 οἷ. 11. 12-ἰς; ΥὙΠΠ. 9-14} ἅΓ6 
ἴῃ Θπτγο ΠΆΓΟΥ ἢ ἴῃς δοςουηῖβ οὗ [Π6 
οἰαϑϑῖςαὶ νυτῖοσβ. Ηετγοάοίιι5 ἀθϑογθο5. τῆς 
δυϑῖθπλ 48 ἴῃ ἢ11]} Ορεγαῖ!οη ὑη 6 Γ ΧΟΓΧΕβ. 

ἐπίο φυεγν ῥγουίΐπεο σεζογάϊηρ ἰο δε αυγ δ ης 
ἐδόγεο) Π6 ῥγᾶςίίοςες οὗ ἴδ Ῥογβίδηβ ἴο 
δαἀάγεββ ὑγοςϊαπιδίίοηβ ἴο ἴῃς 5υδ)]οςϊ-Παϊίοη 5 
ἴῃ {πεῖὶγ οὐνὴ ϑρθοςῇ, δηά ἢοΐϊ πιογεὶγ ἰῃ 1ῃς 
ἰδῆσιιασε οὗ [Π6 σοπα εΓΟΥ, 15 "Π υϑἰγαϊθα ὉΥῪ 

ἘΘΤΗΒΆΕ. 1. Ἵν. 17---22. 

ἴ 6 ποῖ αἰτεγεά, ΤΉδι Ν᾽ Δ5Ππ| σοπὶς 
ΠΟ πΊοτα δεΐοτγε Κιπρ Αβμδβαθγιβ; δηά 
ἰεῖ τῆε Κίησ γίνε ἤδγ γογδὶ δϑδῖς 
Τα ἴο Δποῖδμογ τῆδῖ 15 Ὀοῖῖογ τἤδη 56. ἴ εξ 

ἦο Ἀεσ' 
20 Απά ψἤῆξδη τὲ Κίπρ᾿β ἀεςγες τπεΑα. 

γν Ὡς ἢ ἢ ας 5}}8}} τηλκα 58.411 θὲ ρυ δ] ϑιεα ἤπ 
(Ὠγουρῃους 41} ἢ8. επιρίγο, (ἔογ ᾿ἴ 15 
στοδῖ,) 411 τῆς νγῖνεϑβ 584] ρῖνα ἴο {Π6ῚΓ 
Ὠυβθαπάβ ἤοπουγ, Ὀοῖῃ ἴο ργεδῖ δηά 
8011], 

21 Απά τἢς παγίηρ ᾿ρ᾽ελϑεά τς ᾿ ἨεΡ. 
Κίπρ δπά τὲ ῥγίηςεϑ; ἂδπά τῇῆ6 Κίηρ ἐκ "ἐσ σα 
ἀϊά δἼςογάϊπρ τὸ τῆε ννογτά οὔ Με- ζῴων. 
τμσδῃ: 

22 Ἐογ ἢ ε 86ηῖ ἰεἴζεγβ ἱπῖο 4} τῆς 
Κιπρ᾿ 8 ργονίποεβ, ἱπῖο ἘνεγΥ ργονίπος 
Δοσογάϊηρ ἴο {πε νγεϊτίηρ τῆετοοί, δηά 

ιζ΄. 

ἴο ΕνΕΓΥ͂ Ροορὶς Αἴεγ τῆςῖγ ἰδηρυάρε, ΤΣ Ηεῦ. 
(δῖ ἐνεῖγ πιδῃ 5ῃου]ά Ὀεδγ τι]θ ἴῃ τάσυα 
ἢϊβ οὕνῃ ἤοιιβε, ἀπὰ ἴτῃδῖ 1} 58οι 4 δὲ 
Ρυ δ] 5ηεἀ δοςογάϊηρ ἴο τῆ6 ἰδηριαρε 
οἵ δνθγΥ ρβορὶδ. 

(ἢ ὈΠίησυδὶ ἀπά ΕἹ]Πηρυαὶ ἰπϑοσιρεϊοης οὔ [Π 6 
Αςδαπιοηΐδη τοηάγοῇ5, ἔγοπι ΟΥ̓́Τ 5 ἴο Ατῖδ- 
ΧΟΓχύβ Οςἢι5, Θδοἢ ἰηϑοτρίίου θείης οὗ ἴῃς 
ηδΐυτο οὗ ἃ Ργοοϊαηηδί!οῃ. 

ἐῤαΐ ευεν »παη «ῥομίδ ὅξαγ γεώς ἱπ δὶ οευη 
δοι.. ΤῊΪ5 ἄῤογθο ἢ45 Ὀεεη ς]}6ἀ “ αὐϑιιγὰ 
δηὰ “αὐ ὈΠΗΘΟΟΘΘΑΓΥ ἴῃ Ρεογϑία" (αν! ἀ- 
80η). [ἔτος οτἰοἰϑπιὶ ἡγοσὸ δον, τ ψου]ά 
Ὀ6 5 Ποῖ ἴο οὔϑδεγνε παῖ ΠΊΔΠΥ δρϑϑυγὰ 
(Πρ 5 νγεγο ἄοηθ ὉΥ Χεγχοβ. (5ε6ε Ηετοά. τὶ. 
35: ΙΧ. 1τοϑ-111.})} Βιυῖ 1 ΤΥ θὲ ᾳυσδιοποά. 
ΜΝ ΠΟΙΠοΣ ἴπ6 ἄδογος νγὰ5 ὑπηεοεβϑαῖγ. ὉΤῆ6 
υπάϊο ἰηδισηςο οὗ ψομγθῦ ἰῃ ἀοπιοϑίίς, δηά 
δνΘῃ ἰῇ ρυδ]ὶς, τηδϊζοῦβ 15 ἃ ἔδραΐϊυγε οὗ ἴῃ 6 
δηςίοηΐ Ρογβίδῃ το τ Υ. Ηεοτοάοζυ ἴς} 18 
5 ἴπαΐ Αἴοβϑβα ““σομλρ οἴοὶγ σι] " Ὠ απ 
(τ. 3). Χογχοβ δι πΊ9ο ἢ νγ45, ἰὴ ἢ]5 Ἰδοῦ γθαγβ, 
Βῃατη  ΠΥ σιιδήοςξ ἴο Απγοϑὶ 8 (Ὁ. ἰχ. 111). 
Τῆς ὄχδηρίο οὗ ἴΠ6 σουτ ψουϊάὰ παδίυΓΑὶ Υ͂ 
ἰηξεςῖ {Π6 ρΡθορίε. ΤῊς ἄδεγος (πογοΐοτε νου 
566Πὶ ἴο ἴᾶύθ Ὀθθὴ ἢοΐ 50 πιιςῇ δὴ αἷς δηὰ 
Βιρεγἤυοιβ δοῖ 485 δὴ ἱποοςῖιδὶ ῥγοῖεσὶ 
δραϊηβῖ ἃ γεαὶ δηά στοσίηρ 6υ]]. 

απά ἐῤαὶ ἐξ «“δοιμά δε ρυῤίμῥεά, δε ὍὍΤῊς 
ννογάβ οὗ [Π6 οχιβίίησ ἴοχῖὶ σδηηοῖ ῬΟϑϑ ὈΪΥ͂ 
ὈΘαγ τἢ5 πιθδηΐημ. ὙΠΘΥ ἅγα ΕΧΙΓΕΙΠΊΕΪΥ 51Π}- 
ΡΪ6, δηὰ υπ|655 αἰϊογεὰ τηυϑδὲ δὲ τοηάεγεα ἃ5 
ἴοϊ᾽οννβ :-- [Πδῖ ΦΥΕΓΥ πιδῃ ϑῃοιϊὰ Ὀςαγ συὶς 
ἴῃ ἢἰ8 ον ἤοιβ6, Δηά σρεσὰ δε ἰαηφμαφε οὗ 
δἷίι: οτυπ εορίε." ϑοπὶὸ οοϊηηδηϊδίοῦβ ἀγὸ 
ςοηΐοεηξ ψ [Π158 5686, υπεογοίδηάϊην 186 
Κίπρ ἴο ἢᾶνθ ἀδογοθὰ [Πδῖ {πὸ νυ Ἱδ᾽ 8 ἰδησζιᾶδσςο, 
ἱ αἰδοτγοης οὍπι ἤοΓ ἢυσπδαηά 8, 5σῃοι)]ά ἰῇ Ὧο 
ςᾶ86 δὲ αἰϊονγεὰ ἴο ὑγενυδὶὶ ἰῇ ἴῃς Βοιιδομο ά. 

ῥῤκῥίίεὰ 
αὐαὐσν αν 
46 ἐλε -» 

ΠΣ Σ 



Υ. τ--4.} 

[τ 15, βονγθνεῦ, σΟΓΙΔΙΏΪΥ βίγδηρσο (παῖ ἃ ςοπι- 
ῬεἴεἰΥ πεν ἰάθα βῃουϊὰ ἴδ08 δε βυδάςεη)Υ 
τηϊγυάρά : δηὰ δὴ οπηοηάδϊίίοη οὗ ἰῃς ἴοχῖ, 
δυρκοβίοα ὈΥ ΗΙϊΖΙρ, ἀδβοσνεβ δἴϊεηίίοη. (8566 

ἘΕΘΤΗΒᾺΕ: 1. ΤΙ. 

Αἀάϊεϊοηδὶ Νοῖς Β δἱ πο βηά οὗ ἴῃς σπαρίογ.) 
ΤΊΝ5 ννου]ὰ γκίνο [6 56η8ε --- τῇαΐῖ ΘΥΘΓΥ͂ πιῇ 
δῃοιϊὰ θεασ γσαΐθ ἴῃ ἢΪ5 οννῇ ἤοιυι5θ, ἀπά ϑρεαὶς 
τὴπαῖ δεοεῖῃ ἢἷπὶ γοοά,} 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὔ νεϑῖβοβ 14 διηὰά 22. 

ΝΟΤῈ Α,, οὔ ψεῖϑε 14. 

Μασγάοηϊιιβ 185 Μαγάμπίγα ἴῃ ΟἹά Ῥογϑίδῃ, 
Δηἃ νου Ἱὰ ἢαγθ θεθεὴ δεβδὲ Ὄχργεβϑοα ἴῃ 
Ηδφοῦτενν ΟΥ̓ δ2)}1Ἴ2. [{ πιδύ, Βονγουοσ, ποῖ 
᾿ΠΙΡΓΟΌΔΟΙΥ μᾶγο Ὀδθη οὐχί ηΔ }}Ὺ ννυτιτῖθη ΕΥ [ἢ ς 
δυῖμον (νπουΐ [Π6 γοα) δ.) [}Ὑ 2. ΤῊΪ5 ἔογπὶ 
ψγου]α ΘΑ ϑ}} γ θδσοοτηθ δ) 2, [6 Ὁ τορ δοίης 
[6 ἴννο ἰοϊῖοτϑ ΥἽ. 

᾿Π ΑΥ̓ΑθΔηι15 τνου]ὰ παΐυ γα! ὃς Ἔχρτεββοὰ ἴῃ 
Ἠδεῦτενν ΟΥ̓ ΝΠ Ἶ. Α 5|γῃϊ ςογγιυρίοη 
ταὶ ῖ ταγη (Π]|5 Ἰηῖο ΠΝ, [86 Ὁ τερ  δεηρσ 
6 3. ΒΒ δὴ ἱπνεογβίοη οὗ ἴῃ6 ογάογ οἵ ἵἴννο 
Ἰεϊτῖοσε, ΝΠ ἢ νου] θεσοιλς δ Ν, δηὰ 

ΓΟΠΗΑΡΤῈΚ Πϊ᾿ 
: Ομί 97) δε ελοίεε 97) υἱγρίμς α φμδίρη ἐς 10 δέ 

εὐστε. 5 ονγάκαλ λέ πεγαρ μαδτν οὗ 
Ἐπλε. 8 Ἐπλενρ ἐς 2γύγγοΐ ὃν “ἴραὲ 
ὀζίογε ἦς γί. 12 724 »ιαηηεῦ οὗ ῥμγίβεα- 
ἤοη, αηαἶ ροΐμ σ᾽ ἦμπ ἰσ (δὲ ξίησ. τῷ Φεδεν 
ὀετέ δέξαι {ἦέ ξίμρ τς νιασξ φμεη. ζ21 
Μογάξεαϊ αἰἐδεουεγίηιρ ὦ ἐγέασον ἴς γεζογαεα 
ἐπ 1ἦε εἀγομρέξ. 

ΠΠΔΠΥ ΠΝ τιΐρἢϊ Ὀεσοῖης ΣΟ δ ὉΥ 16 
ςοπιπιοῦ ςοηξισίοη οὗ χε ψτἢ δ αἰεὶ. 

ΝΟΤῈ Β, οὔ γοῦβθ 22. 

Εογ ἸῸΝ 25, ΗΙΖίς, ὉΥ ἴπ6 σἐδδηρο οὗ ἃ 

βίηρ!ς Ἰεϊζεγ, γεδάβ 9} ΓῚ 2 7 23. ὙὝΜε βοπιο- 
νγδί υπυδι4] ννογά ΠῚ 15 ἃ δνοιγιίς οὔς 
στῇ τἴὴ6 δυΐπογ οὗ Εϑίμεγ (ςἢ. 11}. 8; ν. 11: 
ΥἹἹ. 4), ῆο υδ865 ἰἴ ἴῃ ἴΠ6 56π86 οὗ “ πιϑεῖ," 
“ βείης." ἸῺ πὶ ἼΔῚΘ πιρῆϊ πιεδηῃ 
“ὁ ϑροδκίηρ 4}} (Παῖ βυϊξοὰ νν ἢ Εἰ πΊ5 ἢ ὁ. ἐ. 41} 
{παῖ νγᾶ5 ἀρτθθδῦϊο ἴο πῖπι. [{ πιυσῖ θ6 ςοῇ-" 
ξοβϑοά, ἤοόννένεγ, ἴμαῖ ΠῚ 18. ποῖ οἰβο θοῦ 
[οἸ]οννεά ΟΥ̓ ὮΨ. 

θὲ ἔδίγ γουῃρ νἱγρίηβ8 βοιιρῆξ ἔογ τῆθ 
Κίπρ: 

2. Απά]εῖ τῆς Κίηρ ἀρροῖπε οἴ οτϑ 
ἴῃ. 411 τἢ6 ῥγονίῃςεβ οὐ ἢἰ5 Κίηράοπι, 
(δῖ (ἢεν ΠΔΥ ραῖῃεγ τορεῖῃεγ 81] τῆς 
ἔλιτ γουηρ νἱΓρΊη8 ὑπο δηυδῆδη τῆς 
Ρδΐᾶςα, ἴο τῆς ἤουβε οὗ (πε νγνοπΊεη, 

479 

Τυηῖο {πε συβίοαγ οἔΗερε τῃε ΚΙηρ᾽ 8 1 εν, 
ἢ ο ΝΑ 

σμαπ)θεγδίη, Κεερεσ οὗ τῆς ννοπλεῃ ; δανά. 
τη ἰες τμεῖγ τιΐπρβ ἔογ ρυγβορίίοη δα "Οτ, 

. όγπέ, 

δίνεη ἐδθηι: νεῖ. 8. 

ΕἼ͵ΤΕΕ ὲτὨεβε τῆΐπρβ, ἤεη τῆς 
ννγαῖῃ οὗ Κίηρ ΑΠδβιιθγι8 ννᾶ8 

Ἀρρθαββά, ἢε γειηεπηδεγεά Ν 2581], δηὰ 
ννηλὶ 80εὲ δά ἄοηε, ἀπά ννῆδῖ ννᾶβ 
ἀεοτγεεά δραϊηϑβῖ ἢεγ. 

2 ΤΠδη 5α4 τῆε Κιπρ᾿8 βεγνδηϊβ 
τῆς πιϊηἰδίεγεά ὑπῖο δίπι, [ζεῖ τΠετε 

ΟΗΑΡ. 1. 1. 473,εν ἐδέσε ἐῤδίησ ἢ ὙὍΠα 
δνφηϊβ ἤογὸ σγεϊαϊθα (νογ5685 1-11) πγυϑὲ θα οης 
ἴο ἴῃς {πιὸ θεΐννοθη ἴπ6 στεδῖ Δ556 0] Υ Ποὶὰ 
αἴ ϑιιϑὰ ἴῃ ΧοΙχοβ᾽ {Π|γὰ γοδῦ, Β.0.481, δηὰ 
[Π6 ἀεραγίυγε οὗ {Π6 πιοηδγοῖ οὐ ἢ]5 Ἔἐχρεάϊ- 
τίου ἀραϊπϑῖ σοοςο ἰη ἢ15 Βἤ ἢ γοαγ, Β.Ο. 48:1. 
1 ἰς ἱπιροϑβϑίῦϊο ἴο ἤχ [εἰν ἀδῖθ τλοσε Ὄχδοῖ]γ. 

Ὡ. Τόε ἀίπο᾽: “ογυαηῖ: ἐδαΐ »ιἰπίσογεά.} 1.6. 
ἴῃς Ὠἰσἢ ΟἨβίοοτβ οὗ {πε ραίδος (οπῖραγε οἢ. 
Υἱ. 3), Ψ8ο ἰπ τῃ6 τοῖρῃ οὗ Χοῦχεβ. ψνεγὸ 
ἙΠΙ ΕΗ εὐηυς 5. 

38. Τδὲ δοιμε οΓ δὲ «υο»εη.] ὌΠο “ ξγῃης- 
οϑιῃ, ΟΥ ““Βαγδπὶ ἢ --- ΑΙ ΜΑΥ͂Β ΔῺ Θβϑθηι δὶ 

4 ΑπάϊΪες {πε πηαϊἄδη ννῃϊςἢ ρΙ εδβοῖῃ 
τῆς Κίηρ θ6 ᾳφυδεη ἰπϑῖεδά οὗ Ν᾽ δϑῆτὶ. 
Απά τῇς τῆϊηρ ρῥΙεαβθα τῆς Κίῃρ ; δηά 
ἢ αἰά 8ο. 

Ῥαγὶ οὗ δὴ Οσίθηϊδὶ ραΐδοθ. ((οπιρατε : Κ. 
1. 8.) [πῃ 1ῃὴ6 Ῥογβίδη ραΐδοθβ 1 ννᾶβ νὸ 
Θχίθηβίνα, δίηος ἴΠ6 τῃποηΥς ἢ 8 ἐοινταπεα, 
Ὀεβίο5. {Ποῖ Ἰαριπιαῖς ννῖνοβ, 45 ΓΔΠΥ 88 
300 ΟΥ̓ 400 σοῃοιδίηε8. (Ραγηιθη. ἃΡ. Αἴδθη. 
“εἰρη. χὶϊ!. Ρ. όοδ, Α.) 

Ηρσε.... ἐξέρεν 97 ἐδε «υο»ιεη.}] δ. ΕΥ 
ϑροδκίηρ, Ηδθρο (ογ Ηδρα1) 566Π18 ἴο ἢᾶνε Ὀθθῇ 
“ὁ ΚΟΟΡΟΥ οὔ {Πε Υἱγρίη5 ᾽ ΟἿΪΥ ; βίποθ ἴῃ. σοῃ"- 
ουδίηθ5 γογα ὑπάον ἴΠ6 σμάγρο οὗ δῃ22ϑῃγρδ2 
(νοῦβα 14). 

ἐδίπφ ον ρβμγίβεσίον. ΨΝΒΔΙ ἴΠε96 νγοσα 
ἈΡΡΘΑΥΒ ἔτοπλ νΟΥδ6 12. 



ϑ 

48ο 

ς ΔΛ οω ἰπ ϑῃυξῆδη [ἢ6 ραΐαςα 
ἴπεγε ννᾶ5 ἃ σεγίδίη [ενν, νγῆοβθε Π4Π16 
τυας Μοτάεοδι, τῃ6 5οῃ οὗ [αἱτ, τὴς βοῃ 
οὗ δῃϊπιεῖ, ἴπῈ 8οη οὗ Κίβῃ, ἃ Βεη])α- 
τηϊῖ ; 

6 αὟὟνο μεαά θεθῃμ ολγγίεἀ ἈννἍΥ 
. ἔοσῃ [εγυϑδαίεπὶ ἢ τὰς σλριίνΥ 
. ΜΏΙΘἢ ἢαά δε σαγγίεὦ ἀνγὰῦ νυ 
]εςοπίδῃ Κίηρς οὗ [μάδἢ, νγῆοπι Νεῦυ- 
ςῃδάπεζζαγ τῆς Κίηρ οὗ Βαδγυίοη μδά 

ΤΗ͂εΡ. " 
πσωγἐλφά, ΟΑΓΓΙΘἀ ἌΥΝΆΥ. ᾿ 
.ἩΗεὉ. 7 Απά ἢε Τδγουρῆς υρ Ηδάλβϑβδῃ, 
τ κα τμδς ἐν) Εβέμετ, Ηἷβ ἀπο]ς᾽ 5 ἀδυρῆτετ: 
δορί [ογ 5ῃ6 Πδὰ ΠεΙΠοΓ ἔ[Π ΕΓ ΠΟΥ πλοῖπετσ, 
νανωθ. δηὰ 1ῇῆ6 πηδια τᾶς Τίαλὶγ δηὰ δεδιίι 

ΕΡΤΗΒΆ. 1]. ἵν. ς---, 

ννῆοπιὶ Μογάεοαδι, σἤεη ἢεγ ἔδῖἢεγ δηά 
πλοῖο νγεγα ἀεδλά, τοοῖκ ἔογ ἢϊ5 οσῃ 
ἀδυρβίεγ. 

8 4 ο ἰἴ σάπιὲ ἴο ρᾶ58, ῇεπ τῆς 
Κιπρ᾿8 ςοπηπδηάπηεηῖς ἀπά ἢΐ8 ἀεογες 
ννᾺ8 Πεαγά, ἀπά ψγἤεπη ΠΙΆΠΥ τηδί ἀθηϑ 
ννογα ρδῖῃεγαά τορεῖμεγ απο δῃυδῆδη 
(ἢς ρδίαςε, ἴο τε οσυδιοάγ οὗ ΗδΘρδίι, 
τηδι Ἐβεῃεγ νναβ Ὀγουρῆς αἶβδο μηῖο τῆς 
Κίῃρ᾽ 5 βοιι86, ἴο τῆς συδῖοαγ οὗ Ηεραὶ, 
Κεερεγ οἔ τῆς ψψοπηεη. 

9 Απά τἢε πιδιάδῃ ρ]εαβϑά ἢϊπι, δηά 
8η6 οδταϊποα [κά η6955 οὗ ἢϊπὶ; δηά ἢς 
ϑρ6εά]γ σάνε ἤεγ Πογ ΓΠ]Πρ5 ἰοῦ ρυτιῆ- 
ςατίοη, γι} ἴβυςἢ τῆ πρ8 45 Ὀεϊοηροά λυντίραι. 

δ. Μονάεεα! Μοτάδοδὶ μ85 θθεη ργοῦθδῦϊγ 
ἰἀεπτῆοα νυ] ἃ ςογίδίη Μαῖδοδϑ, νῇο, δς- 
οογάϊηρ ἴο (65:45, ννᾶβ8 ἴῃ 6 πηοϑὲ ροννογέμ) οὗ 
(86 διιηιιο 5 ἀυγίης [Π6 ἰατίοῦ ρογίοη οὗὨ τδ6 
ταῖρι οὗ Χουύχοβ ὙΠῸ σἤδηρο οὗἉὨ [6 αὶ ἱπίο 
ἴῃ σορηδῖο Δ 8 ὁπὲ ἴπαϊ οᾶῃ οσοαϑίοῃ ΠΟ 811Ὑ- 
ΡΓίδα (σοηραγε σἀῥαυῥᾶιγραπ ἴον ἀῤεῤῥαῖγα- 
25), ννὮ1]6 ἴῃς ἱπβοστίοη οὗ [ἢ σ 15 'η δοοογά- 
Δηος ὙΠ ἰαῖογ [νυ ῖϑῃ ὑϑᾶρο. Τῆαὶ Μοῖ- 
ἀεοδὶ ννὰ5 ἃ δι οἷ 15 ἱπιρ] 16 ΕΥ̓͂ ἢἰ5 δἀορίίοη 
οὗ ἃ γουπρ ἔθπια]ε σουβίη, δηὰ αἷσὸ ΟΥ̓ ἴῃ 6 
ΤΟΔΑῪΥ͂ ἀοςθ55 γῃ] ἢ δὲ Πδά ἴο [86 Βάγοτῃ οἵ 
ΑΒδϑιθγιβ (οἢ. 11. 11,.22; ΥὙἿ]. 7). 

ἐδε “οπ 97 αὶ», ἐδό “οὐ 9 δι δι»ιοῖ, Βόφ σοπ δῇ 
Χμ Ασοογάϊηρ ἴο οπὸ νἱονν, [Αἱσγ 15 τῃ6 
ΤΟΙ] Δῖον οὗ Μογάδοδι, δυῖ 5} 1Ππ|61 δπὰ Καὶ ἰ8}, 
ἰηϑίεδάὰ οὗ Ὀείπρ ιἷἰ8 σγαπαδίμογ ἀπά ρντοαῖ- 
δταπαξδί μοῦ, ἃγὸ νν6}}-Κηοννῃ πΊθη ἀπιοηρ 5 
ΣΕ ΟἴοΥ δηςοβίουβ, [ἢ 6 ἔοσυηοῦ Ὀοῖηρ “ δηϊπηεὶ, 
ἴῃς 5οη οὗ Οογδ᾽" (2 8. χυὶ. 5), ἀπά τε ἰατῖοσ 
Κιρὴ, τῆ δῖον οὗ 54}. Βιυῖ 1 [106 νυτῖοῦ 
᾿ιδὰ ἱπιεπάσά ἴο ἀεγῖνε Μογάροδὶ ἔγοπὶ ἃ γογαὶ 
δίοςκ, 6 νοι ]Ἱὰ ϑολγοϑὶ πάν οπχῖοα τῃ6 
Πᾶτης οὗἉ 541} Πιπηβοὶ, ΝΟΥ ψνοι]Ἱὰ 6 ἢᾶνα 
ἀοϑίγηαῖϊεά Κιβὴ ἃ5 ἃ πιοῦο ““Βοηϊατηϊῖο. 
ἼΤΠ15 νἱενν 1πογοίοσε ἰ8 ππίθπαθϊε ; δηὰ νὰ 
Τηιϑῖ βιρροβα [δὶ [ἢς [15ἴ 15 δ ΠΊΡῚΥ τς σὰς 
Ἰπε οἵ Μοτγάροδιβ ἀδβοθηΐ ἴγοπι 4 ςογίδίη 
Κη, οἱ βογννίδε απ κηοννη, ν᾽ ῆ0 ννᾶ5 δἰ5 γτοδῖ- 
Ἐτλπα δίδου, 

Θ. ;ξῥο δαδ δεεπ εανγὶοά παυαν, 45. Ας- 
οοσγάϊηρ ἴο 1ἢ6 Ἰαννβ οὗ ρταπηπιασ, ἴῃς τοὶα- 
ἔνε “ψνῆο " ΤΏΔΥ τοῖοσ οἰἴποῦ ἴο Κὶἰβῆ οὐ ἴο 
Μογάεςδὶ Οδβγομποϊοςίςδὶ οοηϑ ἀογδῖοπ5 Δ ΚΘ 
1, Βονγόνοι,, δἰπιοϑῦ, σογίδίη [δὶ Κι βὰ 15 τὴ6 
ἴσιο ἀπίεσθάεπθ Ηδὰ Μογάδθοδι Ὀθεη οδγ- 
γτἰεὰ ΟΥ̓ Ὁγ ΝΘΟὈΙΟΠδάποζΖαγ ἴῃ Β.Ο. ς98---ἰῆο 
ΘαΓ οὗ Ϊεςοηϊδῃ 5. σαρεινιγ--- 6 νοι ]ά πᾶνο 

Ἢ δἴ ἰοαϑδῖ 112 ν ἤθη ΧΟΥΧοϑ πιουηϊοα τ(ἢ6 
(ἤγοπο, δη σοηϑ 6 ΠΕῪ νου ά ανο θοοη δῖ 
Ἰοραβὶ 125 ἤδη ἢδ νγᾶβ8 τηδήδ ρτδηά νυἱ χοῦ. [ἢ 
(8185 οᾶδε, Ἐβίπεσ, ἢ8 ἢγβθξ Ἴοιιβίη, οουϊὰ 
ΒΟΔΓΟΟΪΥ αἵ ἴῃ6 {ἰπὸ οὗ Ποὺ πιδυτγίασο δᾶνθ 

Ὀδοη 658 [ΠΔπ βουεηῖγ  [Υ Κιβὴ 6 γοραγάθά 
85 ἴΠε δηϊεςοαρηϊ, 411 ἀἰβῆςυ ΕΥ̓ ναπ!5 865. ὍΤῊς 
ἔουνγ ρμοπογαίίοηβ, Καὶ ἰϑ, ϑιιϊπιοὶ, [4ἱγ, Μοτγ- 
ἀδοδὶ, Ἔχϑοῖν 61 υρ 1ΠῸ δρᾶοὸ οὗ 130 γϑᾶγϑβ 

᾿ἔγοπι [εςοηίδ 5 σδρεἰνὶῖγ ἴο ἴῃ ἰδῖίεν ΒΔ] οὗ 
{Π6 τεῖρη οὗ Χοῦχοβ. ὙΠῸ γοηθσγαῖοῃϑ σΟΥΤὸ- 
βροῃάὰ ἴο 1ἴη6 Κπονῇ ψομοσγδίίοπβ ἴῃ οἴδεῦ 
(Ά565, ἔ. σ΄ :- 

ἩΪκβερτγίεδις. | Κίωο οἵ Ρέτγεϊδ. ἙἘλονΑ] ςἰοοσῖς οὗ 
7υάλῆ, 

ΤῊΣ ἃγζε οὗ Μογάδοδλὶ δὲ τῆς δοςοββίοῃ οὗ 
ΧΕΥΧΘΟΒ ΠΊΔΥ ΡΓΟΌΔΟΪ πᾶνε Ὀέθη δδοιΐ 30 ΟΥΓἌ 
40; τδδῖ οἵ ἘἰϑίΠοσ, ἢ15 ἢγϑί οουδβίη, ἀρουΐ 20. 

ἐδε ἐαῤί οἱὴγ αὐδίορ ῥαά ὄεεη εαγγίεά ἀαυαῦ 
«υἱὲ ϑεεοπία .)] ΑΟτήραγα 2 Κ. χχίν. 12-16. 

7. Ηαάα:ςαρ, ἐδαὶ ἐκ, Εῥεγσ ἢ Ἠδάδϑδδῃ 
νου] σθοπὶ ΟΥ̓ 1ἢϊ5 ἴο ανὸ θεεη τὸ Ηὗτον 
Δηὰ Εβίποσ [86 Ῥεογϑίᾶπ πᾶπὶὸ οὗ ἴπ ἀδπιϑεὶ. 
Ἡαάω. ἴῃ φεῦγον οἰσπίῆος “ τηγτῖϊθ," δηά 
Ἡδαδεβδῃ ψου]Ἱά ἴπιι5 Ὀ6 ἃ πᾶπια σογγοϑροηά- 
ἰῃγ ἴο ἴῃ Οτοοῖκ Μύρτις. ΕΒΙΠοΥ ἰ5 [πουρὶξ 
ἴο δὲ οὐπποοῖϊοά ψ ἢ τπ6 Ζεηὰ είαγε, ΟΚ. 
ἀοτήρ, Μοά. Ῥεῖβ. “ἐναγεῤ, ει σέέγῆς, 
νηΐ ἢ 15 Οὐ “ 5ἴδσ." Βυῖ Πογὰ ἰ5 ποῖ δὲ 
Ῥτεβδεηΐ ΔΠΥ ροϑίνο ουάθηςς οὗὁἨ ἴθ ὀχὶϑῖ- 
δῆς ἰη ΟἹἀ Ρεγβίδη οὗ ἃ Κἰπάγεά νογά. 

δὶς μπείος ἐαμφῥίεν.] 1, 1τ ΓΑ γ, “ οἷ δ ποτ - 
δγοϊδοτγ᾽β ἀδυρῃΐογ 

Θ. δε οὐέαϊπεά ἀἰπάπεσς ὁ δ»ι 2 ΟΥ̓, “556 
οδιδίποά ἔδνοιιγ ἰῃ ἢΐβ βἰσῃῖ," 28 [ἢ ς 53δηὴς 
Ῥἄγαϑε ἰ5 ἰσδηβίδίεα ἴῃ νϑῦβα 17. 

 Ἡεῦ. δῶν 



ΔΑ οῳ 
:άαη 
ἀσν͵ 

{ Ἡεῦ. 29 
ἕἔνοιυ 71ΔΦ 
δεαεσ. 

ν. 1το---ἴ7.] 

ἴο ἢετ, ἀπά βενεη πιαϊάβηβ, τυλεἦ τυεγέ 
πηεεῖ ἴο δὲ ρίνεη δεῖ, ουἕζ οἔ τῆε Κὶπρ᾽ 8 
ἢοιιβε : δηὰ ἴδε ργείεγγεα ἢδθσ δπὰ ἢεγ 
τπλδ 48 πηἴο [Π6 δα6βι δίχες οὗ τῇς ἤουϑβα 
οἵ τῆς ννοιηξη. ᾿ 

ΙΟο Ἐβιδεγ πδά ποῖ ϑῃεννεά ἢοῦ 
Ρεορίε πογ ἢεγ Κίπάγεά : ἔογ Μογάςοδὶ 
Πλά ςπαγρεὰ ἤδγ τπῖ 5ῃ6 5ῆου]ά ποῖ 
8ῆενν 22. 

11 Απά Μοχάεοαϊ νναἰκεά Ἄἐνεγυ ἀδ 
θείογε τῆς σουγ οὗ τῆς τνοπλεη 8 
ἢαυβε, το Κπονν πον ἔϑιδεγ ἀϊά, δπά 
ννῃδῖ 5ῃουά θεςοπιε οὗ ἢετγ. 

12 ἴ Νον νψἤδη βνεγυ π|δ᾽ἀ᾽5 τυ γη 
νν28 ζΟΠΊΘ ἴο ρῸ ἰῃ ἴο Κίηρ Αἤδϑβιθγυϑβ. 
αἴτογ τῆλι 5ῆ6 ἢδά θδεη νεῖνε ππορτῇϑ8. 
δοσογάϊηρ ἴο τῆ πηληηογ οὗ ἴῃ ἡγοπιεη, 
εἰς 80 6ΓῈ τῇς ᾿ἀλγβ5 οὗ [Πεῖγ ρυτγὶ- 
σδίίοη8 Δοςσοιῃρ  5ηεά, 20 τυἱῖ, 5|Χ 

το (ἢ5 ἢ ΟἸ] οὐ ταγτγῃ, ἀπά 5ὶΧ 
ποητὴς ἢ δννεεῖ οάοιτβ, δηά ἢ 
οἱδόγ τϊηρβ ἔογ τῆς ρυγιγιπηρ οὗ τὲ 
γνοιηδῃ ;) 

12 ΤΠδη τἢυ5 σαπΊα φυδγν πχαίάεη 
πηἴο (ἢ Κίηρ ; ννμαΐβοδνεγ βῆς ἀδϑιγεά 
ννᾺ5 σίνεη δῦ ἴο ρὸ ψι| Πεγ οὐὔζ οὗ 

“ευέη »πιαίάεπι, αυδίο «ὐεῦο »ιοεῖ 10 δὲ σ,ὍεΝ 
δὲγ)] ἘἈδίπον, "ΔΟΣ ϑδόνθὴ πηδἰάθηβς, νυ ἢ 
ὝΟΙΟ δοϊθοῖϊθὰ ἴο 6 ρίνθη δου." [1 15: 'πλ- 
ΡΙΠ}οὰ τῆαῖ δας ςοποιθδίης τοοοῖνοα ϑονθη 
Ιηλίάθηβ, Ὀυϊ τπαΐ ΟΥ 16 ἄνουν οὗ Ηεχραὶ, 
Ἐδβίμεσ γϑοεϊνοα δίοζεά τηδι θηβ. 

10. δ δὲν ῥαά ποὶ ερετυεά δὲν ῥεοῤί ἢ Τὴδ 
Ῥεγβίδηβ πδὰ τὸ ϑβρεςίαὶ Ἵοοπίειηρὶ ἴογ 16 
{εν διιϊΐ, οὗ σουγϑε, [ΠΟΥ ἀοβρίϑεα τοῦθ ΟΥἁ 
655 Δ}} ἴΠ6 βιιδ]οςϊ τὰσθϑ. βίου, ἢ ΒΟΥ 
ΑΥΥΔΠ ΠΑΠΊΘ, ΠΊΔΥ ἤδᾶνθ ραϑϑεὰ ἴοσ ἃ Ὡδίϊνα 
Ῥογϑίδη, 

11, Μογάεεαὶ φυαἰξεά ἐυεν (αν δεΐογε ἐδε ἐομγί 
9 1βε «υονισπ᾽: ῥοι...}ὺ Μοτάδοδὶ οςςιριοά, 
ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ, ἃ Πυπ! Ὁ]6 οἷος 'π [ἢ γογαὶ πουδὸ- 
Ποϊά. Ης ννᾶβ ργοῦδΌΥ οἠθ οὗ ἴδ ρογίεογβ 
ΟΥ ἀοογκθοροσβ ἂδἴ ἴΠ6 πιαίη οηΐγδπος ἴο ἴδ 
Ραϊδοθ. (866 ὑοῦϑθθ 21, ἀπ Ἴοπῖρᾶγο οἷ. ἢ]. 
2: ἡ. 11; ἄς) Τ]8 ροβιτἰοη βοραγαῖθαὰ ἢ πὴ 
ἔγοτῃ ἢΪ5 δαἀορίοἠ ἀδιρῆῖοῦ, ηὰ βοπὶὸ οοτγ νν 85 
ποοάρά ἴο ΚΕΘΡ τ} ςοτηχηιηϊοδίϊοη ἢ δ ΘΓ. 

10. “ειογάϊησ 10 δὲ πιαπϑποῦ ΟΣ ἐδὲ «υονιοη. 
Ἀδίδβον, “ δοοοζάϊην ἴο ἴΠ6 1δνν τεβρεοίίηρς ἴΠ6 
ννοσηθη.; ᾿ 

14. δδε γείμγπεά ἱπίο ἐδὲ σεοοπά δοισε οὗ 1δὲ 
«υο»»6π.}] 1.6. 8ῆς τοϊυσηοά (ο ἴῃ “Ποιυδο οὗ 
δε νοπιθη," Ὀυϊ ποῖ ἴο {86 5δᾶπι|6 ρατί οὗ ἴϊ, 
8586 Ὀεοᾶπηε δη ἰησηδίε οὗ ἴμε “ βδεοοηὰ Βοιυϑ6," 

γοι, 11], 

ΠΘΤΗΒῈΕ. 11. 

(ἢς ἢουβε οὗ (ἢ6Ὲ ψοπιθὴ υπίο πα 
Κιηρ᾿β ἤοιυ6. 

14 ἴπ τε εἐνεηΐηρ 5856 νγεηῖ, δπὰ 
Ο ἴῃς πιοῦῦονν 8Π6 σγεζυγηεά ᾿πῖο [ἢ 6 
βεςοηά δοιβα οὗ τῆς ψοηπλεη, ἴο ἴῃς 
ουβίοαγ οὗ δηδαβῆραζ, ἴῇες Κιπρ' 8 
σΠδπλθετίδίη, νι ις ἢ Κερὲ τῆς ςοηςσυ- 
δη168: 8586 σάπια ἴῃ ὑπο τῆς Κίηρ' πο 
τηογθ, δχοερῖ τῆς Κίῃρ ἀεἰ ρ πιο ἴῃ 
ἢετ, δηά τῆδῖ 8385 σγεγε σδ]]εά Ὀγ πδπΊα. 

ις Νον ψῆεη (ἢ τυτγη οὗ Ἐβιθοτγ, 
(ἢε ἀδιυρῆῖεγ οὐ ΑΒΙη411 τῇς ὑπο]ε οὗ 
Μογάεςδι, νγῇο ἢδά ταίκεῃ εν ἔογ ἢἰ8 
ἀδιρῃτεγ, ννᾶ8 σοπηα ἴο ρῸ ἱπ ὑπῖο τῆ 
Κίπρ, 58ῆ6 γεφυϊγεά ποιῆϊηρ δας ννδαῖ 
Ηεραὶ τῆς Κιηρ᾿β σῃαηλθετη δι, ἴῃς 
Κεερεγ οὔ τῆς νγοπηεη, δρροϊπῖεά. Απά 
Ἐβίμεγ οὐιαἰποα ἕλνουγ 1η τῆς 8ἰρῇῆς οὗ 
411 τῆεπὶ παῖ ἰΙοοκεα ὕροπ ἢεγ. 

16 δο ἔβιῃεογ νγαϑ τάκεη ὑπο Κίηρ 
ΑΒδβιδγιβ ἱπίο ἢἰ5 ἤοιι56 Γογαὶ ἰῃ τῇ 8 
τε} πιοηῖῆ, ννῃϊοῆ ἐς τῆς. πιοητῇ 
ΓΈεθοῖῃ, ἴῃ τῆς βανθητῇ γεαγ οὗ ἢ18 
Γαῖρ!.. 

17 Απά τῆς Κίηρ ἰονεά Ἐδβιίδεγ 
ἅδονε 411] τῆς νγοπηεη, δηά 8ῆ6 οδιαϊπϑα 

ΟΥ “ἤοιιδε οὗ [6 ςοπουδίηθβ," ν ] ἢ νγ45 
ὑπάεγ (ἢς βυρεγιπιοπάδηοε οὗ ἃ ἀϊδίηςΐ ΟΠ σΕΓ, 
δῇ δαϑῆραζ. 

15. δός γεφμίγεοά ποίδίπφ.)] Νὸο ἀουδῖ, τῃ6 
ΥἹΓΡΊΏ8. ΚΣΟΏΘΓΔΙΥ ἴοοκ [86 ΤΟρροσίιηϊγ --- ΟἿ ὁ 
ὑπαὶ ννου]ὰ οσςιγ Ὀυζ οπος ἰη {πεῖν [1ν68---ἴο 
Ἰοδά ἐποιηβεῖνεβ υνἱἱἢ Ῥγοοῖοι 5 ΟΥ̓μΑπιθηΐβ οὗ 
νλτίουβ Κι πά 9, πθοκΚίλοοβ, Ὀγδοοὶθῖβ, δασγσίηρβ, 
δηκὶοῖβ, δηὰ τΠ6 ||Κ6. Ἐβῖβοσ ἰεῖ Ηοραὶ ἀγεβ8 
ὯΟΣ 45 δὲ ψνου]Ἱά. 

16. ΤΡε »ιομὶ Ἰωδεὶὁ.}ὺ Τῆδ πᾶπὶὸ “Τὸ- 
Ὀεῖη," νςἢ ἄοοθβ ποῖ οὐοιγ οἰϑοννῃοσο [ἢ 
ϑογίρίυγε, ἰ5 5: ρΊ]ΑΣΙΥ Κα τπαῖ οὗ [6 σοῖτὸ- 
βροπαϊηρ Ερυρίδη τηοηΐῃ, Τοόΐ οὐ Τμόὶ. Α 
Ππᾶπιθ θυ 5.1. ΠἘ}}Ὶ αἰβογεηῖ 15 ἔουπά ἴῃ πὸ 
Ῥαϊπλγγοης ᾿πϑογ]ΡΌοηΒ. (Ο΄βεη. ΤΙ μοβδυχ.᾽ 
Ρ. 542.) Τεδεῖ ςογτεϑροηάδα ὩΘΑΣΙΥ ἴο ΟἹΓ' 
ἰἈηυδτγ. 

ἐπ δε σευεμ γεαγ ΟΓ᾽ δὲ γε] ἴἷπ Ὠς- 
σΕΙΌΕΓ, Β.Ο. 4179, ΟΥἹ [Δυδτγγ, Β.Ο. 478. ΧΕΟΥΙΧΟΒ 
αυϊττοὰ ϑαγαϊ5 ἔογ διυιᾶ ἰ1), ΟΥ δοοῃ αἴεγ, 86Ρ- 
[οτηδογ, ΒΟ. 479. [ἴ ἢλ5 θεθη γοραγάθα ἃ5 ἃ 
“ Δ συ  Υ " δῖ γΑβῃ1}5 ρίδςς, ἀεεϊαγοά νᾶ- 
οἂηῖ ἰῃ Β.0. 4832, ννᾶ5 ποΐ βιρρ οα 11}} [6 ἐηὰ 
οὔ ΒΟ. 479, ἔουΓ γεᾶγβ δϊεγνναγάβ (αν ἀβοῃ). 
Βιιξ 48 πιοσθ ἴῆδη ἔννο γὙθᾶγϑβ οιι οὗ {{ὲ ἴοι ῦ 
βαδὰ Ὀδοη οσςσιρίεὰ ὈΥ ἴμ6 Οτεοίδη ὀχροαϊ- 
κίοη, [6 οδ)εςοη Ἄοδηηοῖ Ὀς ςοπδιἀεγεὰ γεγΥ 
ψο  ΣΒΥ 

' 41 
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482 ἘἙΘΤΗΒΕᾺΆ. 11. 11. [ν, 18---ἰ, 

Γεγοβῇ, ο τῆοβς ψψῃ]ς ἢ ἵκερὶ ἴδε ἄοοτ, ἔξ ἐὰν 
νγαῦα τοί, δἃ ϑοιρῆς ἴο ἰᾶγ παπά 
ου ἴῃς Κίηρ ΑΒαβιδγιιρ. 

ον 
δἰκαΐμοες. 

ΤῊΘς. 
δον ε 
»"- 

στᾶσα πὰ ᾿ξδνουγ ἴΐῃ. 8 βίσῇϊς ΠΊΟΓΘ 
(ἤδη 41] τῆς νἱγρὶπϑ ; 80 τῃδί ἢς εἴ τῆς 
ΤΟΥ] σγοψη ὑροη ἢεγ μεδά, δηά πχδάς 

ΜΩ͂, 

ἢθΓ φυδθη ἰμδῖθδα οὗ Ν᾽ δ5 τ. 
18 ΤΠεη ἴῃς Κίπρ τπλάε ἃ ρτγεδῖ 

[ξλϑὶ πηῖο 411 5. ῥγίηςσεβ δηα ἢἰβ 56 γ- 
νδηΐβ, εὐύεθμ ἘδβιΠογβ ἔδαβῖ ; δηά ἢδ 
πιλάε ἃ ἴσγεϊεδλβε ἴο τῃ6 ργονίηοςβ, δπά 
δᾶνε οἰ, δοσογάϊηρ; ἴο τῆς βιδίε οὗ 
[Π6 Κίηρ, 

Ι9 Απά ψῆβη τἢς νἱγρίῃ8 ννεῖα 
ρΑΙΠοΕγαα τοροῖθογ τῆς ϑβεσοηά τίηια, 
τς η Μογαάεοδὶ 841 ἱπ ἴῃς Κὶπρ᾿β ρᾶῖε. 

20 Ἐβίδεογ πδὰ ποῖ γεΐ βῃθννεα ἢεγ 
Κιπάγεά ποῦ ἢεγ ρεορὶε; 48 Μογάεσδι 
Πλὰ Ἑπαγρεά Πεγ: ἴογ ἔβιμεγ αἀἱά τῆς 
ςοπηπιδηάπηεης οὗ Μογάςοδι, {κε 85 
θη 806 νν28 ὑγουρῆτς ἃρ νψν τῆ Ὠϊπι. 

2ι Δ ἾΪη τἢοβδεὲ ἀλγβ, ψῃε Μοτ- 
ἀεςαὶ βαῖ 'π τῆς ΚΙπρ᾽β ρδῖε, ἴνγο οὔ τῆς 

. Κιηρ᾿β σμδιηθδεγδί 5, ᾿Βιρῖμδη δπά 

22 Απά τῆε τῆϊηρ ννᾶβ Κποννῃ ἴο 
Μογάεοδὶ, ννῇο το] τὲ ἀητὸ Ἐβιθεσ ἢ 
φυεεῃ ; δηἀ Ἐβιίῃεγ ςεγτβεὰ τῆς Κίπρ 
ἐδέγεο ῃ Μοτάςοαδι᾿β ἤλπιε. 

232 Απά νδει ἱπαυίϑίτίομ νγᾶ8 πηδάς 
οἵ τῆς πιδῖίετ, ἴἴ νγᾶβ ἐοιιπά οὐ ; {Πεγὸ- 
ίοτε τῆ γ γεγο θοῖῃ ἢδηρεά οἡ ἃ ἴτγεε: 
Δηὰ ἴἴ ννᾶ8 νυγιτίθη ἴῃ τε δοοῖς οὗ τς 
ςἈγοηίςοϊεβ θείογε τῃς Κίηρ. 

(Γ(ΗΑΡΤῈΚ ΠΙ. 
1: "ανιαη, αὐναμεκὶ ὃν ἐὰε δίας, απα ἀεερέτεα 

ὃν ῆογάεκαιϊ, σοφοί γεέυέπρε μον αὐ ἐξ 
ξισ. 7 47 ««ατίοίά ὥκ. 8. “21 οδιαέκμεα 
ὃγ εαὐμα σοι ὦ οἰδόγέξ 97 ἐξ ἀμ ἰσ 2μὲ 
{ἦε ὅετος Ιο ἀεαίλ, 

Λ ΕΤ͵ΤΕΚ τῆεβε τῆΐϊηρβ ἀἰά Κίηρ 
ΑΠΒαβιεγαβ ργοιηοῖε Ηδηδη τῆς 

8δ0η οὗ Ηκαπιηϊεάλίῃα [ῃἢς Αραρίτε, ἀπὰ 

17. ΤΡε γογαὶ ἐγοφυπ. 8:6 ποῖε οῃ ἘΝ. 1. 11. 

18. Ηε »ιαάξ ἃ γοίρωαυς ἴο ἐῤὲ ῥγουϊπεε".) 
Τῆς νογὰ ἰγδηϑίαϊθα “ γοΐθαϑθα ἤ Οσσυγα ἤΟΓΟ 
ΟἾΪΥ. [ἴ ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ 5ιρηῖῆες οἰ ΠΟΥ Το σϑίοῃ 
οἵ ἰλχδίίοῃ, οὕ οὗ πλ}] ΠΑσῪ βογυῖςθ, οὐ οὗ θοίῃ. 
ϑιΟἢ ΓΟΠλ 55 Οἢ5 ἸνΟΓΟ βοπιεῖίπλεβ πιδάδ ὈΥ͂ [16 
Ῥογβίδη Κίηψβ. (866 Ηοτσοά. 11. 67.) 

ξανε 4.7 Α σοπιπίοη ΟτἹεηΐὶ ὑσδςῖςο. 
Οἡ ἰἴ5 δπιρὶ οὐπιθηΐ ὈΥ ἴῃς Ῥογβίδη5, 566. Χϑῆῃ. 
“Ογτορ. νἱϊ. 2;  Απαδ.᾽ 1. ο, ὃ 22: ζε. ΤῈ 
τηοϑβῖ οὐ πτῪ Ρὶ 5 εσὸ γοῦεβ οὗ Βοηουτ. 

σεεογϊης 10 ἐδὲ «αἰς ΟΣ ἐῤὲ ἀἰησ 16. “ ἴῃ 
ἴσιο Κιηρ]γ ἐλϑῃίοη." ((ἐοιηραγε οἷ. ἱ. 7.) 

19 ῥεη δὲ υἱγρὶμε, 6.7 Ἐδίδοσ,  ψ Βθη 
Υἱγρπ5. ὙΠεδο ψνογάβ βῃουὰ θορὶη ἃ πον 
Ῥαγδ σαρἢ. ὙΠΕῪ 5ἰδηά ἴῃ σοηϊγαβῖ νν ἢ ἴΒο56 
οὗ νοῦβο 8, ἀηἀ βοῦτο ἰὴ ἴπε τηϊπὰ οὗ [6 ὙΥΙΟΓ 
ἴο ἀἄαῖο {86 πὸνν Ἔνθηΐ ἤογὲ ῃδιτδιθά, νυἱΖ. ἴῃ 
ἀἰβοουοσυ ὈΥ Μοτγάφολὶ οὗ {πε ρ]οῖ δραίηϑί 
π6 ἸἶῸ οὗ τῆς Κίπρ. [ἴ ἀρρεᾶγβ ἔγοπὶ Ποῖὴ 
ταὶ ἴΠθτγὸ ννᾶ5 ἃ ϑσοσοηᾷ ςο]οςζίοη οὗ νἱγρῖη8 
αἴογ ταδί ἀοβογιδοα ἴῃ υθγβο 8.---ΟἸ ΠΟΥ ἀγγὶν δ ]5 
ἤοπὶ ἴῃ τεπλοῖου ργονίηοος Οὐὁ ΠΕ αἰδο, 
ςογογοαά Ὀοδυῖ 65 -- ἀης [Πα 1ἴ νγὰ5 δῖ ἴῃ {1{π|6 
οὗ 1ϊ5 βοςοπὰ ςο]οοζίοπ (Ἰνῖ ἢ τὴ6 Ὑυγ ῖοῦ 
ἀ5351:1Π1|65 158 γοδάφγϑ ἴο ἱκῆονν οὗ [παὶ Μογάθοδι 
δὰ 186 κοοά ἔογζιης ἴο βᾶνε ἴῃς Κίηρ 5. [1ἴ6. 
ὙΠῸ ποόχιβ οὗὨ νεῦϑοϑ 19-21 ἵνοιἹὰ δεϑὶ ἀρ- 
Ῥοᾶγ ὃν τγδηβίδίϊπρ 85 ἴοϊϊοννβ -:-- 

ΝΟΥ ΘΠ Υἱγρὶηβ τεῦ ρδιίμογοὰ 
τοροῖῃοῦ ἃ βεσοπὰ {ἰπλο, απὰ Μογάδοδί ϑδζ ἴῃ 
ἴῃς Κρ δ καῖε ; (Εϑίμου δά ποῖ γεῖ 5ῃονγοά 
μον Εἰπάγοά ποσ ΠΟΙ Ρθορῖὶς, 85 Μοσγάξοαὶ 
᾿ιδὰ σμαγροά ΠΟΥ; [ὉΓ Ἐβίδοῦ ἀϊὰ ἴῃς σοπὶ- 

τιλπάπιοης οἵ Μογάσοδι, {|κὸ 48 υνβοη 586 
ψγ 5 ὑὉσουρῆϊ ὉΡ ννἱ ἢ} ἢϊπι:) ἰῃ ἴποθε ἀδγϑ, 
ὙὮ]6 Μογάδοδιὶ ννᾶβ 5ιτἰπρ ἰῃ ἴΠ6 Κιηρ᾿ 8 
ξδαῖς, ἴννο οὗ ἴῃς Κὶπρ᾿ 5 σμαυιθογ δίη5,᾿" ἄζς. 

41. Βιχίῥαπ ἀπά γε ὁ.)] “ Βιρίμδῃ ᾿ἢ 
(δε Βιρῖμα οὗ οἢ. 1. 10) ἰ5 ὑῬγοῦδοὶνυ (86 
ΟΙά Ῥεγϑίδη δβαγαάάμα (-: “ Ὠϊευ-ἀοπηί.᾽). 
“Τοχοβἢ ᾽" 15 ἀδγινθα ΟΥ̓ σοπὶς ἔγοπι ἠαγ., “' ἴο 
ἴδαγν ; Ὀυϊ ᾿ἴ ἰ5 πηοῦς ᾿ἰκὸ ἃ ἰογείρῃ 1ῃλη ἃ 
Ῥεγβίδῃ πᾶτηδ. 

“ομσῥὲ 1ο ἰαγ ῥαπά οπ 1ῤὲ ἰπρ. (Οοπεοριγδοῖοβ 
ἰπδίἀθ [6 ρῬαϊδοθ οσε οσγαάϊπαγν οσςυττθηςθ8 
ἴῃ Ῥογβίᾶβ. ΧΟγχθδ νυ 5 0Π{Ππ|δίο]γ τιιγάετεὰ 
ΌΥ Ατίδραηυβ, ἴῃς σδρίδίη οὗ ἴδε συᾶτά, δηὰ 
Αδρδπλ γα, ἃ μαι θο τ δι) δηὰ εὐπυςῆ, ((ἴ68. 
“ῬεΥβ.᾽ ὃ 2φ; [οά. δ|ς. χὶ. όφ, ὃ 1.) 
δίγ ΑΓ δῖε ὑοῖθ] Ατίδχοσχοβ Οὐδι8. 

43. Βοίδ ῥαπφεά οκ ὦ ἱγεε.}] 1.4. “ στὰς» 
βορὰ οΥ “ἱπιραἰεά "--ἰῇς ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ Ρυη15}»» 
τιοηΐ οὗ τοῦς] δῃὰ ἰγϑϊϊουβ ἢ Ῥεγβίᾶ. (866 
Ἡδεγοά. 111. 159; ἷν. 41; δπὰ τς Βεδίβιυη 
[ηϑογίρίίοη, ρδ551η1.) ἘΔ 

ἐ! αυας «υγίδεπ ἐπ ἰδὲ δοοὰ οΥ δὲ ἐργοημειε.} 
ΤΠοβε τουδὶ σἤγοηϊςο5 γεγο αἰδίηςΥ το" 
[ἰοηδά Όγ Οἰθβίαβ, ννῆο 5δἰά ἴβαῖ ΒῈ ἀγενν δὶς 
Ῥεγϑβίδη πιβίογγ ἔγοπι ἴβεπὶ (Ὠϊοἀ. δὶς. ἰϊ, 21). 
ΤΉΘΥ ἀγὸ οἤδη ρἰδησεὰ δἵ γὺ Η γοάυτϊυ (ὙἹ]. 
1οο; ΥἹῖΪ. 85, 9φο ; ἄς). 

ΟΗᾺΑΡ. Π1ι 1. Ηανιαη ἐδ’ “ομ 9.7 Ἡωνιριδϑο 
“α!δα.1] ὍΤἼδ ηδηλε, Ηδηῆδη, 15 ὑγοΌΔΟΪΥ [86 
δὴ ὙΠΊΓἢ ἰ5 ἑοιιπα ἴῃ ἴδ 6 οἰλοςῖςαὶ ᾿τίῖογς 
υηάογ πο ΐοστηῃ οὗἩ Οπιδηθ5, δηα ννῃϊςἢ ἰη δησιοπε 
Ῥογβίδη νγουϊά Ὠδνο θδεη, ὕὕιαπα οΥ, ὕιαηό, 



γ. 2--.} 

δλάναποεά Πΐπι, ἀπά 86ῖ 8 56εδῖ αἀδονς 
411 τῇῆε ῥγίποες [ῃδῖ τύεγὸ νι ἢΐηι. 

2 Απὰ ἃ}]} τῆς Κίπρ᾽ 8 βεγναπηῖβ, [παῖ 
τυεγε ἴῃ τῆς Κίπρ᾿β ραῖε, θοννεά, δηά 
γΓενεγεηςοα Ηδπδη : ἴογ τῇς Κίηρ Παά 
80 ζοπητηληάεά σοηςεγηΐηρ ππι. Βυζ 
Μοτγάεςδι βοννεά ποῖ, ποῦ αἷά δλέηι 
τανεγεηςα. 

4 ΤΉ επ τῃε Κίηρ᾽ς βεγνδηΐβ, ννῃϊ ἢ 
τυόγε ἴῃ τῆς Κιπρ᾿β ραῖς, 8414 ὑπο 
Μογάεοει, ΝΥ τγαιιβρτεβϑεβὲ ἴῃου τῆς 
Κιίηρ᾽β ςοπῃπιδηἀπλεηῖ 

4 Νὸονν ἴἴ ςᾶπι6 ἴο ρᾶ885, ἤδη (ΠΟΥ 
8ρᾶΚα ἀδι}}γ πηῖο Ὠἰπι, ἀπά ἢς Ὠεαγκεηθά 
ποῖ ὑπο τ εηὶ, τῆι {πεν το]4 ΗδπΊδη, 
ἴο 8εὲὲ ψβεῖμεγ Μοχγάεοσδὶ 8 πιδῖζειβ 
νου] ά βἴδηά : ἔογ ἢς ἢδά (οἷά τῃδπὶ 
(ῃδῖ ἣς τας ἃ Ϊενν. 

δη οχλςῖ οηι!ναϊοηΐ οὗ ἴῃς Οτεεῖς “ ἘΠ ΠΊΘη 65." 
Ηδτητηεάδίῃδ 15 γοσπαρα [ἢ 6 5δπὴς 45 αδδια 
οὐ Μαῤαάδία (“" Μαάδῖο8 " οὗ . (υτί 5), δη 
ΟἸ(α Ῥεγβίδῃ ἤδπὶδ 5 η γης “ φίνθη ὉΥ (ογ ἴο) 
ἴῃς πιοοῃ."ἢ 

ἐδε “φαφ᾿ἑε.})ὺ ὙΠ [ἐνν8 ΡΕΠΟΓΑΙΥ ὑπάετ- 
δἰδηπὰ ΟΥ̓ [Π15 Θχργοϑϑίοη “ ἴη6 ἀεβοοηάδηϊς οὗ 
Ακξᾶρ," δηὰ ἴακο ἴδε Αγαρ ἱπιοηάδα ἴο ὃ6 [86 
Απιδιεἰκιϊε πποηδγοὶ οὗἨΣ 5. χν. (866 [οϑθρῆῇ. 
“Αηΐ. [υἀ. χί. 6, ὃ ς ; Τάτ. Ε5ιἢ.) [{ 15 σθῖςα- 
[ΔΙΠΥ ἀἰδῆςσυϊς ἴο Δ5ϑὶρῃ ΔΠΥ οἴδεῦ πηθδηϊηρ ἴο 
[6 νψογά ; δυῖ οἡ ἴδε οἴδου παπᾶ ἰΐ 566 118 
ὈΠΙΚΟΙΥ τηδῖ Αρᾶρ 5 σμηάγεη, ἢ ἢς ἢδά δηγ, 
σου ]ὰ ἤανα Ὀδθη βραγεὰ αἱ ἴδε {{π|6ὲ οὗ (Π6 
ξτελὶ ἀεδίγιςτίοη οὗ Απιδὶοκ, ντποιξ ϑοπὶα 
αἰσδιησὶ πος Ὀοίηρς ἴδκθη οὗ . Ηδηλδῃ, 
ΤΊΟΓΘΟΥΟΥ, ὈΥ̓͂ ἢΪ5 ΟΥ̓́ ΠΑπΊΟ, Δηα [Π6 ΠδΔπι65 οὗ 
15 80η5 (ἢ. ἰχ. 7-9) δπὰ ἢ5 ἔδίῃεσ, νου ά 
δοεπὶ ἴο Βανθ θ6θη ἃ ροπυΐπο Ῥογβίδῃ. 

αάυασπεεά ῥὶ». ΤὍἘδ οἰαβϑὶς δὶ νυτιἴο γ8 σῖγα 
Ὁ5 Π0 σοηῇυηηδίίοη οὗ ἴῃϊ5 ἕδεῖ ; θυξ [ΕΙΣ 
ποίς65 οὗ {πὸ γείψη οὗἁἨ Χογχϑβ δΕἔ[ῖογ ἴΠ6 γεαγ 
Β.Ο. 479 ἅΓ6 ΘΧΟ ΘΟ ΠΡ 5. Δ ΠΥ. 

. Μογάεξεαι! δοτυεά ποί.] [ἴ ῖ5. πιοβί ᾿κοὶγ 
(μα Μοτάεοδι γοραγάδά ἴπε τοηυϊγοά ρῥγοϑ- 
[γαϊίοη, υ50.8] [μου σἢ ᾿ξ ννᾶ5, 45 ᾿γοὺποῆίηρ οἡ 
[ἢ τενογοησοα ἀπο ἴο (ἢς διρτεόμης Βείης, ἀπά 
τείυδοά οὐ τοϊιρίουθ στουπά8β. Ηδηςς ἢϊ5 
ορροϑβιίίοη ἰοὰ οἡ ἴο 58 σοηϊοβοίοη ἴπαϊ δ6 
ννᾶ9 8 [εν (νεῖβα 4). ΜλδηΥ Οτεοκϑ, Βονγθνοῦ, 
τοξισοά [ἢ ῥγοβίγδιοη 85 5: ΠΊΡΙῪ ᾿ππΔηΪγ, ἀπά 
ἃραϊηϑὲ {ΠοΙΓ συδίοπιθ. (8566 Ἡΐετρά: ΥἹ]. 116; 
Ριυῖ, ’ ΑἸΆΧΟΥΧ. ὃ 22; ΡἢΠοϑῖΣ. “νι. Αρο]- 
Ἰοη. Τγαη.᾽ 1. 27). 

4. ἤείδεν Μονγάρεαῦ,: πιαΐίεγ: «υομδά «“ἐαπά. 
ἈλΙΠοτ, ἦν Βοῖθοῦ Μοτγάροδι 5 ψοσὰδ νου] 
μοϊὰ ροοὰ᾽.---.Ου7Ἦἦδείδετν, ἴῆδι ἰ5, 5 ὀχοιϑο, 
(Πλίῖ ἢθ νᾶ8 ἃ {ν ννουὰ δὲ ἃἰονγοὰ 85 ἃ 
γαὶ ἃ γοᾶϑοῦ ἴῸσ ἢ 15 τεῖῆιϑαὶ, 

ΕΘΤΉΗΕΕ. 111. 

ς Απά νἤδη Ηδπιδη 8. τἴπδῖ 
Μογάδεοδλι δονγεά ποῖ, ποῦ ἀϊά ἢῖπὶ 
γενογεηςο, ἴΠοη ννᾶ5 Ηλπιᾶη {1} οὗ 
ννγάιῃ. 

6 Απά Βε τῃουρῆς βσοζῃ ἴο ἰδἂῪ 
μβδηάβς οἡ Μογάεοδι ἃἷοπε; ἔογ {ΠεῪ 
Πδά ςῃεννεά ἢίπιὶ τῆς ρεορὶε οὕ Μογ- 
ἀεοαὶ : ψῇῆεγείογα Ηαπιδη βουρῆς ἴο 
ἀδϑῖγου 4}} τῇς εν παῖ τυεγέ 
τῆγουρμουῖς τῆς ψνῇοἱθ᾽ Κιηράοπι οὗ 
ΑΠδβιεγιβ, εύεμ τ(ἢ6 ρεορὶε οὗ Μοι- 
ἀεςδὶ. 

ἡ) 411η τῆς ἤγβε πχοπτῃ, τῆλ ἐς, τῆς 
τιοπτῃ Νίβδη, ἴῃ τῆς ννε! ἢ γεᾶγ οὗ 
Κίηρ Αδαβυεγιβ, ΠΥ σαϑῖ Ρατγ, τῃδὲ 
159) τῆς ἰοῖ, θείοτε Ηλδπιδη ἔτοπι ἀδύ ἴο 
ἄγ, αηὰ ἔτοπη πηοπτῇ ἴο πηοπιῇ, ἐ9 τῆς 
τνν εἰ 8} σιορμ δ, τῆδῖ ἐς, τὴ πιοπῖῃ Αἀάδγ. 

δ. δεν δ νιαη “σεν. {{π] ἢ]5 δἰ[οποῃ 
νγ͵ὰ58 (ΔἸ εά ἴο 1ἴ, Ηδπηδῃ, 1ἴ ϑθθηβ, μδὰ ποῖ 
οδϑεγνεὰ Μοσγάθοδι᾽ 5 ςοπτυπιδοΥ. 

Θ. καρ τομαδέ 9 ἀεείγον αἰΪ ἐδε 7:4. 
Ιη τῆς Νὴ δϑῖ βιιςῆ δὴ ἰἀθᾶ 45 115 ννοι]Ἱά που 
δανα οζουγγοά ἴο ἃ τενθημοίωὶ! πιδη; Ὀυῖ ἰη 
τῆς Εδϑὶ ἴἰ 15 ἀϊεγοηῖ. ὙΠΕΓΟ πλδβϑᾶογεβ οὗ ἃ 
ῬΘΟΡΙς, ἃ γᾷςδ, ἃ οἶ458, βάν δἷἵ }} {{π|65 ὕθθη 
διηοης ἴδὸ ἰποιάοη8 οὗ ιἰδίογυ, δηὰ τνου]Ἱά 
παι! Ῥγοϑεηῖ {ποηηβεῖνοβ ἴο ἴῃς τηϊπὰ οὗ 
ἃ 5[ϊαϊεβπιδη. Τ8Ὲ Μαρορδοηΐᾷ, οὐ ἴῃς στοαὶ 
Τδβϑᾶσῖς οὗ (ἢ6 Μαρὶ δ τῆς δοςοβϑίοῃ οὗ 
Βατῖυβ Ηγϑίδϑρίβ, ννὰϑ Δῃ δνεηΐ ποῖ ΠΗΙ͂Υ γεᾶγβ 
οἰὰ ἴπ ἴπ6 ἘνΘΙΗἢ γοᾶγ οὗ Χογχοβ, δπά ννδ8 
ςοπιπιετηογαῖοα Δπη0}4}} 7. Α πιάβϑδςσε οὗ ἴῃς 
δου(ίδηβ μδὰ οσσυσγεὰ δδουΐ ἃ σοπίυΓΥ Ῥγὸ- 
νἰουβὶγ (Ηετοά. 1. τοό). 

7. 1π1δὲ ἥγε πιο... ἐδὲ ἐτυεί ὁ γεαγ. 
1... 'ἰῃ Ματγςοῖΐ οὔ Αρυὶ οὗ Β.0. 474. 

ἡδεὲγ εα“Ἱ Ῥωγ “Ῥυγ᾽ 5 διρροβοὰ ἴο ὃς 
8η ΟἱἹὰ Ρεγβίδη ννογὰ εἰγσῃοϊ ορίςδιν σοπποοϊρὰ 
σὰ (6 1, ,δἱη ρα, δῃηὰ εἰ βηηγίηρ “ ραγί " οὗ 
“1ο1." [ἢ Μοάσγη Ῥογϑβίδη άγεφ ἢᾶ5 [5 
ταδαπίπῦ. ὍΤῆδε τοοονογοά ἔγαρπηθπῖβ οὗ {πὸ 
ο]ὰ ἰαηξιιᾶσε Βανς ποῖ, βούγονοσ, γι ἀθὰ Δ 

ΤΗΣ ρῥγαοος οὗ οὐδίηρ ἰοΐβ ἴο οὐὔϊδίη ἃ 
Ἰυςκγ ἀΑΥ͂ οδιδίπβ 51}}} ἴθ [Ὡς Εδϑῖ, δηὰ 5 ὑγο"- 
ὈΔΌΪΥ ΘχίγοΠ οὶ ἃποίθηῖ. ϑϑυτίδῃ δ οπάδυβ 
ποῖς ᾿ς ΚΥ δη ὑΠΙΌΟΚΥ Οἰλγ85 245 ΘΑΥΪΥ 85 ἴῃ 6 
εἰ σεηΐυγγ ΒΟ. 1, οἵβ γεγε ἰπ ιι56 ὈοΙᾺ 
δίλοης ἴῃς ΟΥΙθηϊδ] ἂπὰ 1ὴ6 οἸδϑϑιοαὶ παι οἢ5 
ἔτοπι ἃ γεπιοῖς Δη 4 1} γ. 
7 οι (αν 9 447, απά 3 ογι γποηΐ ο »ποηΐϑ. 

Α Ιοῖ 5θοπὶϑ ἴο ἧδνο Ὀδθη ςδϑῖ, Οσὕ ἃ (γον ὁ 
5οπΊδ κιηὰ τηδάθ, ἴοσγ οδοΐὶ ἀδὺ οὗ ἴῃς πιοηῖῆ 
δηὰ οδοῖ τηοηίἢ οὗ ἴΠ6 γεᾶσ. ὍὌἘΘ ἀδγ ἂδπὰ 
τροηῖἢ Ὡς ἢ οδίδιηςά ἴδε θεσῖ ἴἤγοννβ ΕΓ 
ἴδε βεἰεςίεα, 
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1Ὴ-ς. 
ἡκποεοί, ΟΥ̓́, 
σηπαί. 

Ἵ Ἡεδ. “9 
αἷετί»ο, 
έλενε. 

ΓῊ-ς. 
τυσίγχά. 

8 ΄ Απά Ηδλπιδὴ 8λἰά ὑπο Κίπρ 
Αδδβϑυεγυς, ΤΠεῖς 15. ἃ ςεγίδίη ρεορὶε 
βοδῖτογεά δογοδα διὰ ἀϊβρεγβεαὰ ἀπιοηρ, 
(6 ρβορὶε π᾿ 411 τῆς ργονίποεβ οὗ ΓῆΥ 
Κιηράοηι; 4ἀηά τῃεῖὶγ ἰᾶννδ αγέ ἀἰ- 
νεῖβε ἔγοπι 411 ρβεορὶε; πεῖῖμεγ Κεερ 
πεν τῆε Κίηρ᾽β ἰαννβ: τῃεγείοτε ἰζ 
'ς ποῖ ἴξοσ τῆς ἰκἰπρ᾽β ργοῆξ ἴο 8Ἐ{ 8 
{ἢ 61}. 

9 1 ἴξ ρίεαβε τῆε Κίηρ, ἰεῖ τὸ 6 
νυτιτίεη [τῆς ΓΠΟΥ ΠΊᾶῪ Ὀε ἀεδιτογαά: 
Διὰ 1 νν}}} ἴραν ἴδῃ τῃουβαπμὰ τα θη ςϑ 
οὗ 5|νὸγ ἴο {δε Παπάβ οὗ τῆοϑβε τῆδι 

ο δὲ Ἰᾳαυοὶ ἢ »ιοπ δ ὙὍΠὲ 1,ΧΧ. ἱπῖἴοτ- 
ῬοΟβε ἃ εἶδιιδὲ ἴο ἴπε οἴοςοϊ (παῖ τμὲ ἰοΐῖ {εἰ} 
ουξ ἔοτ ἴδε 141} ἀδν οὗ ἴπ6 πιοηῖλ, Ὀυΐ [ἢ 15 15 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 84 ἱπίεγροίδίίοη. 

“41ωγ.7 “Αἄδτ," [6 {νεῖ πλοπίῃ, σοτ- 
ΓΕΘΡΟΠ5. ΠΕΔΙΪΥ ἴο ΟἿ Μαγοῃ. [1 5θεπὶ5 ἴο 
ἢανο ἀογνθα 1ἴ5 παπὶὸ ΠῸπι ἀκ», “ βϑρσπάουτγ,᾽" 
Ὀόοδυδο οὗ ἴπ6 ὈΓΙΡἢΠ655 οὗ ἴ[Π6 δι δπὰ [6 
βἤοννεῖϑ δὲ ἴμδῖ Ἐπ16. 

8. “Ἵ εεγίαίπ ῥεοῤίε . .. ἀμρεγοσά . .. ἐπ 
αἰ 1δε ῥγουϊπε.}Ὶ ΑἸΒοΟυΡὮ ἃ ρατί οὗ ἴῃς 
δ ρυϑνὸ πδίίοη Βαά τεϊυγηεα ἴο [ΘΓ 5416 πὶ ἢ 
ΘΓ ΔΌ6], [ῆς ρστοαῖοσ ρογίίοη ννᾶβ 5{}}} ἀ15- 

ῬοΙβοὰ δπιοης ἴῃ6 ρῥγονίηςοβ, ἴῃ Βαυυ]οηία, 
Μεβοροίδπιϊᾷ, δηὰ οἰϑοννίοσε. (856ε ΕΖγ, Υἱ!, 
6: νἱῖϊ. 17: ΝΕ. 1. τ, 2; ἄς.) 

πο δὸῦ ἔσο ἐδ ἐδὲ Αἔσισ᾽ . ἰααυ..]Ὶ Οοτραγα 
(Π|Ὸ σθαγροσβ πηδάθ δραϊπϑῖ [Π6 [ενν5 δγ Ἀδλιιπὶ 
δΔηα δῃ:πιθηαὶ (ΕἼ 2Γ. ἷν. 13-|6). ' 

Θ. Τεη ἐροιμαηά ἰαΐεηῖς Γ᾽ θεν Αςςογά- 
ἴῃς ἴο Ηεγοάοίι!5, {Ππ|Ὸ τοραϊαγ γονθῆις οὗ (ἢ 6 
Ῥογβίδη Κίηρ σοηβιϑδίδα οἵ 14,560 5:Ϊἰνοῦ ἰδ θηῖβ 
(1. 95): 50 τηδῖ, [ἢ ἴῃ6 5αᾶπιὲ ἰδιθηΐῖ 15. ἴῃ - 
[οηάοά, Ηδηιδηβ ΟἿΟΣ ννου]ὰ ἢᾶνε ὀχοοοάρα 
τννο-τ ϊγάϑ οὗ 4 γδδτ᾽5 γενεηιδ (ΟΥ̓ ἴννο δηά ἃ 
ΠΑ] πο Π}5 δἴοσ!ην). ὙΠ τοϑροςῖ ἴο ἴδ 
ΔΌΠΠΥ οὗ Ῥεγϑίδη δ δ] εςῖβ ο πᾶ Κα Ὀγεβοηΐβ ἴο 
(815 ἀτποιηῖΐ, [ἃ 15 ἐπουρὴ ἴο αιυοῖο {πὸ οἶον οὗ 

. Ῥγιίδιυ5 (Ηετοά. νι]. 8) ἴο ργοϑθηΐ [}}}5 54 Π|6 
τιοηάγοῦ ΜΠ ἔουγ τ ΠΟ 5 οὗ μοὶ ἀδγς5, ΟΣ 
αὐδουΐ ἔουγ τπλ}]Ποἢ5 δηὰ 4 μΔ]} οὗ Οὔγ ΠΊΟΠΕΥ͂, 
δηά 16 δΠιΓΠΕΥ οἰδίοπηθηΐ οὗἩ ἴΠ6 524π|6 υυτίῖοσ 
[ῃαῖ ἃ σεγίδίη βαῖγδρ οὗ Βαρυϊοη ἢδά ἃ γενυθηια 
οὗ πραιῪ ευο διε ῥεὶς οὗἉ 5:ἴν8γ ἀδγ. (Ἠετγοά. 
ἰ. 192.) 

ἰο ἐδε ῥαπάς ο7 ἐδοιε ἐδαΐ δαῦε ἐρανγο 97 δὲ 
διυὶπει..ἢ 1.6. [ὴς ᾿ΓΕΔΘΌΓΟΓΒ, ΟΥ ΠΟΙ] δςΐογβ οὗ 
[Π6 ΓΕΥΘΠΙ6. 

10. ΤΡε δίης ἰοοῦ ῥὶ: γί ζορι δὲς ῥαπά. 
ΤΙ βιρηοῖβ οὗ Ῥογϑίδη πόπάγο!δ ΨΚ ΈΓΘ βοῖηθ- 
ἰπ|65 ΓΙΏρ5, ΞΟΠ] Πι65 ΟΥ̓] ηθγβ, [πΠ6 ἰδίτοτ 
ῬγΓΟΌΔΟΌΪ διβρεπάςα ΌΥ ἃ 5ἰσίης σοιπὰ τῆς 
τὶ. Ὑῃδ οχργοδϑίοη ἤσγο δε τηϊρ δῖ 
ΔΡΡΙΥ ἴο ΕΒΓ Κιηά οὗἉ βἰχῃεῖ. 

ἘΒΘΤΗΒΕΒΆΕ. 1Π|. [ν. 8---Ἰ 2, 

ἤανα τῆς σἤδλγρε οὐ τῆ6 διυβίηεδβ, ἴο 
ὑπηρ 12 Ἰηἴῖο τῆς Κιπρ᾽β [ΓΕΑΒΆΓΙ68. 

ΙΟ Απά τε Κίπρ' ἴΟῸΚ ἢ 5 τίηρ ἔγοπι 
18 ἢδηά, δηὰ ρανε ἰτ υμτοὸ Ηδπιδη τῆς 
δοη οὗ Ηδαδπιπιδάδιηδ τῆς Αραρῖτε, τῃε 
]εννϑ᾽ 'εῃετηγ. 

11 Απάτῃε Κίμρ 5414 ὑπο Ηδπηδη, 
ἼΠε 531||νὸγ 5 ρίνεη ἴο ἴπες, τε ρεορὶε 
αἶδο, ἴο ἀο νι {Πεπὶ 45 ἰζ βεεηγείῃ 
δοοά ἴο τἢεε. 

12 ἽΠεη ννόγε ἴῃς Κίπρ᾿β ᾿βογίθεβ " ὁτ, ἐ- 
γείανισ, 

ς]]εὰ οὐ τῆς τῆϊγίεθητῃ ἀδγ οὗ τῇε 
ἢτϑῖ πιοπῖῃ, δπὰ ἴῆστε ννᾶ5 τ τοη 

11. Τ2ε εἰδυεῦ 1: σίυόπ ο ἐδεφ ϑοτὴθ ὑη- 
ἀογϑίδηὰ [Π15 ἴο πηθᾶπ παῖ ΧΟΓΧΟΒ γοδιβοᾶ ἴῃ 6 
δι νο ψ πῆς Ηδιηδη δά οἤεγοά ἴο ἢϊπὶ; δυῖ 
1Π6 Ράβϑβϑᾶρο 15 Ὀδ[ζοΣ Ἔχρ διποα 45 ἃ στδηῖ ἴο 
Ὠίπλ οὗ 41} [ἢ 6 ῬΓΟΡΘΙΥ οὗ δι: ἢ [6νν5 45 5ῃοι)ά 
Ὀὲ ὀχοοιῖοά. [ἢ 1Π6 Ελϑοῖ σοηῃοσαίίοη ἕο] ον 5 
ΠΟΟΘΒΒΑΓΠΥ͂ Οἡ Ῥιδ]ς ἐχεςυτίοη, ἴπ ξοοάβ οὗ 
ΟΥΙπλη415 δβϑομβραϊίης ἴο ἴπθὸ σγοόννη, ψ Ὡς 
ἄἀοε5 νυ ἢ {Βότὰ 5 ἴἴ σποοϑοβ. ((ἰοτηραᾶτὸ νεῦθα 
13, δά ἤη., δηά ςἈΒ. νἱϊϊ. 1, ἀπὰ 11, δά ἤη.) 

ἐδε΄ ῥεοῤίε αἰτο.1ὺ 1ἴὰἃ μᾶ5 Ὀδθη ϑαδαϊὰ ἴο 6 
“ Ἰπογοά!θ]6 " τηδῖ δΔηγ Κίπρ 5ῃουϊά ἴπι15 5δςτὶ- 
ἔς 4 ψνβοΪθ ρθορῖς ἴο ἴδε οἤεηδοά ἀπῆν οὗ 
ἃ πιλϊηϊσῖογ : Ὀυῖϊ ὄνεη 6 Ννεῖῖο αἰϊονς {μαῖ 
βυςἢ δὴ δεῖ ἰ5 'ἴπ Κοορίηρ νυ ἴΠ6 σΠδγλςῖογ 
οὗ Χογχϑβ, δπά, δείηρς το] οὗ ἢΐτῃ, 15 σγθάιῦ 6. 
(Ἢ Εἰπ]οϊτυηρ, ὃ 298, 4.) [π ἕαςϊ, ἴἴ 15 οὐ ἃ 
ΡΥ νυ πιᾶηγ δοῖβ οὗ Οτὶθηίδὶ ἀδϑροῖβ. 

12. Τρεη αὐεγό ἐδὲ ἀϊη σ᾽: “γίδες ΓΙ το 
Τῆς “5. 065" οὗ ΧοΙχοβ ἅγὸ πιρηϊοῃ 
τλογε ἴδῃ οῆςε ΟΥ̓ Η ἐγοάοῖιι5 (Ν}}. τοο ; 1]. 
9φο)ὴ. ὙΤΠΕΥ ἄρρθᾶγ ἴο ἢᾶνε δε ἰὴ ςοηπδίδηϊ 
αἰϊοπάδησε οὐ ἴδ πλοπδγοῖ, γοδαν ἴο ἰηὐϊῖς 
ἢ 15 Θαϊςῖθ οΟΥ ἴο ποῖδ ἄοννῃ ΔΠΥ͂ ΟσΟΙ ΤΕ ηςε8 
νὴ οἢ ἢο ἀδδιγοά ἴο μᾶνὲ σεσογάρά. 

ομ {ῤε ἐῤίγίεεπί ἀαγ.) ἨἩτλδῃ Πλᾶ, ἀρρᾶ- 
ΤΟΏΓΥ (ΠοΟΙρ. νΟΓβὸ 7 Ὑν 1 νΌυβῈ 13), οὐίδιηοά 
ΟΥ δι8. υ86ὲ οὗ ἴῃε ἰοῖ ἴῃς 1321} ἀδγ οὗ Αὐἀδγ 
4ἃ8 ἴῃς ἸυΓΚΥ ἀαΥ ἔοσ ἀεσδβίσγογιης ἴῃ6 [εννβ8. 
ΤῊΙ5 ΤΔΥ ἤᾶνο σδιιδοαά ἢϊπὶ ἴο Ηχ οἡ ἴῃ ἡ 21 
ἀδΑΥ οὗ ΔῃοῖΠοΓ πιοηίῇ ἔοσ ἴδε σοπιπιεῃοοπιοηΐ 
οὗ Ὠΐ5 ΘῃἴογργΊ56. 

9 ἐδὸ ἥγε! »φνιοπὶ δὴ ΒΥ ἴδε ἰβδιια οὗ τὴς 
ἄδθογεο δὲ 115 [1η6 ἴπὸ [ἐν 8 τὨγουρῃουΐ τΠ6 
οπλρίγα δὰ ἤοπι πίηες ἴο οἴδνθη τηοηῖἢ8᾽ 
ϑναγηϊηρ οἵ (ἢς ΡΟΓΙ] νν ἰςῖ τὨγοδίοηθα {Ποπὶ. 
50 Ἰἰοῃξ ἃ ποῖϊςε ἰ5 ᾿Ἱῃουρμῖ ἴο 6 “Ἰηστεα δῖε" 
(Βανι ἀϑοῃ), δηὰ [πὸ φιιεβίίοη 5 αϑκοά, “ ΔΝ ἣν 
αἀἰά τΠΕΥ ποῖ ἴπεπ αυἱτ ἴπ6 Κιηράοπι»" [Ι͂ἢ 
ΓΕΡΙΥ ννὸ ΤΊΔΥ διγ, (1) [αἴ ΣΊΔΗΥ ΟὗὨ ἴῃς ΠΊΔ 
δαᾳτε αὐπίρα τῆς κιἰησέοηι ; ἀηἀ (2) παῖ ἰΠο56 
Ψνἢ0 τουηδ! θα τλΥ πᾶν Ὀο]ονεά, ἢ Μοτ- 
ἀδολὶ (οἰ. ἴν. 14), ἴπαξ δηϊαγροπος πὰ 
ἀεἰνεγαποθ ϑΌυ]αὰ ἅγῖδε ἔἴγομλ 50ΠΊΣ αὐλοῦ 

Ιου, 
οϑῥνεεοο 



ΠΕ, ΕΒΤΗΕΚ. ΠῚ. [Γ. 485 
δοςοτάϊπρ ἴο 81 τῆαϊ Ηπιδη ᾿ιδά σοη- 
πλληάεαὰ ἀπο ἴμε Κιηρ᾿β ᾿Ιευτοηδηῖβ, 
δηά ἴο τῇς ρονθγποῦβ τῆδλὶ τὐέγέ ΟΥΘΓ 
ἐνεγυ Ρῥτονίηςε, ἀπά τὸ τῆς τγιΐθγβ οὗ 
ἜΥΕΓΥ͂ Ρεορὶς οὗ δνθῦὺ ργονίηςε δ6-- 
ςογάϊηρ ἴο τῆς νυττπρ τῃεγθοῦ, δηὰ 10 
ἜνεγΥ Ρεορὶε δίζεγ τῇ εὶγ ἰδηρυδρα ; ἴῃ 
της πδῆης οὗ Κίηρ Αδδθιδγιι5 νγὰβ ἰΐ 
νυτίτῖεη, ἀπά 5εα]εά ἢ τῆς Κιηρ᾿ β 

. τίηρ. 
.12 Απά τῇς Ιεἴζειβ ννεγα βοηῖ ὃῪ 

Ροϑβῖβ ἱπῖο 4}} τῆε Κιπρ᾽β ργονίῃσεϑβ, ἴο 
ἀεϑῖγογ, ἴο ΚΙ], ἀπά ἴο σδιι86 ἴο ρεΓΙ5ἢ, 
4}1} [ενν8, δοῖἢ γουπρ δηά οἷά, {τε ε 
σὨΠ]άγεη δηά ννοπλεῃ, ᾿ῃ ομδ ΔΎ, φυόμ 
προ τῆς τῃϊγιεοητῃ ἄγ οὗ τς τυνεϊ ἢ 
τπχοητῆ, ψνῃ ἢ ἐς τε πιοητ Αάλτγ, 
διὰ το ἰαξε τῇε 8ρ01] οὗ τῃδπὶ ἴογ ἃ 
ΡΓΕΥ. 

14 Τῆς ςΟρΡΥ οὗ τῇς νη τηρ ἰοσ ἃ 
ςοπιιπδηδηιοης το δα ρίνεη ἰῇ ΘΥΘΓΥ͂ 
Ρτονίηςσε νγὰ8 ρυ Ὁ] 5Πηεἀ πηῖο 8}} ρεορίε, 

Γ(ΗΑΡΤῈΒΚ ἹΝ. 

1: 744 σγαι νιομγπΐσ οΥ ογάξιαϊ αμπα {ὰδ 
ϑέῖω. 4 ειάερ, πα είαπα ἐμ 1], σοπαάίᾷ 
ὼώ “227ογωώνεαῖ, τοὴσ τἀσιυείλ 446 καπδό, ἀπά 
αὐἀυϊτείλ ἀφ το ππάεγίαξε ἐΔς στ, τὸ .22 
ἐχομσίσ δώ πτεῖ ἢ ἐἀγεαίεμεί ὧν 7ογάεεαι, 
15 «δή4 αῤῥοίϊκηηρ αὶ μπσέ “πα εγίαζείά 1ἀξ 
ΓΑ 

ΗῈΝ Μοχάεοαδὶ ρετγοείνεά 4] 
τῆδῖ ννὰ8 ἄοπε, Μογάςοδι γεπὶ 

ἢ15 σἰοίἢ 65, δὰ ρας οἡ βδοκοϊοιἢ νν ἢ 
4365, ἀπά ννεηῖ οικ ἱπῖο ἴπ6 πηιάϑς οὗ 
τῆς οἰἴγ, ἀπά οτίθα ἢ ἃ ἰουὰ δηά 8 
ΟΙΓΙΕΓ ΟΤῪ ; 

2 Απά σλπιε Ἔἐνεη δείογε ἴῃε Κὶπρ᾿β 
ραῖθ : ἔωγ ποῇδ γιΐσὴΐ δηῖεγ ἰητο ἴῃς 
Κιίπρ᾿β ραῖε ο]οτῃεά νυ βδςκοίοιῃ. 

2 Απά ἴῃ δνογὺ ργονίπςα, νν ἈΠ οτ- 
βοανεγ τῇς Κιηρ᾽β σοιηπηαπάηχεηϊ ληά 
ἢϊ5 ἄεογεα σᾶπηθ, ἠἠεγε τῦας γτεαδῖ 
πιουγηΐϊηρ, ἀπιοῦρ τῆς [ενν80 δπὰ ἔλϑῖ- 
ἱπρ, Δπ4 νγεερίηρ, δηά νγαι]ηρ ; δηά 

τῃδὲ {ΠΕ 8μου]ὰ δὲ γελάν ρδίπϑε της. ᾿πιᾶπν ἰΔΥ ἰπ βᾶςΚοίοιἢ δῃὰ ἅἀ5ῆςβ. ΤΗῸΡ 
ἀλγ. 4 8ο Εϑιμειβ πιαίἀάς δηά ἢεὺ πμά κελοι 

ΤΟΙΔηθεγ δίπβ σάπια ἂπά τοἰϊά “ὺ ἢδγ. ἕκτον 
ἼΤΒθη νγᾶ8 ἴῆῇ6 4υδεη δχοεθάϊηρ]ν "παν. 
σηενεά ; πὰ 886 β86πῖ σαϊπιεῃς τὸ ἐον 

Ις Τῆς ροβίβ ψεηῖ ουΐ, δείηρ, ἢ45- 
[επεὰ ὈΥ τΠ6 Κίηρ᾽5 σοπιιηδηάιηδηζ, 
διά τε ἀεςοτγες νγὰβ ρίνεῃ ἰη ϑῆυβηδη 
τῆς ραΐδςε. Αμά (ἢς Κίηρ δῃά Ηδπιδη 
δᾶῖ ἀοννῃ ἴο ἀσκ; δυῖ τῆ6 οἰ 
ΘΗ ἤδη νν85 ρεγρὶεχεά, 

ΟΥ οἴποτ. Α5 ἴο [15 θείης ᾿ργοῦδθ]6 παῖ 
Ἡπιδη 5ποιυ ἃ ρῖνο δυςῇ ἰοπρ Ποῖςθ, ννῈ ΠΊΑΥ 
τουλατς (ἢαϊ Η ηλδη ΟὨΪΥ ινἰϑῃθδὰ ἴο ὃς αι 
οἵ Μογάεοαὶ, δηά (ῃαϊ ἴπ6 Πιρῆϊ Οὗ 186 [ἐνν8 
ϑνου]ὰ αν βογνεὰ ἢ]5 ρυγροδο 4ις 45 νγο]] 
ἃ5 1Π|61Ὁ Πηλά554ΓΟ. 

Πεμίεπαπ!4.} 1, τ γα] ν, “' βδῖγαρβ.᾽" 

13. δοη: ὁγ ρου! ..1] 866 ποῖο οὐ οἷ. 1. 22. 

“βοη {δὲ ἐδιγίοεπι 44γ1 Τῆς ΕΧΧ. εἶνε 
πε ταῖρι ἀδΔΥ 45 {πδῖ οὗ [πὸ ἰηϊοπεάδα πηλϑϑδςογεα. 
Τῆς [ἐνν8 δ ργθβθηΐ Κϑθρ ἴῆγθε ἀδγϑ, ἴῃς τ 1(ἢ, 
{πὸ τῳ, ἀπά ἴΠπ6 ιςἢ οὗ Αἄδγ, 85 σοηηφδοϊοά 
ψἢ 1ὴ6 Βραςῖ οὗ Ριιγίπι, " δι πηαῖο ἴἢ6 τ (ἢ 
ἃ ἴϑῖ, σοπηπηοτηογαῖίνο οὗ ἴῃ6 ἔασι οὗ βϑῖῃογ 
(εἰ. ἰν. τ6), πὰ Κϑοερ ἴδε ἐρδοὶ ἰἴϑδεὶϊξ οὴ [ἢ6 
141 δηά τς. 

14. Τόε εοῤγ.] ἘἈλδίδοσ, “ Α Τοργ." 

156, δδιαῥαπ «υαι βεγρίοχεά ἢ ὍΤῊΪ5 τοπιαγκ 
μὰ5 ὕδεπ δι δυϊοά ἴο ““ [νυ ιϑῃ σοπςοοῖτ" δυῖ 
νὐἱτηουϊ γοάϑοη. δι152 νν5 πον ἴῃ:6 σδρίίδὶ οἵ 
Ῥογοία, δηὰ τδ6 τηδίη τγοϑιήθποο οὗ ἴη6 ῬοΥβΔΠ8 
οἵἉ δ᾿] “ἢ ταπβ. ΤΠ686, θοῖπς διίδομ θά ἴο τῆς 
τοὶ ίοη οὗ Ζογοδϑίθγ, ννου ὰ παΐυγα! !ν σγτη- 

οἰοῖῃα Μογάεςαϊ, ἀπά τὸ ἴα ἀυνᾶὺύ ἢ] 
βάσΚοοῖῃ ἔγοηχ ἢἰπι: δῖ ἢς τεςοὶνοά 
1 ποῖ. 

ραΐηΖ6. ἢ (6 [ονν5, δηὰ 6 ἀϊδτυγθοα δὲ 
{πεῖν (Ὠγεδϊεποα ἀοϑίγιςσίοη. ΝΑΥ, Ἔνθ ἀραγῖ 
ἔγοτῃ [15 Ὀοπὰ οὗ ιἱηϊοπὶ ἴπεῈ ἄθογθθ ννᾶϑ8 
58:6} π᾿ ΘΠΕΥ σίγαηρο ἀπά οπιπουβ ἴο “ Ρεγρίεχ ἢ 
(πουρδτῆι] οἱ ΖΘη5. 

ΟΗΑΡ. ΡΝ. 1. Μονγάξοαι! γεπὶ δὶς οἷοί ες. 
Το τεηα οηθ᾽β οἱοῖῃοϑβ ἴῃ συίεῖ ννᾶ5 45 πηυςὴ ἃ 
Ῥογβίδη 54 [οὐνϊϑἢ ργαςίςο. (566 Ηδτοά. νἱῖ!. 
99; “ξ5ς}). "Ῥογβ.᾽ Ξ40κ51; 1οζο, ἄς.) 

α ἰομά απ ἃ δίοΡ 7.1] Οπ ἴμε Ἰουά 
νΑΠἶῃρ οὔἴΠ6 ΟΥθηΐα]β ἰῃ βοσγονν, 5566 Η ογσοά. 
ὙἸ. οο; ἰχ. 24; δηά σοπηρᾶγε “5, οἢ. " Ῥογβ." 
2ξ1-2δ8ϑς: ξγο-τοδς; 7ο2-ῖοφς. Τὸ κἰγοοῖβ οὗ 
ϑι158 τεδοιηάοά οἴθη ἐπουρὰ ἴο “ἰοιὰ «δηά 
ὈΠΟΥ οΥΓ65.᾽ 

Δ, Νοηε »ηὴλσδὶ ορΐορ ἱπίο ἐδὲ Αἰησ᾽, 966 
εἰοιρεά «οἱ ταορλείοΡ. ὍΤὨϊ5 ἰανν 5 ποῖ οἶβὸ- 
ψῆσγο τηοηποηρά; δυῖ [ἰἴ5 ῥγίηοιρὶε --τῆδῖ 
ποιπίης οὗ 6.1} οἴγθη 18 ἴο ΡῈ οδίγυάδεοά οἡ 
[π6 πιοῃδγςοῇ -- 45 Ὀδθη στοοορηϊδοά σου ζἢ- 
ουΐ ἴῃς Εδϑῖ ἴη 8}} ἀρθβ. (Οοιρ. Οεη.]. ω) 

4. Εειδεογ" ν»ιαϊάς... Ἰοίά 1“ δεν. Ἐς51 τ᾽ 5 
ὨΔΙΙ ΟΠ ΠΥ δηὰ ἢΕΙ σοδι! 5 Ὦ!}Ρ τὸ Μογάροδὶ 

Ἄ 
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{ Ἡεοῦ. 
εὐάονν ἀξ 

έ λα κε 

δωνγε ἀφν. 

ς ΤΠ εη οΔ]]ε4 Ἐϑεέπεν ἔογ Ηδίδο, 
ον’ οὗ τὴς Κίηρ᾽ 5 σμαπιθεγϊδίη5, ἵνν ποπ 
ἢς μα δρροϊητεά ἴο διϊεηα ὑροη ἢεγ, 
Δηὰ ρᾶνε ἢϊπι ἃ ςοπηπιαπαάπιεηϊ ἴο 
Μοτγάεοαδὶι, ἴο Κῆονν ψνβαδῖ ἰξ τας, ἀπά. 

1 τυα:. 
8ο Ηδἴδορβ. ψεπὶ ἰοσῖῃ το Μοι- 

ἀεδοαὶ απῖο τε βἴγεεϊ οὗ τῆς οἰἴγ, ννῃϊς ἢ 
τυας Ὀείοτα τῆς ΚΙμρ᾽ 5 ρᾶϊε. 

7 Απὰ Μογάεοδλι τοϊὰ ἢϊπὶ οἵ ]] 
ἴηι Πλὰά παρρεημεά ὑπῖο δίπι, δηά 
οὗ τε 8ιπὶ οὗ τῆς πιοηεὺ τῃδῖ Ηδ- 
ΤΔη Παὰ ρῥιοπιίὶϑβεά ἴοὸ ΡᾷῪ ἴο τῇς 
Κιηρ᾿β {γελϑυγίεβ ἔογ τῆς |[ενν8) ἴο 
ἀεβῖγον {Πεη]. 

8 Αἶβδο ἢς ρᾶνὲ ἢίῖπιὶ ἴῃς ΤορΥ οὗ 
τῆς ννυητίηρ οὗ τῆς ἄδογες τῇῆδῖ ννγᾶϑ 
σίνεη αἵ δῆυβῃδη ἴο ἀεβίγου ἴἤεπι, ἴο 
5ῆενν 12 ὑπῖο Εβίμεγ, δηά ἴο ἀδοΐδλγε 
4 υηἴῖο δαῖ, ἀπά ἴο οἤαᾶῦρε ἢοῦ 
τῆλϊ 5η6 5ῃοιυ!ά ρὸ 'ἴπ υπῖο τῇς Κίῃρ, 
ἴο ΄᾿΄ηᾶΚὲ βιρρ!ςατίοη ὑπῖο ἢϊπὶ, δηὰ 
ἴο πιᾶκε τεαιεϑῖ δείογε ἢϊπὶ ἔοσγ ἢδγ 
ΡεορΪες. 

9 Απὰ Ηδίδοῃ Ἴᾶπιὲ δηὰ το]ά 
Εβιῆεγ τῆς νγνογάβ οἵ Μογάςοδι. 

1.  Αραδίη Εβιῃεγ βρᾶκε ὑπῖτο ἢδ- 

νἢ 

ὙΟΓΘ ΡΓΟΌΔΟΪ ΟΥ̓ [15 {1ππὶὸ Κπονγ ἴο ΠΟΙ 
αἰϊοηἀδηΐβ, ποιῇ 5{11 σοηςοαϊοαὰ ἔγτοπι [6 
Κίηρ. (δες ςἢ. νὴ]. 1.) 

6. Τῥὲ «ἐγεεῖ οΥΓἹ δὲ εἰ1γχ.] ἘΔΙΠΟΥ --- [ἢ 
“Βα ΔΙΘ᾽" ΟΥἹὈ ΟΡΘΠ δΡ8006." (δ66 δῦονυσ, 
Ὠοΐεβ οἡ ΕΖ2Γ. χ. 9, ἀηά Νεῆ. νἱῖϊϊ. 1.) 

8. 72ε εοῤ).] 

11. Τενε 5 οπό ἰαεὺ 9 δὶ: ἰο ῥμ δὶν»η ἰο 
ἄεαιΡ.)Ὶ Ἀδίδογ, “ἸΠΟΓΟ 15 Οὔ ἰὰνν Ζζ0 σ᾽ ἃ ἐπι, 
ἴο Ριυϊζ πὶ ἴο ἀεαῖῃ." Τδαὶ τ ννᾶ8 ἀδαῖῃ ἴο 
Ἰηίγυἀθ οἡυ ἴδε ρῥσγίνδου οὗ ἴῃς Ῥεογβίδῃ Κίης 
υπϊηνεὰ ἀρρεᾶγβ αἰ ΘΑΓΙΥ ἴτοπι ἴπε 5ἰηρὶα 
ὀχοορίίοη ψ Ὡς ἢ Ηετγοάοζι5 ποῖο5 (ἢ}}. 84, 118). 
Τὶ νν5, ποννόνοσ, ἰπ πιοϑῖ ᾿ᾶ565 δ᾽ οσσαῦϊο ἴο 
τοαιιοϑὲ δῇ διιάϊθηςο; δηά ἴἴ 45 Ὀθεη δϑκοά, 
ἌΝῊΥ ἀϊά ποῖ Ἐβίπογ ἀο 50: 
ΔΏΒΟΤ οδη ὃς φίνθη ἴο 1}15 ἱπαιΉΓΥ ; δυΐ ἰξ 15 
Ῥοβϑίδὶο (ῃπδΐ ἰῃ ἴῆ6 ὙΟΥῪ τεϊγοα ροβιτίοπ οὗ 
γνοσήθῃ ἰη Ῥεγβία δυςῇ ἃ βῖερ οὐ [6 ρατί οὗ 
ἃ 46δὴ νου] πᾶνε Ὀδοὴ γοραγάθαά 48 πΊΟσῸ 
ὈΠΒΘΟΠΪ ἴπδη ἴπδῖ ἢ ς ἢ ΕϑΙ ΕΓ ἴοοκ. 

ἐδε σοίάεη “εεβρίγε Α πιοάσγῃ οττἰς 518, 
4] 5 τὸ ΠΚοῖγ {παῖ ἃ Ρεγϑίδη κίηρ νοι] αἰνναγ8 
ᾶνὸ ἃ βοϊ θη βεθρίγο ὈΥ̓͂ ῃἰπὶ ἴο 58ἰγεῖςῃ οιἱἍ 
ἰονναγάβ ἱηίγυ δ γ8 Οἡ ἢἰ5 ῬγνΔΟΥ }" [ἴ 966 18 
Θηοιιἢ ἴο ΓΟΡΙΥ ἴπαΐ ἴῃ 4}} ἴῃ πιτιεσου 8 
τεργοδεηίδίοῃϑβ οὗ Ρεγϑίδη κιίημ8 δ Ρεγβερο δ 

“Α (ΘΟΡΥ͂,᾽ 49 ἴῃ «ἢ. 111. 14. 

ΕΒΤΗΕᾺΒ. [Ρ. 

Νο ἀεοοεϊάο 

ἴν. 5---᾿4. 

τοἢ, δηὰ σὰν ἢϊηὶ σοπιηπηαπάπιεηϊ 
απο Μογάεοδι,; 

11 ΑἹ] τῆς Κιπρ᾿β βεγνδηῖβ, δπά τῆς 
Ρεορὶε οὗ τῆε Κιηρ᾿β ργονίποςβ, ἀο 
Κηονν, ταὶ τνμοόοβοενεγ, νεῖ ΕΓ πηδη 
ΟΥ̓ ννοπΊδῃ, 5ἢ.4]1] σοπλα ιπῖο τῆς Κίπρ 
Ἰπῖο τῇς ἱπηεῦ σουγῖ, γῆ 15 ποῖ σδ]ςά, 
ἐλέγε 15 οὴς ἰὰνν οὗ 18 ἴο ρυῖ λήπι ἴο 
ἀδφαδιῇ, Ἔχοθρῖ δυο ἢ ἴο ννῃοπιὶ ἴῃς Κίηρ 
584} ΠοΙὰ ουὖκ τῆς ροϊάεῃ βςερίγε, [παῖ 
ἢ πιΑῪ ἰΐνα : δυῖ 1 ἢανεὲ ποῖ δεεη 
οδ]]εἀ το σοπλα ἰῃ μηῖο τῆς ἰείπρ ἴῃ 656 
{ΠΥ ἀλγϑ5. 

12 Απά {ποὺ τοϊά το Μογάεοδὶ 
Ἐϑιθετβ ννογάβ. 

11 ΤΒεη Μοχγάεςοδι σοπιπγαπάεά ἴο 
ΔΏΒΥΓΕΙ Ἐδῖμετ, ΤΒΙΩΚ ποῖ ψ ἢ τῆγ- 
561 τιδῖ τῆοιι 5ῃλῖς εβοᾶρε ἴῃ τῆς Κι 5 
ἤουϑδβε, πιοῦε ἴπμδη 81} τῃε [εννβ. 

14 ἔοτ τῇ τῇου ΔἸτορεῖμεγ ποϊάεϑβε 
ΤΥ ρεᾶςε δῖ [ἢ!5 τπΊς, 1ἠδη 5}4}} τ γα 
ΤΕηΪαγραπιεπὶ δἀπὰ ἀε]ϊνεγάποα 4γ|56 ἴο ἴ τ. 
τῆς [εν ἔτοπλ δηοῖμεγ ρἷδςε; δυῖ ἐών. 
του ἀπά τὴγ δι Πεγ5 ἤοιιδα 5}4]] θὲ 
ἀεβιτογεά : ἀῃὰ ψνῆο Κπονγεῖῃ ψνῃεῖθεῦ 
βου ἃτγῖ σοπια ἴο πε Κίηράοπι ἔοτ «κεὶ 
ἃ τἴἰπι6 25 της ὲ 

(Πεγε 185 ποῖ οὔθ ἴὴ ΨὨΙΟΝ ἴΠῸ τηοπάγοῖ ἀ065 
ποῖ δο]ά 484 Ἰἰοὴξ ἱαρεγίης (δῆ (νοῖ ἰ5 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴπε βοορῖγε οὗ Βιϑῖ πο) ἴῃ ἢ15 γῆς 
Βδηά. 

1 βαυς ποί ὄκεν οαἰϊοά 10 εονιε ἐπὶ εἰπίο ἐδέ 
ἀἰηρ ἐδεσε ἐῤίγίγ αγ7 Αοσςογαϊΐπρ ἴο Ηετο» 
ἀοίυ5, ἴΠ6 νγῖνθβ οὗ ἃ Ρεγβίδῃ Κη, νυν εῖΠ. 
ῬΓΙΠΊΔΓΥ ΟΥ ΒΘΟΟΠΟΔΤΥ͂, βηαγοὰ ἢἰ8 θεά ἴῃ τὸ: 
(Αίίοη (111. 69). Α5 {ΠΕῚΓ ΠΕΓΆΊΌΕΓ δου πΠ|ε8 
ὀχοροάρα 1οο, ἴα ἴυγη οὗ ἃ ρασίίουαγ νἱδ 
ταὶ ποῖ σοπῖα [ῸΓ ὨΘΑΓΙΥ͂ ἃ ΥΟΔΤ. 

14. Τρτη “δαί! ἐδότγε οπί αρρ ριθη} . .. γε ὁ 
ἐδε ὕεαυ; ἥγοηι αποίδεγ ρίας.) 11. ε. “ἴτοτα 
βοηθ οἴποῦ αυάτίογ." Μογάδοσλὶ ργο Δ Ο 
σοποϊιιο8 ἔγοτη πὸ φγορβοεῖῖοαὶ ϑεγρίυγεβ 
τ1πΠαῖ Οοὐ ν}} ποῖ ἐν ΗΪ5 ρεορὶς ἴο ὃς 
ἀεοϊγογοά δείοτε Ηἰ5 ρυγροβδοβ νἱἢ τεϑροςῖ 
ἴο {πεπὶ ἅγὸ δοσοσηρ ἰσδῃεα, δηᾶ ἰς τΠεγείοτο 
5διἰςηραὰ (παι ἀεἰνεγταησθ νν1}} ἀγῖϑς ἔγοσῃ οἷς 
αυδγίεγ οὐ ἃποῖποσ. 

ἔδοι απά 167 ζαἰ δεν: δοισε ε)α}} δὲ ἀξειγογεά. 
1.6. “ἃ ἀϊνίηο νϑοηροδῆςσς νὴ} ονοτίακο ἴπθ6 
δηὰ τηϊης, ᾿ξ του περ]θοῖοϑι [ΠΥ ρἰδιη ἀυγ." 
ΤΠουρὴ ἴπο ».ω»"ς οὗ Οοά 5 ηοΐ ςοηίδϊπεα ἰῃ 
(Π6 Βοοκ οἵ Επίπεγ, ποῦ ἰ5 ἴῃ (ἢ 5 Υδῖϑο 
ἀϊδιϊηςί τδοὶϊξ 4} 5οη ἴο Οὐ 5 ργοπιιϑι5, δηά 
ἴο ἴδ ἀϊγεοϊίοη οὗ δυπιλὴ δνειῖδ ΌὉΥ Ὠινίοθ 
Ῥγονυϊάβῃοβ. 
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ις ὙἼ Πεη Εβιδεγ δδάς ἐλέγι τεῖυγη 
Μοτάεοδὶ ἐς σπειυεν, 

16 Οὐ, ραῖπεγ τορεῖδεῖ 411 {πε [ενν8 
τπαῖ ἅγε ἵργεβεηξῖ 'ἱπ δῆ υβῆἢδη, δπὰ ἔλϑβί 
γε ίογ πι6, ἀπά πεῖ τῆεῦ αὶ ΠΟΥ ἀπ κ 
ἴτε ἀλγ8, πῖρῃς ογ ἀδὺ : [150 δπά 
ΤΑΥ͂ πη ἀεῃ8 νν}}]} ἔδϑε ΠΠΚεννσίδε ; δληἀ 50 
ΨῈΠ1 ρὸ ἴῃ ἀπο τῆς Κίηρ, νν Ὡς ἢ ἐς 
ποῖ δοζογάϊηρ ἴο τῇς ἰᾶὺ7ν: δπὰ {1 
Ρετβῃ, [ ρεγβῇ. 

17 ὅ0 Μοχγάεοδλι ἵνγεπε ἢἰ8 γᾶν, 
ΔηΔ αἀἰά δεοςογαάϊηρ ἴο ἃ}1 παῖ Ἐβίθογ 
ΠΔ4 σοπηηδηάεά Πίηι. 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒ ΚΓΥ. 
τ είλεν, αὐυεημγίηρ οι 1}. ζίμος μτυοων, 

οὐίαὶμείά 116 σναέέ 97) δὲ σολΐξηι τεβίγε, ἀπά 
ἐιτήεί (ἀε δίης απ ἡἥανιανι (9 α ὀακφεεί. 
6 ἦε, δείηρ᾽ ἐιεομγαροά ὧν 126 Ζίμρ ἐπε ἀδσ 
σρ!, ᾿νε λένε ἰσ ἀμοίλερ δαηφμεί ἐδ 
νεχί αγ. 9 ἕανιαμ, Ξγομά 97) ἀξ σαϊγανιεές 
"»πεπί, γεῤίπείλ αἱ ἐἀε εομίεηί οὐ δοναἰξεαέ, 
14 8 ἐλὲ ἐσπμηε ο7 Ζεγωλ ἀφ δι ίάελ γον 
ἄξνεα ῥαὶ» ψ' σα ζσιυε, 

Ν ΟΥΝ ἰε οαπὶς ἴο ρ4585 οἡὐ τἴὴῆ6 
τπγὰ ἀλγ, τπας ἘϑῖΠεΓ ρυΐῖ οἡ 

ἀδγ τογὰὶ ἀῤῥαγεί, ἀλὰ ϊοοά ἱπ τἢς 
ἵππεῖ οουτγὶ οὗ [ῃς Κίηρ᾽β δοιιϑε, ονεῦ 
ἀρδίηδί τῆς Κίηρ᾽βΒ ἤουβϑὲ: δἂπὰ τῆς 
Κιηρ 8341 ὑροη ἢ15 γογαὶ τἤγοπε ἴῃ τῆς 
ΓΟΥΔΪ Πουιβε, ονδσ ἀραίηϑς τῇς ρδῖς οὗ 
τῆς ἢοιι6. 

2 Απά [ἴτ νγαϑ 80, γῆεη τῆς Κίπρ, 

16. Εειδογ δαάε ἐδενι γογ Μογάροαὶ 16, 
αησευογ) Ἀδῖποτ, “Εἰ 5ἴΠΕΓ Τοτηπιαπάδαὰ ἴο 
δΏσννοΓ Μογάεοδι." ΤῊΘ ᾿π πιο ϊλγυ Ὀεΐννθθη 
Μογάεοδίὶ δπά ἢιἰ8 οουδίη ννᾶ58 Ῥγοῦ Ὁ Υ Ηδ- 
ἴδοῆ. (866 νϑῦβϑεβ ἡ δηά 10.) . 

10. Γα" γε δῶν »κ»ὶ στε δραίη ἴδ σοὶὶ- 
ξΐοιις εἰοπιθηΐ βῆονν8 [156]. Ε᾿ Ποτ᾽ 5 ϑϑῖ οουϊά 
ἢδνε ηο οδ͵εςϊ Ὀυὶ ἴο οδίαίη Ο οὐ βίνουγ δπὰ 
Ργοϊεδοϊτίοη ἰπ ἴα ἀδηχζόγουβ σουΐβο οἡ ΨὨϊοΝ 
806 ν»ὰ3 δδοιΐ ἴο δηΐου. 

ΟΗΑΡ. ἡ. 1. Οἡ “δὲ ἐδίγά 4.7.1 [. ε. οὐ 
[6 {πιτὰ ἀδΥ ἴτοπι τῆ6 οοπιπηδηςετηθοϊ οὗ 
Ἐϑιδετ᾽ 5 ἔδεῖ. (ὅ8εε οἷ. ἵν. 16.) 
οὐ ἀφαϊηεΐ 1δὲ ρα1..}ὺ ὙΠ 8 18 [6 υμϑιιαὶ 

δι[υδιίοη οὗἉ ἴδε [γος ἴῃ τῃ6 “ΤὨγοηθ-τοοσὰ ἢ 
οὗ ἃπ Οτίεπίδὶ ραϊδοθ. ὍὙἢδ τλοπάγοβ, ἔτοτη 
858 ταϊὶϑϑοὶ ροβί[ο, οΔἢ 866 ἰηΐο ἴα Ἄσουτῖ 
ΚΠγουρὴ [6 ἀοογιγαΥ ορροϑίζε ἴο δίπι, νος ἢ 
5 Κορῖ ρθῆ. 

8. ῥα! «υἱ δου ἢ ἘἈλίμοσ, “ Νμδὶ 
δἰ] 18001" 

βὰν Ἐβίπεῦ τἢ6 φιδθη βιδπαάϊηρ ἰη τῆς 
σουτῖ, τη! 58ῆ6 οδταϊηεά ἔλνουγ ἴῃ ἢΙ5 
δίρῆϊ : δηά τῆς Κίηρ Πο]4 οικ το Ἐϑτθεῦ 
τῆς σοϊάεη δοερῖγε τῆλς τὐάς ἰῃ ἢΪ8 
παηὰ. ὅο Ἐβιίμεγ ἄγεν πᾶσ, ἂδπά 
τους θά τῆε ἴορ οὗ ἴδε βςερῖγε. 

4 Τἤδη 8414 τῆς Κίησ υὑπῖο ΠΟΥ, 
ναι νης τῆου, φιεεη Ἐκιβετὶ διά 
ννθδῖ ἡ’ ΤΥ τεαφιεϑῖ ἡ [τ 8η4}} θε ὄἜνβη 
σίνεη {πες ἴο τε ΒδἰΓ οἵ τῆς ΚΙπράοπι. 

4 Αμηά Ἐἔξβιῃεγ διιϑυνεγεά, [{ 12 σϑοη 
ξροῦ απἴο τῆς Κίηρ, ἰεῖ τῆε Κίπρ δηά 
ΔΔη Τσοπλα [ἢ 8 ἀλγ πηῖο τῆς ὕΔη- 

4ιεῖ τας [ἢᾶνε ρτεραγεά ἔογ Ηἰΐπι. 
ς ΤΒεη τῆς Κίπρ 5414, διε Ηδ- 

ΠΆΛΗ ἴο πιακε Παβῖαθ, (παῖ ἢξ ΠΊΔΥ ἀο 
8ἃ5 ἘΞΙΠΕΓ Πδῖῃ 8414. ὅο τῇε Κίηρ ἀπά 
Ηδπιὰπ ολπὶὲ ἴο ([ἢ6 δαπαιεῖ τπαῖ 
Εβιπεγ Πλά ργεραγεά. 

6 4 Απά τῆε Κίπρ 544 υπῖο Εβιδεῦ 
ἂἃῖ τῆε Ὀθαπημεῖ οὗ ψίης, Νηδὲ ἐς 
ΤΥ ρειίτίοη ἡ δηά ἴξ 584}} δὲ ργαητθά 
{πεε : διά ννῆαζ ᾿ς τῇγ τεαυδβῖ ἡ ὄενβῇ 
το τῆς Πα] οὗἩ τῆλε Κιίπράοπι ἴξ 584} 6 
Ρεγίογπιοά. 

7) ΤΠεη δηϑυγεγεὰ Ἐβίμετ, ἀπά βαἱά, 
Μὲ ρετίτίοη πὰ ΠΥ γεαιδβῖ ἱ:; 

8 {1 πᾶνε ἰουπά ἔλνουγ ἴῃ ἴῃς 
ϑίρῃς οὗ τε Κίπρ, δπά ἰξ ᾿ξ ρίεδλβϑε τῇς 
Κίπρ ἴο ρύδηῖ ΠΥ ρετίτίοη, ἀπά ἴτο 1 μεὺ, Α 

Γίογπι ΤΥ γεαυαϑῖ, ἰεῖ τῆς Κίηρ ἀπά - 
ἘΠ οιβῃ οοπὶς ἴο τε Ὀάπαιεῖ τῆλε] 

“ εῥαἰ! δὲ ευεη φίυεη ἐδεο 1ο 1δὲ δα 9 1δε 
ἀϊηφάο».} Αςοογαίης ἴο ΗἩγοάοῖι (ΙΧ. 109), 
ΧοΓΧχΟβ, ΟἹ ΔηΟΙΠΟΓ Οσολϑίοη, ννῆθη ρἰδαϑθὰ 
Ὑἱἢ οἣθ οὗ ἢἷ5 ννῖνο8, οἴδγοά ἴο βτδὴηξ περ 
ΔΩΥ τεηυεβὶ νυ μδΐονοσ, τυπουξζ Ἰἰπιϊαϊίοη. 
Ἅἢ τὰς ργοβεηΐϊ πιο σοπιραᾶτε ἰπδὶ οὗ 
Ηετγοὰ Αμίραβ (Μαγκ νὶ. 23). 

4. 17εἰ δὲ ἀϊηρ. .. ἐογῖο ἐδὲ ἀᾳ7 μηπίο {δε 
δαπδμεί. ἘΞΙΠΕΓ 566Π15 ἴο δανο Ὀεθη δἴγαϊ ἴο 
τηᾶΚο ΠΟΙ ΓΟΔ] γεηϊοϑῖ οὗ ΧΟγχοβ ἴοο ΔΟΓΟΡΙΪΥ, 
δηὰ ἴο ἢᾶγο νυ ϑῃθα ἴο ᾿πηρτοϑ5 ἢ: ΠῈ Εὐουτααὶν 
θείοτε ἀοίηρς 90. 5116 ςοποϊ ἀρὰ {παῖ ἴῃ Κιης 
ΟΣ] τἱπἀογϑίδπα παῖ 586 πδὰ ἃ γοαὶ ρεϊπίου 
ἴῃ τῆς ὈαςΚρτουπά, δηἀ νγοιυ]ὰ σοσογ ἴο ἱξ, ἃ5 
ἰὴ ἔαςῖ ἢς ἀξ (γογϑθο 6, δηά ςἢ. Υἱῖ. 2). 

Θ. “1, ἰδὲ δαπημεί 97) «υἱμῇ ΑΝοΡ {ΠῸ 
τπεδῖ8 ΓΟΙῸ Γειηονοά, ἴἴ νγᾶβ συϑίο ΠΑ ἴῃ 
Ῥογϑία ἴο σοηπίίϊηθο ἴ[Π6 Ὀαπηυεῖ ὉΓ 4 ᾿οπ- 
δἰ γαῦ]ο ἔπι νυ ἢ ἤτι115 δηὰ νυὶπὸ (Ηεογοά. 
..111). Βυπηρ 1} 15 ρασγὶ οὗ ἴῃς ἔελβῖ, ἴδ κίην 
τεπεννοά ἢ15 οἴογ. 
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8[|8}} ργεραζς ἰοῦ ἴπεπὶ, δηὰά 1 νν}}} ἀο 
ἴο πιοῦγονν 85 ἴῃς Κίηρ δῇ ϑαϊά. 

9 ΤΠεη νγεπς Ηδπιδη ἰογτῃ τμδῖ 
ἀλγ Ἰογίω! δπηὰ νι ἃ ρἰλά͵ Πεδτῖ: 
δυῖϊ ψνῆθπ Ηδλπιδη 8ἂνν Μογάεςδι ἰῃ 
τῆς Κὶπρ᾿ 5 ρᾶῖε, ἴῃς ἢς βτοοά ποῖ ὑρ, 
ΠΟΥ πιονοὰ ἴογ ἢϊπι, ἢς ννγαβ {μ}] οὗ 
ἱπαϊρηδτίοη ἀρλίηϑδε Μοτγάδοδι. 

1Ιο Νανεγίμεὶεθ Ηδηιδη τγείγαιπεά 
ΒΙπιβεὶξ: δηά ἤδη ἢε οᾶπιε Βοηλε, ἢς 
βοηΐ δηά ἴςδ|]64 ἔογ ἢ18 ἔπεπάβ, δπά 
Ζετεβἢ ἢἰ5 ννιία. 

11 Απά Ηδλπιδη τοΪά τῆεῖ οὗ {πε 
σίοτυ οὗἉ ἢἰ5 γίςῃμεβ, δηὰ τῆ6 πιυϊτίτυάς 
οἵ 8 σδι]άγεη, ἂπὰ 41} 66 ἰδίηρε 
νυ πεγείη πε Κίηρ, ἢδλά ρτοπιοῖδα Π]η1,. 
δηὰ πον 6 μιαά δανδηςεὰ ἢὶπὶ ἀῦονε 
τῆς ῥργίηςεβ δηά βεγνδηῖβ οὗ τῆς Κίπρ. 

Ε5ΤΗΒᾺΆ. ν. Υἱ]ἱ. [ν. 9---2. 

14 ΦΤΠἢεπ 414 Ζετγεβῃ ἢὶς νς 
ἀπά 41] 5 ἔτίεπάβ. πο ἢϊππ, ἴμεὶ ἃ 
᾿βΑ]]ονν8 δε πιδάε οἔ πῆν ςυδίτ5 Πίσῃ, ἱ Βεὰ, 
Δπὰ ἴο πιοῦγονν βρεᾶί ἴποιι ὑπο {πε 
Κίηρ τῆαῖ Μογάξεοδι πιᾶὰὺ δὲ παηρεά 
τῃεγθοη : ἴπδη ρὸ ἴδοι! ἴῃ ΠΊΕΓΓΙΪΥ νντῇ 
πε Κίηρ πο τς δαπαυεῖ. Απά τῆς 
τηϊηρ πε ΗἩαπιδλη ; ἀπά ἢ σαυβεά 
τη6 ραϊ]οννβ ἴο δ6 πιδάε. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΡΥ]. 

Ι “1 λασμεγς, τεασἐμσ ἐπ ἐάε κἀγομέείος οὗ 11ε 
φοσαΐ εγυέεέ ὅομς ὧν ογάεεαξ, Ἰαξείλ ἐαγέ ον 
δὲς γειυαγά, 4 ἴανιακ, εοπεησ ἰσ σα Ἰφαΐ 
δ ογάκεας  » σά ἐξ ἀαηρεαά, “πατσαγές σίας 
“οτε»φο ἐλαί ἦε νιΐρἀξ αἱ ἀπε ἀσνομγ, [2 
σον ῥίαϊκπέη ο7Γ ἀπ εογίμμό, ἀὴρ “γώμας 
ἐεἰέ ἔνε ο7) ἀξ να ἀξείέεγ. 

12 Ηδλπιᾶη 8414 πιοεονεῖ, Ὗ68, 
Ἐβῖπεγ τὰς συεεμ ἀϊά ἰεῖ πὸ πΊδῃ 
οοπιε ἴῃ νυ τὰς Κίηρ απῖο τῆς ὈΔη- 
υεῖ τῇδ 58; ἢδά ργεραγεὰ Ραϊ πλγβεῖ; 
Δ τὸ πιογγονν πὶ 1 ἰπν τε τπῖο ΠΘΓ 
᾿Α͵5ο ψνἢ τῆς Κίηρ. 

12. Ὑεῖ Δ4]] τἢ!]5 ἀνδ]θτῇ πι6 ποιῃίηρ, 
80 ἰοηρ 45 1] 8εεὲ Μογάεοςαδι τες εν 
δἰττίηρ δ τὴς Κιπρ᾽β ρδῖε. 

Ν τας πίρῃς ἴσου] ποῖ τῃε Ἡπϑο γθα 
Κίῃρ; 5ἷθερ, ἀηἀ ἢς ςοπιπιαηάεά ΩΣ πῶ 

ἴο ὑγίηρ τῆς Ὀοοΐ οὗ τεϑοογάβ οὗ τῆς 
Ἐ ΕΑδΕ Ττν ἃπὰ {Π6γ τνεῖα γοδά δείογε 
τῆς Κίηρ. ᾿ 

2 Απά ἴξ νγᾶβ ἰουιπα νντίζτεη, τῆαῖ᾿ 
Μογάεςδι δά τοἰά οἵ ᾿Βιρίμαπα δηὰ δήζίλαη, 
Γεγεβῆ, ἔνο οὗ τῆς Κίηρ᾿5 σμαιδεγ- τα το ᾿ 1 δε. 
ἰλίηι5, [ῃ6 Κεορεῖβ οὗ τῆς 'άοογ, νγνῆο μάνεοίά, 

8. 7 ουἱἐο 1ο »πογγοαὺ α. ἐδὲ ξἰηρ δαὶῤ «αἱά.} 
Ἐκιμοῦ 51}}} σαηηοῖ Ὀγίηρ Ὠοσγβοὶ ἴο πιδκοὸ [Π6 
Τοαιοϑὲ οἡ ἢ 50 τῆς ἀσρεηάβ, δηά 
Ογάνο58 Δποΐπου ἀδυ β γοϑριῖθ. 86 νν"}}} βοΐεη 
ἴΠ6 ΚΙπρβ ποατὶ ΟΥ ἃ ϑεςοηάᾶ Ὀαπαιιεῖ, δπά 
ΠΘη δῆ 11] βυθπηῖ ΠΕΡ ροι το ἴο Ἀἰπὶ. 
ὝΠΕΟΓΟ 15 δοπιθίπιηρ ἜΧ ΓΕ ΠΊΟΪΥ πδῖυγαὶ ἴῃ 115 
᾿ιοϑιϊδίϊοη. 

9. ΗἶἰἼ “οοάὐ ποῖ μῷ, πογ νπουεά ὕῶγ δι». 
Μογάθοδι 5 σοηζιπίδοῦ ἰηοτοασοά νυ {π|6. 
Αἱ ἤγϑι ἢδ πΊΈΓΕΙῪ γεξυϑοα ἴο ργοβίγαίο ἢ πΊ5 6] 
θείοτο ἴδ πη ηἰβῖογ (οἰ. ἢ]. 2). Νονν ἢς ἴοοκ πο 
ποίϊςε οὗ ἢ5 σοπλίηρ, Ὀυϊ βαῖθ οἡ ἴῃ {Π6 54ΠῚ6 
δἴτυάθ νὸς Ηδπιδὴ μραβϑοὰ {πγουρῃ τῆς 
ξαῖο. ΤῊΪ5 νν45 υπαάουίεα!γ ἃ ϑογίουβ Ὀγεδοὶν 
οὗ εἰϊᾳφυεῖίε, δῃά πιὰ νεῖ] δᾶνε δηρῳωεὰ 
Ἡδπιδῃ. 

10. Ζενγει δ. ΤΤῊΐ8 πδης 15 ῬγοῦδὈΪΥ ςοη- 
ποςῖοα ψν ΠῚ ἴΠῸ Ζεπά χαρῶ, “ βο]ά." ((ἀοτηραγε 
ἴΠ6 Οτεεὶς “(Πγ 915.) 

11. Το »εω ἐμάς οΓ ῥὶς εὐ ἰάγεη. Ἡδτο- 
ἀοῖιι5 ἴ6}}ς ιι5 [Πδῖ, “ποχῖ ἴο ργοννεβ8 [ἢ ΔΙΤΏ5, 
1 ννᾶ8 τερασγαάθα 85 ἴδ γτοαῖοεϊ γρνϑὴ οὗ ΠΊΔΠ]Υ 
Ἔχε ]θῆςε ἴῃ Ρεγϑία ἴο Ὀε ἴῃ [Δἴ ΠΕ ΟΥ̓ ΤΠΔΩΥ͂ 

᾿ς 60ῃ58᾽ (ἰ. 116). Ηδπῖδη ἢδά ἴδη 80ῆ8, ἀοςςογά- 
ἴην ἴο ςἢ. ἰχ. 10. 

14, 44 κα οτυς.... 9 2)» εὐδὲὲς δὶσὁ.}1 ΑΔ 

ΒΑ] ]ον5, ἰη πε ΟΥΑΙ ΠΔΤΥ 56 η86, ἰ8 5ΟΆΓΟΕΙΪΥ͂ 
ἰηϊοηάοά, 5ἴηοθ παηρὶηρ νγ58 ποῖ ἃ Ῥεγβίδῃ 
Ῥυηιβῃμηοηῖ. ὙΠς ἰηϊεπίίοη, πο ἀουδῖ, νγᾶ8 
ἴο ΠΥ ΟΓ τὰ τη Μοτγάεοξ ; δηὰ πὸ ραὶῈ 
ΟΥ (ΙἴῸ55 νν88 ἴο Ὀ6 ς ἔδεϊ πιῆ, ἴο τπηᾶκὸ ἴΠ6 
Ρυῃιϑῃπιεηΐ πλοσο σοηδϑρίσυοιβ. Οἡ [Π6 υ86 
οὗ ἱτωραϊθιθηξ ὈΥ ἴπε Ῥογβξίδηβ, 866 ποῖς ου 
οἢ. 1. 22. 

σδεσξ ἐῥομ μπίο 1δὲ δἰπρ δαὶ Μογάδεαὶ »ιαῦ 
᾿δὲ βαπρεά.) Α5 ΑΠαβυογιβ ἢδα Δγθδαν ςοη- 
βεπίοἀ ἴο ἃ βΈΠΕΓΑΙ πιλϑϑᾶστε οὗ (π6 [εν 
ὙΠ Πίη ἃ ἔδνν τηοπίῃ5, ἴ δεοπγοα ργοῦδθ ]ο [Πδῖ 
ἢς ννουἹά τεδα ]Υ δον ἴπ 6 ᾿ἱπηπχοάϊδίο ὄχοοι- 
[ἰοῃ οὗ ος οὗ ἴπεπι. ἘἈδαιοβῖθ ἕοσ ἰθᾶντο ἴο 
Ῥυξζ ΡῬογβοῇϑβ ἴο ἀδαϊῃ νγεσὲ οὔζθη πηδάς ἴο Ροὺ- 
δίδῃ κὶπρϑ ΌὉΥ [ΠΕΙΓ Πρὰγ γεϊδίϊνε (Ηοτγοά. ἰχ, 
τος Ρ]υῖ. "Αταχ. 8 14, τς, 17, 23, ἄς), θυξ 
ΟἿΪΥ ΤΆΓΕΪΥ ΌὈΥ ΟἾΠΟΓΒ. 

ΟΗΑΡ. ΝΙ. 1, 72ε ὀοοῖ 97) γεοογά1.} 866 
Ὠοῖο ου «ἢ. ἰϊ. 11. 

ἐδεῦ «ὑεγε γεαά ὀφίογε ἐδὲ ἀΐης. ὙὌΠοσε ἰα 
ΤοΆ5ου ἴο [Πίηἰς {παὶ ἴῃς Ῥογβίδη Κίηρϑ ψγεῖθ, 
ἴῃ τηοβὶ Ἵᾶϑθ5, ὑπᾶῦϊο ἴο στεδὰ, (" Αποϊεπΐϊ 
Μοπαγο ίοβ, το]. ἷἱν. ἢ. 184.) Ηρηςο, ἀοου- 
τηθηΐβ, νυν ϊς ἢ ΠΟΥ νναηϊοά ἴο σοὨϑιἴ, τοτῸ 
τοδὰ ἴο ἴποηὶ. 

2. 1) «υαἹ ζουπα «υγί]επ.}1 866 ἀὔογε, οἷ, 
ἿΙ, 221-23. 



. αἷᾳὶ το] (ΗΓ 

ν. 3-το 

δοιρὮι ἴο ἴἃΥ παπά οἡ ἴπε Κίηρ Αδδ- 
ΒΌΕΓΙϑ. 

4 Απὰ τῇε Κίηρ 5414, ας βοπουγ 
ἃπὰ αἴρῃ παῖ θεδη ἀοπε το 
Μοτγάεοδλι ἴογ τὲ Ὑπεη διά 
τῆς Κιπρ᾿β β8εγνδπίβ παῖ πη!η!ϑῖεγοα 
ὑπῖο δίῃ, ἼΠοῖα ἰ6 ποῖμίηρ ἀοπῃε 
ον ἢϊπλ. 

4 ὅ Απά τἢε Κίηρ καἰά, ΝΟ ἐς ἴῃ 
τπε οουϊτὴ Νον Ηλπιδη ννᾶβ σοπλα 
ἴηῖο τῆε ουὐτνγαγά σουγῖ οἵ τῆς Κίηρ᾿ 8 
ἤουε, ἴο βρεὰκ υπΐο ἴῃς Κίῃρ ἴο ἤδη 
Μοτγάεςδί οῃ τῆς ρδίϊοννβ ἴῃδῖ ἢ ἢδ 
ΡτΓεραγεά ἔογ ἢ Π}. 

ς Απά τῇε Κιηρ᾿ 8 8εγνδπῖβ δα] 4 ππῖο 
ἢ), Βεἢο]ά, Ηδληιδη βϊαπάειῃ ἰῃ τῆς 
σου. Απά [δε Κιηρ 5414, [,ες ἢϊπὶ 
ΓςοπΊ6 ἰῃ. 

6 δὃδο Ἡλπιδῃ οᾶπὶεὲ ἷἰπ.0 Απά τῇε 
Κίπρ βαἰά υπῖο ἢἰπι, δῖ 83}4}] ὃς 
ἀοια ὑπο τῆς πιᾶη ἵνσῃοπι τῃς Κίηρ 
ἀε] σῃτεῖῃ ἴο Βοπου ὺ Νον Ηδλπίδη 
του ρῆς ἴῃ 5 πεαγῖ, Τὸ ψῆοπὶ ψψου]ά 

8. ῥα! δοποιγ. . δαί δέρῃ ἄομε ἐο δογάεεαὶ 
ὃ γ ἐδ 3) 1ἴ νγνὰβ8 ἃ 861 {|6α ρυγηςῖρὶς οὗὨ ἴδ 
Ρεγβίδη βονογηπιοηΐ ἴῃ8: “ΟγαΑ] ΒεηείδεϊζοΓβ " 
ὙΟΓΕ ἴο ΓΟςσεῖνα δὴ δάεηιμαῖο γοννασγά, ὍΠα 
ὨΔΙΠ65 ΟΥ̓ 5ιιςἢ ῬΟΓΘΟῚ5 νοῦς ρῥἰδοοὰ οἢ ἃ 5ρ6- 

. ΨΙΙΙ. 8.6), ἀδῚ στεοαῖ σἄγὸ ννᾶ8 
(λκθὴ ἴδδῖ ΠΟΥ σπουϊά δὲ Ῥγορεγὶγ σεςοση- 

Ὡϑοὰ. (ϑες Ηοχσοά. 1{|. τ4ο: ν. αὰ; ΥὙἹ]}δ. 8 ς; 
πυςγά. 1, 118; Χοη. "Ηε].᾽ 1. σ,8 6; ἄς.) 

[1 5 ἃ πιϊδίακε, πονγενοσ, ἴο βιιρροβε (αν ἀ- 
800) {παῖ {ΠΟΥ ΨΕΓῈ αἰνναυβ γενναγάοα καἰ οπεε. 
ὙΒοΠϑίοςἶοβ ννὰ85 ἰῃϑογί ΟἹ ἴδε Ῥιδῖ ἴῃ 
Β.Ο. 480, δυῖΐ αἰὰ ηοἵ οδίαϊῃ ἃ τενγαγὰ 1}}} 
Β.Ο. 46ς. ΟτΠοΥ “ Ὀοηείδοϊογβ" νναιϊοαὰ [ῸΓ 
ΤΠ Πἢ5 (Ηετγοά. ν. 11) ΟΥ̓́ΡΕΓΠΑΡ5 γοᾶγβ (ἰὉ. 
Ἶχ. 107) Ὀδοίογα ΠΟΥ ννόγε τοοοπιροηβοά. 
δοιησίπιε5 ἃ “ δεπείβοϊου "" δβεοπὶβ ἴο Πᾶνα 
τεςεϊνεά 0 γειγαγα δἵ ἃ]] (10. 111. 1.18). 

4, Ἡασ»ιαη «ὐα: ἐονι6 ἱπίο δὲ ομδαυαγαῖ εομγί. 
Μοιπιίπρ δά αδἵτίνθοά, δηά ἩΗἩδπίδη ἢ 
᾿ασιεποά ἴα ουξ πὸ δάνῖςς οὗ ἢ!5 ἤθη 9 
(ε. ν. 14). Ηε νὰβ8 νναϊϊίηρς ἴῃ (Π6 οὐυοῦ 
οουγί, 1} 1 δῃουϊὰ δὲ δπηουησεὰ (παῖ ἴΠ6 
Κίης ννᾶ8 τοῦ ἴο βγδηῖ διιάϊεῃςεϑ. 

ἐο ῥαηφ ἤογάεξεαί οα δὲ σαἠοαυ.. 866 ποῖδ 
ΟὮ ςἢ. ν. 14. 

8. Ζεὲ ἐδὲ γογαὶ αῤῥαγεοὶ δὲ ὀγουσδι, ὧ "..} 
ΤὮδ ΠΟΠΟΙΥΒ ΠΕΓῈ ὑγοροβοά ΟΥ̓ ΗδπΊδῃ ννεγα 
ΟἹ πλαῖο! Υ οηϊογεὰ ὉῪ Μογάδοδὶ (νοσβθ 11). 
ὙΠΟΥ πᾶν ὕδεη τδοιρῆὶς “ὀχοθβϑίνο," δηά 
ἙδΥδΙΗΥ (ΠΟΥ ΔΓὸ δυο 45 Ῥογϑίδῃ ΟΠ ΔΓΟ ἢ 5 
ΤΑΓΟΙΥ δἰονγοά ἴο βιιδ]εςῖβ. Εδοῖ ἂδοῖ ψου]ὰ 

ἘΞΤΗΕΒ. ΓΙ. 489 
16 Κίπρ ἀεί ρῃμς τὸ ἀο Ποποιγ πλοῖα 
τ: ἴο τηγϑβεὶ 

7 Αμὰ Ηδλπηδλη δηβννεγεα τε Κίηρ, 
Εογ τε πηδης ἵννμοαι ἴῃς Κίηρ ἀε- ΗΘΡ, ἐὰ 
ΠΏ τοῖῃ τὸ Ποηουτ, , 

8 "Ι,εἴ τῆς τογα] ἀρραγεὶ με δγουρῆι εν 
ΤνῃΙςἢ τῆς Κίηρ κεολλ τὸ νγεᾶγ, δπὰ τῆς 1 Ηεῦ. 
μοῦβε τῆλ τῆς Κίπρ τἱάθῖῃ ὑροῃ, ἀπά " φβάρίω 
τε σγοόνγη τογαὶ ννῃ ἢ 15 5εῖ ἀροη ἢ 15 ἄρα αν 
Πεδά: {τ Ηεδ. 

9 Απά Ϊεῖ τῇϊ]5 ἀρρᾶγεὶ ἀπά ἤογϑβε ὃς υβεγγοῖξ: 
ἀο!νεγοὰ ἴο τῆς μαμὰ οὗ οπὲ οὐ δ εἰσέλει 
ΚΙησ’β πιοϑδῖ ποῦϊε ρτγίηςεβ, τῆλ τῆεν 
ΠΊΔΥ ΔΓΓΑΥ ἴῇςε πηδη του αἱ νγῆοιη τῆς 
Κίηρ ἀκ! ρ ται τὸ Βοπουτγ, δηὰ ἴδγίηρ ἢ Βεὺ υκε 
Ἀπ οὐ Βογβεῦδςῖκκ τγουρἢ τῆς 5ἴγεοτ ἐσ σά. 
οἔ τῆς εἰἴγ, ἀηὰ ρῥτγοοίΐδιπιὶ θεΐογε ἢἰπ], 
ΤΠ 5Π4}} ἰἴ θὲ ἄἀοπε ἴο τῆς πιδῃ 
ψνῃοπι τῃε Κίπρ ἀε! ρῃτεῖῃ ἴο Ποηουτ. 

Ιο ἼΓΒεη τῆς Κίπρ 54 ἴο Ηλπηδη, 
Μάᾶκε Βαβῖε, σπά τὰκε τῇς ἀρραγεὶ δηὰ 
{πε΄ Ποῖβε, 28 ἴοι. ἢαϑῖ 541, πὰ ἀο 
ἔνθ 80 ἴο Μογάεοδὶ {πε ενν, τῇαῖ 

ΣΧ ΣΦ 

ματος Ὀεὲπ ἃ οαρ ἴα] οἴεηοε, ᾿ξ ἄοης που 
Ῥοττηβϑίοη. 5111 νὰ ἡπά Ῥογβίδῃ πηοπᾶγοἢϑ8 
ΔΙ οννηρ ΠΕΙ͂Γ συ δ] οςῖ58 ἴῃ ἴποϑ6 δεῖβ Οσ ἰη 
δἰ ΠΪΔΓ ΟἿΘ65 υπὰθὺ ςογίδιῃ ςἰγοι: πιδίδηςθ8. 
866 Ηετγοά. νἱϊ. 17: ΡΙῖ. ᾿Ατγίαχ. ὃ ς; ἄς.) 
ἤόΓΟ 15 ἰη ἔαςϊ ποῖπὶπρ σΟΠΙΓΑΤΥ ἴο Ογτὶοηϊδῖ 

ὨοΙΙΟἢ5 ἴῃ {πεῖγ θείης ἀοης πόδε σἤεγαπεε. 

αηά ἐῤὲ ἐγοιυη γογαὶ «υδῖεῦ ἐς “εἰ ὠῤοπ ῥὶς 
δεαά.] ὍΤῆε πιραπίηρ οὗ (ἢ]15 εἶδιιδε ἰ5 ἀοιιδῖ- 
ἴω]. ΕΠΠΕΓ ἴ ΤΥ δὲ ἰγαηϑίδιοα, “ δηὰ ο5 
ὝἜἘΟΒΟ Βοδβὰ ἃ ΤΟΥ͂Δ] ΟΥΟΠ ἰδ δοῖ," (6 
Τοίδγοποθ δοίην ἴο ἴΠ6 ἤογβθ, νηοῦ Τοη- 
(εἰν ὈΥ πιῖχξ Ὀθαγ ἂη ογπδπηθηΐ ᾿ἰκς ἃ στον 
Οὔ ᾿ἴ5 ογεβῖ; οὐ, "δηὰ δεῖ δ ΣΟΥΔ] τον ἢ 
86 δ8εἴῖ προ Π|5 Πποδά," ἴῃ6 γοίεσεπος Ὀοίης 
ἴο πὸ τπηδη, δηά ἴδ6 βιιρ εβίίοη Ὀεΐπρ, ποῖ ἴο 
ἀοργίνε {πὸ Κίηρς οὗ πἰ58 οσσῇ ἀϊδάεσπι, δυῖϊ ἴο 
ἶδος οὐ ἴ8ε μεδά οὔ ἴδε ρεγβοὴ δδουΐ ἴο ὃς 
οπουγεά ἃ ΟΓΟΥΝΏ 5: Π}ΠΑΤ ἢ ΡΌΠΟΓΑΙ σΠαΓΔοῖοΣ 

ἴο ἴδε τογαὶ οὔθ. ((ὐοχῖραγε οἢ. ἱ. 11.) ΤῊΣ 
Ετατηπηδῖιςδὶ σοηβίσιςΟἢ 18 ἴῃ ἔδνουγ οὗ [6 
ἔΟΓΠΊΕΓ τοπάογίηρ ; δυϊ ψὸ αν πὸ οἵδποῦ 
ενἱάθηςς ὑπαὶ Ῥογϑίδη ἤογβ65 ΕΥ̓ Γ ὈΟΓΘ ΟΤΟΥΏΒ 
οὐ ἴποῖγ ἤοδάϑ. 

9. Τόε “Ἰγεεῖ 977 1δὲ εἰ17γ.7] 1.4. “τῇς πηδίἢ 
δἴσεεῖ, "ΟΥ̓ ΓΔΙΠΟΣ ἐδαπδ το." (566 ηοΐα οἡ Νεοἢ, 
ΥἹ, 1.) 

10. ον ἀδεαὶ ἐδὲ εάν, ἐδαΐ τἰδίει αἱ 16ϑ 
ἀϊπρ, 4α!..}] ὙΠοΓε 15 ποΐδιηρ δίγαηρο ἰῇ 
{Π6 Κιηκ᾿β Κηονίης ἴπθ παϊϊοηδ  ΓὟ δηά ρο- 
δι[ίοη οὗ Μογάθοδλι. Ηἰ8 πδιϊοηδ!  ννου]ὰ 
Ργοῦθδῦὶν πᾶνε Ὀφεη ποϊθά ἰη ἴπε Ὀοοκ οὗ ἴδς 



490 ἘἙ5ΤΗΕΚΒ. ΓΥἹ. ὙΠ]. ἰο ἐῖ 
ΗΘ. ἰτεεῖῃ δὲ τῆς Κίπρ᾽β ραῖς : []εἴ ποιπίπρ Ωο τῆς Κίπρ ἀηἀ Ηππηαπ σλπιε ἴτο " Ἠεδ, ῳ 
αὐλω [81] οἵ 411 τῆδς ἔθου ἢδϑὲ ϑροβη. δαπαιεῖ νν ἢ Εβεθεγ τῆς υδεη. 

[1 ΤΠ Πεη τοοῖ Ηδλπιᾶπ ἴῃς ἀρράᾶγεὶ 
δηά τῃε Ποῖβε, δηά ατταγεὰ ΜΜογάεοδί, 
φηά Ὀγουρῆς πὶ οἡ Βογβεῦδοκ τῆγουρῇῃ 
τῆς εἴγεεῖ οὐ τῆς οἰγ. Δπα ρτγος[δἱπχεά 
δείογε ἢίπι, ΤΉ 58.4}} ἰς θὲ ἀοπε υπῖο 
τῆς πηδῃ ϑνῃοπι ἴῃς Κίηρ, ἀ6] Πρ ταῖἢ ἴο 
ΠοποΟΙΓ. 

12  Απά Μογάδοδὶ σάπια ἀρδίῃ ἴο 
τε Κίηρ᾿β ραῖε. Βυῖ Ηδηιδη Παβῖεα 
ἴο 5 ἤουβδε πιουγηίηρ, δηὰ Ἠανίηρ, 
ἢϊ5 ῃοδά Ἴςονεγαεά. 

12 Απὰ Ηδλπιδλη τοϊά Ζεγεθῃ ἢ 8 
νυν δὰ 41} ἢἰ8 ἔγίεπάβ ὄἜνεγυ ζτησ 
τας Πδά ΒείΆ]Π6η πὶ. ὙΠεη β8α]ά ἢ 5 
ΨΙ86ε πιεηῃ πὰ Ζεγεβῃ ἢ8 Ψ|Ὲ6 υπῖο 
ἢἰπι, [{ Μογάεορὶ ὁὲ οὗ τῆς β8εεὰ οἵ τῆς 
Ϊεννβ, θείογε ψῆοσι του ἢδδε Ὀεριη 
ἴο (2]], τῆου 80,4] ποῖ ργενδὶὶ δραιηϑῖ 
Ὠΐπὶ, δὰς 50,411 βυγεὶγ (]} Ὀεΐογε ἢϊπι. 

14 Απά ψ Ἐς τΠεΥ τύεγε γεῖ καἰ Πρ; 
ννἢ ἢΐπι, σαπηθ τη6 ΚΙπρ᾿8 σμαηπιθετ- 
ἰλίῃβ, απὰ διαβιεά τὸ ὕγτιηρ δηιδη 
ὑπῖο {πὸ δάπαᾳιεῖ τπαῖ Εβίμεγ δά 
ΡΙεραγεά. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒ Υ]Ι]. 
τ Σείδεν, οηεγίαϊκμέμρ ἐὰς ἀίηρ σπα ἥανιαρ, 

νιαξοίά τε 70» Δὲ στον ἐϊε απα ἦεν ῥεορίζς. 
5 δά αεωρσείά ἴἤανιαμ. ἢ 784: ξίμρ' ἐμ ἀΐ 
απ ρεγ, πρπαογεἰαπαῖηρ οὗ 1.6 ραΐίοιυς τολῆελ 
ίανιαν λαά νιαάξ ,0Υ Μίονγἰκεαὶ, εαμσείλ ἀϊπηε 
9 δε λαπριαά ἐλέγερ». | 

ςἈγοηΐοϊοβ; ἀπά, ᾿γμθη το] παῖ ποϊπίηρ παά 
Ὀδοπ ἄοπο ἔογ ἢἰπι (νοσβο 1), 86 Κίηγ νψουϊά 
ὩΔΌΓΑΙΥ πανς αϑκεά ἢἷ5 ροϑβι(ἰοη. 

12. Μονγάεεαὶ ἐανιὸ ἀραὶπ ἰο ἐδ ξἰπρ φαΐε.} 
ἴι 15 αυΐς Τςοηϑοηδηξ ψἢ Οτίοπίδὶ ῃοϊοηϑβ 
(δῖ Μογάδοδι, διὔοσ. σεςοϊνίηρ [ἢ 6 οχίγδς 
ΟΥ̓ ΠΑΤΎ ΠΟηΟΙΓΘ 455 στιοὰ ἢϊπι, 5ῃου]αά τεϊυγη 
ἴο [Π6 ρῬαΐάςε δηά γϑϑιιπῖθ ἢ5. ἔοσιηοῦ ΠυὉ]6 
ΕἸ ΡΙοΥπιθηΐζ, Αμδβιιθσιθ τεραγαΐϊης ἢΐπὶ 89 
5 8ΠἸΠΟἸΘΠΕΥ τουναγάθα, δηὰ ἠοῖ γεῖ ἰηςεπαϊης 
ἴο ἀο δηυτπίης πλοῦα ἔογ Ἡἰπὶ, 

δαυΐηρ ῥὶς δεαά εουεγε. ΤὨΏΓΟΙΡὮ 5Παπ)6 
ῬτΟΘΔΟΙΥ ; ποῖ νυ ϑῃϊης ΔῺΥ οὗὨ 15 δοαιλιπῖ- 
δης6 ἴο δοοσϑβὲ ἢἰΠΊ. 

ΩΠΗΑΡ. ἼΙ. 2. 7δὲ λίπ “αἰά αρα15.} Οοπι- 
Ῥᾶτα οἢ.Υ. 6. Αμδβιιοσγιβ ἢδά ιἱπάογείοοά ἴπδῖ 
16 ΓΕΔ] τοαυσβῖ ννᾶ8 ποῖ γεῖ πιδάδ. 

4. ἢ πὲ ἀγὲ «-οἱ4} ὍὌμε δἰ]υδίοῃ 5 τὸ (ἢ 

2 Απά τῇῆε Κίηρ 5αἰά δσδίπ ὑπο 
ἘΞΈΒΘΓ οη τΠ6 βεσοπά ἀδΥ δὲ ἴδε Ῥδη- 
ᾳυοῖ οὗ νψίης, Υηδι ἐς τὰγ ρει ἄοη, 
4υδοη ἔβιμεγὴ δηά ἰξ 83ῃ4]} ὃς ργδηϊθά 
πες: Ὧἀπηὰ ννῆδῖ ἐς τὴγ τεφιεβὲ ἡ διά 
ἴτ 58.811 δ6 ρεγίογηχεά, εύεη τὸ τῇς ΒΔ] 
οἴ τῃε Κιηράοχῃ. 

4 ΤΒεη Εβιμεγ {πε αυεθπ δηβυνεγοά 
Δηὰ 8κἰά, [( 1 μανε ουπα ἔλνοιιγ ἱπ 
τῆν ε'ρῃς, Ο Κίηρ, ἀπά ἱξ ἴτ ρίεαβε τῇς 
Κίηρ, ἰεῖ πῦ ᾿Ὲ δα ρίνεπ πιὲ αἵ 
ΓΥ ρεῖτίοη, ἀπά ΠΥ ρεορίς δῖ ΤΥ 
τεαιαβῖ: 

4 ἕο γα ἂεὲ οἷά, 1 ἂπὰ πὰ 
Ρεορὶς, το θὲ ἀεβίγογεά, ἴο δε εἰδίπ, "Ηεδ, 
πὰ ἴο ρεγίϑῆ. Βυΐς ἰῇ ννὲ δὰ Ὀδεη τάσκί δ. 
8014 ἔογ θοπάγπηεη δηὰ δομάννγοπιεη, 1 μα, 
μαὰ Βεϊά τὴ  ἴοπρις, Αἰτπουρῃ τἢέ κάμε 
ΘΩΘΠΥ σου]ά ποῖ σουπίεγναι! ἴῃς Κὶπρ᾿ 8 
ἀλπιᾶρα. 

ς ΠΤΠηεη τῆς Κιης Αδάδβυεγιις 
Δηδυνεγεα δηῃά ϑαἱϊὰ ὑπο Εβίμεγ τῇς 
4ιδεη, ΠΟ 15. ἢδ, ἀπά νγῆεγε ἰ8 ἢς, 
θα ἀυτγδὲ ῥγαβαπιε ἴῃ ἢ8 Παεαᾶγῖ Ὁ Ν 
ἀο Ξοὲ ε΄ τοῖσι 

6 Απά Εϑβιδεγ βαἰά, ΓΤ πε δλάάνευβαγυ οὐ δηρὸν 
ΔΠΔ ΕΘΠΟ ᾿ς τΠ18 νγοκεὰ ΗδπΊδη. ἀὐν. 
ΤΒΕη Ηδπιδη ννα8 δίγαϊα 'δείογε τῆς ' δῦ. ἐς 
Κίηρ᾽ δηὰ τῆς φυεεη. φ εν τα;γ. 

"  Αμὰά τἢε Κίηρ α΄ὐβίηρ ἴτοπι τῆς ΤΌΤΩΣ 
Ὀαπαιεῖ οὗ ννῖπα ἴῃ ἢ]5 νυγδίῇ τυδρη  ἰπῖο ἐπα φῇ 

το οοο ἰαἰοηΐβ νγνῃϊοδ ΗἩδπιδη παι πάογϊλκοη 
ἴο ΡΑΥ͂ ἱπῖο {πῸ ἰΓδΑϑΌΓΥ (οἷ. 111. 9). 

ο δε ἀεεϊγογεά, 9 δὲ «απ, ἀπά ἐο ρεγὶα}.} 
ἘΞΠοΥ ἤογα υοῖε5 ἴπ6ὸ οχαοῖ νοσγάβ οὗ ἴΠ6 
οαϊςῖ ἰσϑυιοὰ ἔογ ἴῃς ἀεδίσυςτίοη οὗ [πὸ [εἰν8. 
866 ςἢ. “ΠΠ.. 13.) Τδιι8 ἴτῆ6 Κιηγ οουϊὰ ποῖ 
1 ἴο υπάογϑίδηά Ποσ, δηὰ ἴο ᾿ϑάτῃ ἔογ ἴδο 

ἢγχϑι {πὸ παῖ ἢ19 ἱλνουϊϊο νγᾶ8 ἃ [ϑύγεβϑ. 

αἰεῥοιχ ἐδε φρερη» εομίά ποὶ εομπέοτυαὶ! ἐδα 
ξιησ᾿» ἀανιασε.) 1.6. "που τῆς ὁπεῖ 
(Η πιαη) ψουϊά ποῖ (ενθὴ ἴῃ ἰδαῖ τὸ 
ςοπηροηβαῖο (ΒΥ ᾿νἶἰ8 ραγτηθηΐ ἴο ἴδε ἴγδαϑιι 
ἴον ἴῃ Κίπρ 5 1055 οὗ 50 ΠΊΔΗΥ ϑιυ᾽ες5,᾿" Ἷ 
Οὐδβεοηΐι5. ΟΥΠΟΥΒ τοπάογ, “ἰοῦ ἴδε ΘΏΘΤΙΩΥ 
(ΗδπιλΠ) 15 ποΐ νγουτγ παῖ ἴῃς Κιηρς 5πουά 
Ὀς νεχεοά δδουΐ πὶπι." 

8. »Κο ἱς ῥδε3)] ΑΒαβυεγα5 σου] πσῖ τολ ]]ῦ 
πανο ἀουδίοα ; δυῖ ἢο αἴεςϊ5 ἴο ἀουδῖ, {παῖ 
ἢΘ ΠΛΑΥ ΟΧρίεββ 5 ἌΠΖΕΙ δὲ ἴδε αςῖ, ἀραῖΐ 
ἔτοπι 8}} ροσβοῃδὶ ςοῃϑι ἀγα! 8, 



τ τῦ. 
«οἱΖᾷά »ι. 

Ε5ΤΗΒΕ. 

(ῃς ραΐλος ραγάδη : δηὰ Ἡδηηδη βϊοοά 
"Ρ ἴο πιᾶκε τεαιεϑῖ (Ὸγ [μ8 [πὶ ἴο 

Βῖδογ τὴῆ6 συσοῃ; ἴοσ ἢς 8δνν {Πῖ 
ἀετεγηχίπεά ἀραϊηϑι ἢ πὶ 

ν. 8-- 1 

ἴΠδγα νγᾶ8 ἐν 
Ὀγ τῆς Κίπρ. 

8 ΤΒεη τῆς Κίηρ τεϊυγηεά οὐἵ οὗ 
{πε ρδίασε σαγάθεη ἰῃπῖο τῆς ρἷαςε οἵ τῆς 
θαπαιεῖ Α ννῖπε ; ἂπὰ Ηδιηδη ννᾶβ 
[Δ]]Ἰεὰ ἀροπ τῃς δεά τνπεΐεοη Ἐβῖθεῦ 
τας. ὙΒΕη 82.4 τῆς Κίηρ, ΜῊ] Βε 
ἔοτος ἴῃς 4ιεεη 4Ϊ5ο ᾿δείογεα ἠὲ ἰῃ τῆς 
Πουβδεὺ ΑΚ τε ψογὰ νεηΐ ουἵ οὗ τῆς 
Κιηρ᾿ 5 πιουῖτῇ, {ΠῈγ σονεγεά Ηδηγδη᾿ 8 
ἴλεε. 

9 Απὰ Ηδιδοπδῇ, οτε οὔ ἴῃς οἤδηγ- 
δεγίδί 5, βαἰά δείογε τῆς Κίηρ, Βεμο]ά 
αἶδο, τῆς ἴρα!ονν ΠΗ͂Υ συδιῖ85 ὨΙρἢ, 
ΜὨςῆ Ηδπιδη Παὰ τππδάς ίογ Μοτι- 
ἀεοαὶ, ννῆο παά βροκοη ροοά ἔογ τῃ6 
Κίηρ, δβἴδπάει ἴῃ τε Βουβε οὗ Ηδ- 
πλᾶῃ. ΤΉεη ἴδε ἰίπρ 86]4, Ηδηρ πὶ 
τΠεγεοη. 

νη. ΝΠ. 

ΙῸ 850 {πεγ Βδηρεά Ηδληπιλη οὐ ἴῃς 
γος τας ἢὲ πὰ ριεραγεὰ [ογ 

ογάθςα. ὍὙπεπ ννὰβ τῇς Κίπρ᾿ 8 
νυγλῖῃ ρας! ἢεα, 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚ νΙ]]. 
: “ογεεσὶ ἐς σδναπερά, 4, Ξείλῶ νιαξεοίλά «κμὲξ 

09 γενεγες Παν»ια»ἷ «ἰρίογε. 7 “4ΔαςμεΡις 
τγαπίοίά το ἐήφ ὅειυς Ισ ἀἰσίερια ἐλερισείυεξ. 
15 ή7ογάκαῖῦϊἷΟΜ ἀονοιν, απα ἐλε σεισν᾽ 79}. 

Ν τῃδῖ ἀαν ἀϊά τῆς Κίηρ ΑΠδς 
5ΈΕΓΙ5 ρῖνα ἴῃς ἤοιι86 οὗ ΤΣ 

τῆς [εννϑ᾽ ΘΠΕΙΩΥ ὑπῖο ἔδιδεν τῆς 
4υεοη. Απά Μογάεοδι σᾶπιε δεΐοτε 
τῆς Κίηπρ; ἔογ Ἐβίθογ δά τοϊά ννῆδὲε 
ἢς τὐας υπῖο ἢεΓ, 

2 Απά τῆε Κίηρ ἴοοῖϊ ΟἹ 5 τίπρ, 
νν ἢ ἢ ἢς ἢλα τάΚεη ἔτοπι δλδπιδη, ἀπά 
ἕᾶνε ἰἴ υηῖο Μογάεςοδλι. Απά Ἐβιβεγ 
8εῖ ΜΜοτάεοδὶ ονεσγ τῆς ἤουξε οὗ Ηδ- 
ΠΛΆΔΠ. 

4 ΦΑπὰ Ἐβιμεγ βρᾶακε γεῖ ἁρδίῃ 

7. Τόε ραΐαεε φαγάεη. 8:6 ἠοΐς οἡ (ἢ. ἱ. 
5. ἘϑῖΠοΓ 8 δραγίπιθηϊ ῬγοῦδΌ Υ ορεηθά ἰηΐο 
τ. 

8. Ἠκνιαῃ «υαΨ γαϊϊοη ὠροὸν 1δὲ δεά.} Ἀδίπετγ, 
“6 οομοἈ." [κ6 ἴπεὶ Οτεεῖκβ δπὰ Ἀο- 
ΤηΔΠ5, ἴπΠ6 Ῥογβίδη58 σες! ηρὰ δὲ τῃοῖγ σηθ 815, 
Οὗ 5οίδϑβ οσ σοιιοδο8. (Η ἐγοά. ἰχ. 8ο, 82; Χεη. 
4 Ογτορ. Υἱῖϊ. 8, ὃ τό6; ἄς.) Ηπιδη, ἰη ἴΠῸ 
ἰηιοη5Υ οὗ Π!5 δι ρρὶοδιίοπ, δὰ τῆγοντῃ ᾿ἰπι- 
8] υροη πε σους δὲ Ἐϑι ΠεΥ Β ἴδεϊ. 

ἘΠ δὲ γε ἐδὲε 7 Οὗ οουγος ἴδε 
κιηζ ἀἰά ηοΐ ὑοϊίονο ἢϊ8 οσὴ νοσγάβ8. Βυῖΐῖ ἢδ 
τιοδηῖ ἴο ἰὰχ Ηδπιᾶη νἱϊῃ ἃ δι Γ οἤΤηςα 
ἴῃ ποῖ 90 ἸΘΠΕΥ τεροςοῖίης ἴΠ6 ρΡεγβοη οὗ 
ἴη6 ᾳυδεδη; ἀηὰ πὸ ΤπεΙΘΌΥ βιυκκεϑδιεὰ ἴο (ἢς 
αἰοηὐδηϊβ ἢ!5 ᾿ἰπδίδηϊ ἐχοουζίοη. 

ἐδεγ εουεγεα Ἡα»καη': 75.6.10 ὙΤὮο Μδοδάο-. 
ὨΙΔη8 δη (Π6 ἈοπΊδηβ ἅτε Κηονγῃ ἴο δᾶνα 
ΠΟΠΠΊΟΙΪΥ τυ δὰ ἴΠ6 ποαὰ8 οὗ ὑγϑΟΠΟΤΒ 
Ὀείογε ὄχθουτίηρ ἴπεπι. (566 9. Ουτί, νἱ. 8; 
1, ἷἰν. 1 26.) Βυϊ τὶ 8 ποῖ πιεπιί᾿οηϑά οἰϑενν ποῦ 
[λη Πεῖὸ 845 ἃ Ρογείδη οιδίοπ. 

9. Ηανγόοπα δ.) (οτήρασο οἷ. 1. 1ο. 

οπε 97 δὲ εἐραν»ιδογία!π:, “αἰά δεΐονε ἐδὲ ἀρ. 
Ἀαίπογ, “οὔθ οὗ [πΠ6 οἰαπιθογίδιπα ἐδδὲ 
δβοσυϑοὰ ὈΟΙοσο 180 κί, 5δλιὰ." 

ΟΗΔΡ. ΠῚ]. 1. Οἷφε δε δοιωε 9. Ηκνιηη. 
[1 Π45 Ὀόδη οὐϑεγνθά δῦονες πὶ Ἴσοηῇβοδίίοη 
οἵ ξοοάϑβ δἰννᾶγϑβ Δοσοτῃραη θβ ρὉ]1ς οχοουκζίοη 
ἰη Οτθηΐδὶ σουηῖτγ65. (566 ποῖος οἡ (ἢ. ἰἰϊ. 11.) 
ὙΤμαῖ 8ιοἢ ννᾶβ ἴπῸ6 ἶδνν 'ἴῇ Ῥεγϑβίδ, Ἄρρεθδγβ 
ἔγομη Ὠυπεγουδ ρϑβϑαβοδ. (δεε Ηετγοά, 1. 

129: [οβερῆ. “Απί, [υἀ.᾽ ΧΙ. 1, ὃ 1; 4, ὃ ό, 
δος.) 

Επδὲν ῥαά οἷά. Ἡανίης Ὀεοὴ ἰογορά ἴο 
ΤΟΥ͂Θ] ΠΕΡ παίϊοη ἰῇ οσάδογ ἴο 84νὸ ἰϊ (ςἢ. ΥἹ]. 
4), ἀῃὰ μανίηξ δθθῃ ΠΕΡ ςοιιίη δάἀναηςεὰ ἴο 
Ηἰγῇ Ὠοηοιγ, οὐ δοςοιηΐ οὗὁὨ ἢ58 οὐνὴ πλογ 8 
(εἶ, νἱ. 11), βίο μαά 0 ἸΟΠΡΟΙ ΔΩΥ͂ ΓΟΔ50Ὲ 
ὉΓ Τοηορα Πρ ΠΟΙ τοϊατοηβῃρ ἴο Μογάδοδβὶ. 
Ηδετῖ τονοϊαϊίοη οὗ ἰὰ ἰοὰ ῃδίυγα!  ἴο ἢ18 
ἔν Ποῖ δαἀνδηςεγηθηί. 

Ὡ. ΤΡε δίπρ ἰοοῖ οἵ δὶ: τίη. Α ρ]εάβϑυγε- 
δοοκίης Ῥεγβίδη Κίηχ, ἰκὸ Χογχεβ, νγὰ8 αὶ 
ἴο δὲ τοϊονθὰ οἵ ἴῃς ἴοι] οὗ βονογπίην, δηά 
ΜΠ ΠΏ ΡῚΥ σοπηπιῖοὰ ἴο οτο ἔδνοιυσιο δῇογ 
Δη ΠΟΥ ἴτε ἴαϑκ οἵ ἰβδιΐίηρ δηὰ κἰξπιίηρς νυ ἢ 
[Π6 τογαὶ οἱχηθῖ, [6 ἀεογθὺβ ΕΥ̓͂ Ψ Ὠὶς ἴῃδ 
ξονογηπιθοηΐς ννὰ8 δαπιηϊκίογεά. ὙΠαὶ ἴῃς 
οἤηεία! εηἰγιιδῖοά ὑνμ [Π686ὲ ἢ ΡοινεῖΒ 
ταϊξς Ὀ6 ἃ δυηυςῇἢ, ἀρρθαγβ ἔγοπι ὨἹοάοσιβ 
(χνί. 50). 

Επιδὲρ «εἰ Μογάεεαὶ ουερ ἐδὸ δομτε 97) Ηω- 
"απ Τῆς “Πουθϑε οἵὗὨἩὁ Ηκδηιαπ" νουϊάὰ 
ἱπεϊυάς, ηοΐ ΟὨΪΥ τς Ὀυ]άϊηρ αηὰ [6 ἤΓηΙ- 
ἴυγο, δυῖ 106 Πουοποϊά - [6 νδδῖ ἰσγαΐη οὗ 
αἰϊοηάἀδηῖβ οὗ 41} κιηἀ4 ἴπᾶὶ ννα8 δι[δοῃποά ἴο 
{πε τοϑίάδηςς οὗ ἃ Ῥεογβϑίδῃ ηἠοῦϊθ.0. Ἐβίδοσ, 
δανίης τοσοϊνοα 411 1}15 88 ἃ ῃγεβεηΐ ἔγοτῃ ἴΠ|6 
Κίηρ, ρἰδοδὰ πεν σουπίη ἴῃ σπᾶγμο οὗ ἴξ. 

8. δδὲρ τῥαδε γεὶ ἀγα" Τδουκχὰ 
Ἡδπιδη νυ ἀεδά, ἢ ννοῦκ ννυδὰ8 ποῖ γοεῖ 
υπάομθ. ὍΠ6 τστογαὶ ἄθογεὰ πδά ροης ἕογίδ, 
δηά, δοοογάϊης ἴο Ρογϑβίδη ποίίοπβ, οουϊά ποῖ ὃὉ6 
ἀϊγες!γ τεςα ]οὰ οὐ γενεγϑοὶ. (868. ὑείονν, 

491 
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θείοτε {πε Κίηρ; δηά (6]] ἀἄοννῃ δὲ ἢΪ5 
ΤΗΣ δεῖ, λπά θεβοιρῆς ἢἰπὶ νυ ἱἢ τεαγβ ἴο 
Ἰμεβί, ἀπά Ῥιϊ ἈΝΆΥ τῆς πιϑοἢιεῖ οὗ Ηδπιδη τῆς 
μ΄ Αραρίτε, ἀπά δἰ ἀενίος τῆς ἢς ἢιυά 

- εν 5εα δραίηβῖ τῆς [ενν8. 
4 ΓΏδη ἴδε Κίηρ Βε]ά ουζ τῃε ροἸάεη 

βξορῖγε τοννατγὰ Εβῖῃεγ. δο Ἐβῖβεγαγοβε, 
Δη4 βτοοὰ δεΐογε τῆς Κίηρ, 

,͵, 5. Ἀπὰ 5414, [{ ἰὸ ρίεαβα τῆς Κίπρ, 
δηά 1{1 Πᾶνε ἰουπὰ ἔλνουγ ἴῃ 5 5: ρῃϊ, 
δηὰ τῆς τῆϊηρ “εεπι τίρῃς Ὀείοτε τῆς 
Κίηρ, δηά 1 δὲ ρ]εαβίηρ ᾿ῃ ἢ]5 δγε8, ἰεῖ 

ου. ἀσὺὶς Ὀ6 νυγίττεη ἴο γένεῖβε ἴτῃε ἰεζζοῦϑβ 
ἀενβεὰ Ὀγ Ηδηιδη ἔπε βοὴ οὗ Ηδη)- 

! Οτ, εοῖσ τῃράδῖῃα τῆς Αρδρίτα, ἱννϊςἢ ἢς νντοῖς 
᾿ς [0 ἀδβίγου τῆς [ενν8 ψῆϊςἢ 4γε ἴῃ ἃ]] 

τῆς Κίηρ᾽ 8 ργονίπεαβ : 
Με ὁ’. 6 ἔον μον οδη 1 ἴεηάιτγε ἴο 8εε ἴδε 
να τε. ΕΝῚΪ τῆας 504}} σοπλα απῖο ΠΥ ροθορὶε καὶ 

οΓ ον σδη 1 εηάυγε ἴο 8εε ἴῃς ἀδβῖγυς- 
τἴοη οὗ τὴγ Κιπάτγεά ἡ 

η 4 Ἴδη τῆς Κιπρ ΑΠδβιεγιβ βιὰ 
᾿αηἴο ἔβίπεγ τῆς συξεη ἀπά το Μοτγ- 
ἄδοαὶ τῆς [ονν, Βεμοϊά, 1 πᾶνε ρίνεη 
Ἐβιδογ τῆς πουβε οὗ Ηδπηδῃ, δηὰ ἢ1πὶ 
{πεν πᾶνε ἢαηραά τροῃ τῆς ρΆ]]οννβ5, δ6- 
οδιι56 ἢς ἰδιὰ ἢϊ5 βαμὰ ρου τπε [εννϑ8. 

γοῖβ6 8, Δηά σοπηρᾶτε Ηετοά. ἰχ. τος ; ΡΙυΐ. 
“Ατίδλχ. ὃ 272; ἄς) Μογάροδι ἐϊὰ ηοΐῖ ἄδγο, 
νυ του δχργθθ8. ρογπδϑίοη Ὸπὶ ἴΠ6 Κίηρ, ἴο 
ΚΕ ΔΩΥ 8ϊδρ5 ὄύδη ἴο δίδΥ ὄὌχεουϊζϊίΐἼοη. Νου, 
ΔΌΡΑΓΘΠΙΪΥ, ἀϊά ᾿ς ἴδε] βυιδὶς θην δοσυγὸ οὗτῃς 
τογαὶ ἔδλνοισ ἴο Ὀγοόδοῦ 8η ππραἰαίδοὶο δι δ]εεῖ. 
Ἐϑίδμον, {πογεΐογο, ννὰ5 σῆςσο πιοῦδ Ριΐ ἰογινασά, 
δηἀ πιδάες ἴο ἴδκο ἴδε 1ηϊ]αῖϊνοθ. 

4. ΤΡ ἐδὶπο δείά οἱ ἐδε σοίάεη “εερίγε. ΝΥ ἃ 
ταῦ πηἀογβίαπα τηδὶ Εἰϑῖμεν Ππδὰ ὀῆςα πιο 
ἰηιγυάφα οὐ Αδαβθυόγυβ υπδυτημιοποά. (86ε 
ςἢ. ἵν. 11.) 

5. Τδε ἰειἰογ: ἀευϊ“«ἀ ὁ Ηκ»ια".} 1 ΛἴοΓΑΙΙΥ, 
“Πρ Ἰεξζεγϑ, [6 ἀδνῖςς οὗ Ηδϊηδη." [ἢ δϑκίης 
ἔογ ἴῆς τονοοσδίίοη οὗ {πε ἄθογθθ, Εἰβῖῃοσ ἰ5 
ολγεξι! ἴο γεργοβθηξ ἰϊ ἃ5 Ηδπιδηβ ννοσκ, ποῖ 
(86 Κιηρ᾽5--“ (ἢ ἰοζίοτβ, [ἢ ἀθνὶςο οἵ ἤδριαη, 
ὙΏΙΟἢ δὲ ψτοῖθ." Βιιῖ [ἢς Κίηρ ἰ5 ἴοο οἶθδγ- 
διβϊοὰ ἴο δ ἰεὰ δϑίγαγ. 

7. Τόεη τὲ ἀΐης “δασέα “αἱΔ4}] ΤἘΘ 
ΔΏΒΝΟΓ οὗ ΑΠδϑυθγι5 15 ἃ γοἔμϑαὶ, Ὀυι8 οπὸ 858 
τηυςἢ βοϊεηρα 85 ροβϑίθϊθ. Ηθ ἢγβί ἄννο]]β 
οἡ ἴπῸ ρῥγοοΐβ νυῃϊοῦ πὸ πιδά ρίνθη οἵ ἢ 18 
ἔπ ηαΪγ ἔδοϊης τονναγ5 ἴδ ἦἶενν8 (νεῦβθ 7). 
Ης ἴβειι βυιξεεβίβ [Πδἴ βοπιοῖδιης τηδῪ Ὀ6 ἀοπο 
ἴο Βεὶρ 1δὸπὶ νουΐ τονοκίης ἴῃ6 ἀδογοο 
(νεγβε 8). ΕἸπδΠγ, ἢ6 Ἔχοιιδ68 Ὠϊτη56 ] Ὁ. 8Ρ- 

8 ντίτε γε αἴδο ογ τῆς ενν8, 48 
ἰς ΠἸΚοῖ 'γου, ἴῃ τῆ Κιπρ᾿ 5 πᾶπΊς, δπά 
868] ἐξ νι} τῆς ΚΙπρ᾿β τίηρ: (υγ τε 
νγτπρ νυ ῃϊς ἢ ἰ8 νυγτῖεη ἴῃ τῆς Κιηρ᾿ 5 
πᾶππε, δηά βεαὶεά νυ τῇ ἐπε ΚΙπρ᾿ 5 γίηρ, 
5 ΠΊΔΥ ΠΟ ΠΊΔΠ Γανεῖβα. 4 5εε 

εδᾶρ. ξΖε 
9 Τμεπ ψνεγα τῆε Κιπρ᾿β 5.γθα68 το. 

σΔ]]εἀ δὲ τῇδε τἰπια πη τῆς τπϊτά ποῃτῇ, 
τῃαῖ ἐς, ἴῃ τηοητῆ δίνδη, οα ἴῃε ταγες 
ΔΠα τυννεπτίοτῃ ἀσν τῃδτγεοῦ; δπὰ ἴζ νγὰβ8 
νυγίτῖεη δοσογάϊηρ ἴο 4}} τῆλι Μοτγ- 
ἀεςαὶ σοπηπηδηάςά υηῖο ἴῃς [ενν5, πὰ 
ἴο τῆς Ἰιευϊζεπαηῖβ, ἀπά τπὲ ἀδριτίεβ 
ἀπὰ γυΐεγβ οὗ τῇς ργονίμοςθβ ἡν ἢ ]Γἢ ἀγέ 
ἔτοπι [πάϊὰ απο Ετἢϊορία, Δη πυπάτεά 
ἴνΘΠΟΥ πὰ βανθὴ ρῥγονίποθβθ, ὑπῖἴο 
ἜΝΘΓΥ ργοόνίηςε Δοσογάϊηρ ἴο τῆς ννυτιτηρ 
τΠεγθοῦ, ἀπά ὑπο ἐνεγΥ ρθορὶς δἴζεῦ 
{ἢ 61γ ἰληρίᾶρε, ΔΠ4 το τῆς [εννβ δοςσοτά- 
ἱηρ' ἴο τῆ εῖγ ννγτίηρ, Δη4 δοςογάϊπηρ ἴο 
τΠεῖγ ἰδηριαρα. 

Ιο Αμάὰ ἢς νψτοῖς ἰπ τῆς Κιπρ- 
ΑΠδβιιεσιιϑ πᾶπιθ, ἂπὰ ϑεαϊεὰ 2 
νυ ἢ τῆς ΚΙπρ᾿β τίηρ, ἀπὰ 8εηῖ ἰεζῖογβ 
ΌΥ ῥροβῖβ οὐ δογβοῦδοκ, χαμαὶ τ ἀεγβ 
Οἡ πλἾ65, σδπλο 5. ἀπά γουηρ ἀτοπιε- 
ἀλτγίαϑ : 

Ῥοδϊης ἴο 6 νγ6}}- Κῆοννη ἱπητη 20} } οὗ 
Ῥογϑίδη ἴανν, δ ἴῃς ϑϑπὶς {{π|ὸ γοπ πάη 
ΒΞΙΠοῦ ἀπά Μογάθοδι, παῖ, (που ρὴ ἀδνιβθα ὈΥ͂ 
Ηδπιδη, πὸ ἀθογθο ἢ ἢ ΠΟΥ νναηΐ ἴο ἢᾶνς 
ΤΓονουϑοα ννα5 “"" νττδη τη ἴΠ6 Κιηρ᾽5 πδηῖς, δηά 
δεδοὰ ν ἢ ἴΠ6 Κὶηρ᾽5 βίξηεῖ τηρ." 

9. Τδεη «ὑεγε ἐδὲ ἀΐησ᾽: “εγίδες εαἰεά. ΤῊς 
διισμοϑδίίοη οὗ Αδαβιόγυβ συϊοκοποὰ ἴἢς ἴἢ- 
γΘΠΕνΘ ΡΟ ΓΒ οὗ Εἰ ΒΟΥ Μίογάοθοδι. Τῆς 
δοῦι 65 νοῦ δῖ οῇςθ ϑιι:πηπηοηρά, δηὰ ἃ ἀδοτοὸ 
ἰδδιιεὰ, ποῖ σονοκίηρ ἴπεὸ ΌΓΠΟΓ οπθ, ὃυΐ 
ΔΙ] οννίης (ἢ [εννβ ἴο βοἰαπά οἡ {πεῖγ ἀείοπος, 
δηα ἴο ΚΙΠ 411] ννῇο αἴϊδοκοά ἴπεσλ. [ἴ [858 
Ὀδοη Ργοποιιησθὰ ἱπογοάιδ]ε, τπδῖ δὴν Κιης 
ννου]ὰ τπι|5 πᾶν βαποίοηδε ον] ννᾶσ ἰπη 4}} τΠ 6 
ετοαδῖ οἰ[68. οὗ Πϊ5. ὀπιρίγο; Ὀυϊ ϑοπιθ, ὄνθῆ οὗ 
τῆς πιοτα βοθρίϊοδὶ οτος, δον ταὶ Χογχε: 
Τα ἢϊ τιυῖ ΠΠΡΓΟΌΔΟΪ ἤᾶνε ἄἀοης 5ο. (Ὠ ς 
ἊΝ εἴζε, “ ΕἸηϊειξυηρ, ὃ 198, 4.) 

ἐδε »ιοπἱ δ υαπ.}Ὶ ὍὌΠῸΕ ϑεσοηά πιοητἢ ἕγοπι 
(ἢ 6 ἰϑϑῈ οὗ {πὸ ἤγϑϊ οάϊςΐ (οἷ. 1). 12). δϑινδῇ 
σΟΥΓ Βροη8 ΠΟΑΓΙΥ ἴο οὐν [υπ6. 

ἐδὲ Πειδοιαπῖς. Ἰ ΛΊΟΓΑΠΥ, “ (ἢ δαῖγαρβ." 
(Θοπιράαγε οἢ. 11]. 12 δπά οὗ. ἰχ. 3.) 

10. ᾿δάεγ οὐ γημῖσσ, εα»ρκοὶς, αηά γομη 
ἀγον»ιεάαγίε:.] Μοβῖ πιοάοσγῃβ ἰγδηϑδῖς “ τι 6.8 
ὕΡοη εουγυεγ απάᾶ πεμίει, 1δὲ οὐαῤγίης οὐ πιαγα " 



γ. 11-τ|,.} 

11 Ὁ Βεγείη τῆς Κίηρ ρταπῖθά τῆς 
]ενν8 ψνῃις ἢ τοῖγό ἴῃ ΘνεΥυ ΟΥ̓ ἴο 
δΑΙΠΕΓ τῇαπηβεῖνεβ τοροῖμοῦ, Ὧπὰ ἴο 
βίδηἀ ογ τῇεὶγ ΠΠ{π, το ἀεϑίγου, ἴο 812. 
Δηά ἴο σᾶιι8εὲ ἴο ρεγίβῃ, 411} τῆς ρόνψεῦ 
οἔ τῆε ρεορὶε ἀπὰ ρτονίηςς τῇδλζ ννουϊκὶ 
ἀ5541}ς τῆεπλ, δοίὴ [τ|ιὲ μεθ δηά 
ννοπΊεη, δηά 20 ἐαέε ἴῃς 5ρ0ο1] οὗ τῆεῖὰ 
ἴογ ἃ ὑγαύῦ, 
.12 ὕροῃ οπὲ ἀδγ ἱπ 411} τ[ἢ6 ργο- 

νίηςα5 οὗ Κίηρ ΑΒδβιδγιϑ, παηιείγ, ἀροη 
τε τηϊγῖεεμτῃ ἀαγν οὗ τε τννεϊ τῇ 
πιοητῃ, νυ ]ςἢ ἐς τὰς πιοητῃ Αἀατγ. . 

11 ΓΠε ΓΟΡΥ οὗὨ τῇς ννυητηρ ὉΓ ἃ 
σοπιηληἀπηεηΐ ἴο δὲ ρίνεῃ ἰη ΕἾ 
Ργονίησε τὖας Τρ] βηεά ἀπῖο 4]] 
Ρέορΐε, ἀπά τῆας τῆς [ενν8 5ῃμοιιϊὰ δὲ 
γεδάγ δσαϊπϑβὲ [ἢδλϊ ἀδὺ ἴο ἀνεηρε ἴπ6Π}- 
δεῖνεβ οἡ {Πεῖγ ΘΠ ἘΠΊ168. 

14 δὸ τῆς ροβῖβ [πδῖ τοάβ. ὑροῃ 
“---- 

Ὀυτῖδο νογάϑ [γδηβδίθα “ται ]6 5" δηὰ “τλλγο 5, 
ΓΘ οὗ νεΥῪ ἀουδίξ} 5 ρηιβοβίιοη, βίηςθ {ΠΟΥ͂ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΟΟΟΙΓ οἰδοννῃογο; δηὰ ἴπθ [ὈΓΠΊΕΥ, 
ΜΉ] Οἢ 15 ργοθδΌ ]γ οἱ Ρεγβίδη, οσδῃ βοᾶγοοὶν μάνα 
πὸ πγοδηϊησ δἴδδοῃεά το τ. “ξῤανδιεγαηπῖ»ι, 1 
ἴϊ τοργεβθηΐβ ἴῃς Ρογβίδη δάϊεςζίνε ἀῤυῤαίγαπα, 
δῃοι ἃ πηθᾶη “ σούαὶ ; "ἢ δηὰ γα»ιγάεῤὶνι 15. ἃ5 
ἸΠΚΟΙΥ ἴο μάνα πιοδηΐ “ἃ Ὠἰρῃσογεά ἤΠοσβε 85 
“ἃ ΤΉΔΓΟ." Ὅῆρο τοδὶ πιοδπίης οὗ ἴμε οἰδυϑὲ 
Τηιϑὲ σοπηδίη ἀου δι}; δυῖ 1 πᾶν θὲ συρ- 
ξεκῖεά 85 ργοῦδθιο, (δὶ (πε ἴσιο {Γδηϑβίδτοη 15, 
“ γ]ἀ6ΓΥ8 ΠΡΟ ΘΟΌΣΒΟΣΘ οὗὨ [80 Κίηρ᾽5 δίυὰ, 
οἤἴδρτγίης οὗ δἰ ρ ἢ -Ὀτοὰ βίο." (8ε6 Αἀαϊ[οηδὶ 
Νοῖδ δ ἴπ6 δηά οὗ ἴπ6 ςῃδρῖοσ.) 

18. Τῤε εοῤγ.)] Ἐδίδεγ, "'Α ςοργ. (ὐοιι- 
Ῥᾶγε οἷ. 1]. 14. 

14, Τρε ρου. ἐῤδαὲ γοδδφ. μῤοπ γπυμίρη' απά 
εα»ο..) ἘἈδῖμοῦ, “τη ροβίβ {παῖ γοάς, ὕροὴ 
ΘΟΌΣΒΟΣΒΘ οὗ [86 ΣΟΥΔῚ δἴτπὰ," 

δείηφ δασίοηπεά.] Ὅῆδ πορὰ οὗ Παϑῖε ἰ5 ποῖ 
αυϊς ἀρράγοηῖ. Βεΐννεθη δίναη, ἴδ τηϊγά 
τηοητἢ (.[η6}, δὴ [ἢ ροϑῖβ ννεηΐ οι, ἀπά 
Δάλτ, [6 ὑν ἢ τποητἢ (Μάσςοῖ), ἤθη τπ6 
βίσιι  ]6 νγλ5 ἴο ἴλΚὸ ρίδοο, ἴα ἰηἴεγνδὶ ννου]ὰ 
Ὅς οπὲ οὗ ἀῦονε εἰρῃϊ πιοηίῃβ ; ἂηά ἵἴνο 
τιοπῖἢ5 νου] οεγίδίπ]ν ἤᾶνο βυβιοςά ἴο σᾶττν 
ἴῃς τογδὶ πιδηάδίε ἴο ἴῃ 6 γοπιοῖθσι ρογίοπβ οὗ 
ἴΠε Επιρίγο. 511}, σδϑοῖηρ ἢονν πιιςῇ ἀδροηάοά 
ου ἴπε πηαπάαΐο, ἀηὰ ἢονν ΠΟΟΘΒΒΑΓΎ ἰξ νγὰ5 πὶ 
τΠ6 ργονϊησίαὶ ξονθγηοῦβ 5ῃοι) ἃ νν6}} σοτηργε- 
Ποηά πὸ τοδὶ νυ βἢ65 οἵ ἴπ6 σουχῖ ἰῃ ἴδ πιδί(ογ 
(οοπιραγα οἢ. ἰχ, 3), Μὰ σδηηοῖ θὲ διγργίβοα 

ΕΒΘΤΗΒΆΕ. ΝΙΠ. 

ταυ]ο5. σπά σλπλεὶβ ψεηξ οὐϊ, δείησ 
δαβιεηεά πὰ ργεββεά οἡ δΥ τῇς Κὶηρ 5 
ςοπιηιδπάπχεηῖ. Απὰ τῆε ἄδογεε ννᾶ8 
δίνεη δῖ δῃυδῆδη ἴδε ραϊᾶςεα. 

Ις 4 Απὰ Μοχάεοδι ψεηῖ ουζ ἔγοπι 
τῆς ργεβθεῆςς οἵ τῆς Κίπρ ἴῃ τογαὶ 
Ἀρράᾶγεὶ οὐ "δ]ιιε ἀπά ννῃϊτε, ἀπά νυ ἃ " τ, 
στεαῖ σύοννη οὗ ρο]ά, δηὰ νυν τῇ ἃ ρλγ- 
τηεπῖ οἵ ἔπε πε δηά ριυγρὶς: δπά 
τῆς οἰγ οὗ δῆυβῃαπ γε]οίσεά δηὰ νγᾶϑ 
οἶδά. 

1Ι6 Τῆε Ϊεννβ μδά Ἰίρῆϊ, ἀπά ρ]δλά- 
Π658,) ΔΠ4 Ἰογ. δΔηἀ ποποιιγ. 

17 Απά ἴῃ δνεγΥ ρτγονίηςς, Δπὰ ἴῃ 
ἜΝΕΓΥ͂ οἰτγ, νν Πεβοονεγ τῆς ΚΙηρ᾿ 8 
σοπιπηδηἀ γοης Δπὰ ἢ]8. ἀεσγεα σλπΊ6, 
τῆς ενν8 Πδὰ Ἰογ δηά ρἰδάπεββ, ἃ ἔξαβε 
Δπὰ ἃ ροοά ἀλύὺ. Απάᾶ πιλην οὗ τῇς 
Ρεορὶςε οὗ τ18ε ἰαπά θεσάπιε [εννϑ; ἔοῦ 
τῆς ἔεαγ οὔ τῆς. [εἐνν8 ἔε]}] προι τῆ η,. 

(Πδί 4}1} Παϑῖθ ννὰ8 πιδάθβ οἷἱ [ἢ ρατί οὗ ἴποβϑθ 
ψἢο θεϊποηἀδαὰ τ86 [ἐνν8, ἢ τῆς οδ͵οςξ οἱ" 
(ποῦο ὈοΙηΣ ΠΟ τηϊβιιηἀογβίδησίην. 

15. Κογαὶ! ἀῤῥαγεὶ 977 δίμε απά «υδἰϊεἢ 8ε6 
Ὠοῖθ65 οἵ «ἢ. ἱ. 6 δης 11. 

α ξγεαὶ ἐγοτυη οἱ χοί.1] Νοῖ ἃ Ἄσγονη ᾿πκὸ 
{πὸ Κρ 5 ({εήῤεγ), Ὀυΐ ἃ ποτ ργοϊάθη δαπά ΟΣ 
ςογοηεῖ (᾿σἰάγα). 

Ω ξαγπεη.} ΟΥ “δὴ ἱπῃοῦ σοῦθ." Τῆς 
ζυηῖς ΟΥ̓ ἸΏΠΕΓ τοῦς οὗ ἴδ Κίηρ νυ 5 οἵ ρυγρὶο, 
δίπροεὰ ἢ ν Π6. (Χοη. ὁ Ογγορ. νι. 2, 
8. 13: ΡΙΊυῖ, “ΑἸοχ.᾿ ὃ σι: Ὁ. Ουτί. "],..2.) 

 ἥπε ἥπρη απά ῥαγρίε.) Ἀλδῖμοσ, “ οἵ ἤῃθ 
ὙΕλτο ᾿Ιποη δηά ρυγρὶε.᾽" 866 ποῖδ οἡ οἷ. ἰ. ὃ. 

ἐδε εἰδν οΥ ϑδιαδαηπ γεϊοιοεά.}. ΤῊΘ “7ογ" οὗ 
8154 αἵ [Π15 {Ππλ6 15 ἱποιιρῆϊ ἃ5 ἱτηργό 40 ]6 85 
118 γόνοι “ ΡεΓρΙοχ τυ." (866 ποῖος οἡη οἷἣ. ἰἰϊ. 
15.) Βιῖνθ ΠΙΔΥ νν6}} Ὀε] ον ἰδὲ τὴ Ροσ- 
5'Δη5, νῆο ννοσὸ ἢονν ἴπ6 ςδιοῦ ᾿ῃῃδοιίδηϊβ οὗ 
ϑυ58, Πδα ἃ ΓΡᾺ] 5ΥΤΩΡΑΙΔΥ ὙΠ ἴῃ 6 [Θνν8, Αἰ κ6 
ἴῃ {ΠΕΙΓ ρδάποϑϑο δηὰ {ΠῸῚῚ αἰ 5 Γ658. 

17. Βεεαριθ ε.υ..1Ὶ οϊηοὰ {πὸ ηδίϊοη 85 
ῬΓΟΒΟΙ 65, 50 σδϑῖπρ' ᾿η {Π6Ὶν ἰοῖ νυν ἢ ἘΠ πὶ. 

ἴδε Κα οὗ 1δὲ ζει: γε} μβοπ τδεοι.] Μοτ- 
ἀοςαὶ δ ρον τς ΕΥ̓͂ τἰἴ56 1 ἤν σδυβοά 
50 πὸ ἔδαγ ; δι ργοῦΔΟΪΥ ἴῆ6 οἰίοῦ αἰασγπὶ ἔοὶῖ 
νν5 ἰοϑδῖ [Π6 [ονν8, ῃεη ἴῃς ΟΔΥ οδπιο ἔῸΓ 
Τουθησίηρ τπαπιβοῖνοβ, δμοιϊά δοςζουηξ ἰδ6 
Ιάῦρο οἶδ58 οὗ ἱηάβογοηῖϊ ρογϑοῃβ δπλοηρ {ΠοΙΓγ 
ΘΠΘΠΊΙ65. ΡΕΓβοηβ οὗ {Π18 ς]458 δνοϊἀθά ἴα 
ἀδληχοσ ΌΥ Ὀεσοπλίης [6 νν8. 
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ΕΘΤΗΒΆΕΆ. ΝΠ. ΙΧ, [ν. σ----). 

ΑΠΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἡ νεοῖβδ το. 

Τῆς ννογὰ ἢ)3Ἴ, ννῃϊςῖ ΤσοιιΓβ. ΟὨΪΥ ἴῃ τἢ]8 
Ῥίδοθ, ἰ8 σοπηθοῖϊθα ΌΥ Οεϑοηΐι5 ἀπά ΕὈγβῖ 
νὰ 16 Αταδὶς γωμπαζερ, “αὶ τᾶγὸ: ἢ δυϊΐ 

ἤοΥδβ68 ΔηἋ τῶγοϑβ ; δηὰ ἰ (ἢ πιϑδηΐϊηρ οὗ ἴδ δ 
τοοῖ γάνιαξ 15 (85 Ἐθγϑϊ βϑᾶγβ ἴἴ ἰ5) “ἴο ὃὉ6 
(πη, οὗ 5] 1. ϊ," τποη τἴ86 ννοσγὰ ᾿ννουϊὰ παῖυ- 

Βογίδεοδι 45 ροϊηϊοά ουξ ἴπδί ἴῃς ςορῃαΐς ἫΝ ΔΡΡΙΥ ἴο ἐδογουφ-ὀγεά;, πλεῖ εσ τπιδὶθ 
1 ἈΠ (0. ; ΟΥ̓ {εμηδὶς, 

ϑγίδς ψογὰ [ϑλοῦ ἰδ ἀρρ δὰ Θαυδ}γ ἴο 

τῆδη ; ἔογ [6 ἔδασ οὗ τῆςηι [6]] ὕροη 
411 ρβορὶο. 

2 Αμπὰ ἃ}1 τῆε τυΐεῖβ οὗ τῆς ργο- 
νης 68, ἀπά τῆς [Ιετοπδηῖβ, ἀπά τῆς 
ἀερυτίεβ, ἀπΦ ἰοἤίσεῖβ οὐ τε Κίησ, ἢ ΗςΡ. 
Πεῖρεά τῆς [εννβ; δεοδιιβε τὴς ἔξαγ οὗ τοῖα “ι 
ΜΜοτγάεοξι εἰ] ροη τῆι. ἀρ ἐγ 

4 Εογ Μοτγάβδοαλί τᾶς ρτεδὶ ἴῃ τῆς Ῥεοιρεά 
Κιηρ᾿β Βοιβε, ἀπά ἢΐδ ἔληγε ννεηῖ οὐκ Τὗτε. 

ΓΗΑΡΤΈῈᾺΚ ΙΧ. 

714 ὅξιυς (ἐΔΦ νωζζε, Ὧν αν 977 Μογαϊκξεαΐ, 
ἀείῤιμς ἰλωρπΡ εἰαγ ἑλεῖν ἐπονεῖσε, τοιὰ {δέ ἵδη 
σοῖς 0Γ ανιᾶπ. 12 Αλαιμέγς, αἱ {ἀξ 
γεφμεεί ο7 Ἐείλογ, φγαμίείλ ἀποίλεν ἀκα» οὗ 
σἰαμσλίεν, σμα Παριαπ᾿ς σοης ἐο δε λαμρεά, 
20 7214 ἔῦο ἐαγς οΥ Ῥμγέμι αγό νιαάε είυα, 

ΟΥΝ ἴῃ τῆς ἔννεῖῃ πποπιῇ, τῆδὲ 
ἐς, τῆς πιοητῇ Αἀδγ, οἡ τῆς 

τ θα τἢ ἀλγ οὗ τΠ6 54π|6, ἤδη τῆς 
Κιηρ᾿5 ὁοιππηδηάδιηθης ἀπά ἢ]8 ἀξογεα 
ἄγον πεᾶγ ἴο δε ρυῖ ἰπ εχεοιτίοῃ, ἰῃ 

ἅδε ἀδΥ τῆδι τῃε ἐπεηλῖεβ οὗ τῆς [δνν8 
Βορεά το ἢᾶανε ρονγεῦ ονεῦ [ἢεΠῚ, 
(τῃουρῇ 1ἴ ννᾶ5 τυγηθα ἴο [ἢ σοῃίγαγυ, 
ἴηδῖ τῆς [ενν8 μδά σιυΐε νοῦ τε τἢηδὲ 
Ὠαίεά τἢεπὶ ;) 

2 ΤΠηε [ενν8 ρδιῃεγεά τῇ θηηβαῖναβ 
τορεῖδεγ πῃ {πεῖν οἰτ65 τῆγουρῃοις 1] 
{πε ρτονίηςθβ οἔ τῆς Κιῃρ ΑΠδβιογι5, 
ἴο ἰἅγ δβαπά οἡ βϑυςῇ 45 βουρῇῆς τῃεἰΓ 
ἢυτ : δηά πὸ πῆᾶῃ οομά νυν ἢϑιδπά 

τῆγουρθουζ 8}1} τῆς ργονίποαβ : ἔογ τῇ 8 
πιᾶλῃ Μοτγάςολὶ νναχεὰ ριοδῖεγ πὰ 
Βτεδῖεγ. 

ς Τπὺβ τῆς εννβ 5πιοῖς ἃ]1 τπῃεῖτγ 
δ ηεηλε5 ἢ τπ6 δῖτοκε οἵ τπε βυνογά, 
Πα 5ἰδιρῆϊογ, ἀπά ἀεβιγαςῖοη, δηὰ 

ἡ Ὁ Υ Ἡδῦ. δ. ἀϊά ἵνναϊς {πε Ὺ ψοι ἃ ππίο ἴποβς τπδῖ ἜΡΩΣ 
ἐλεὲν τυιῖ, Βαϊεά {ἢ ἐπ]. 

6 Απά ἴῃ ϑῃιυβῆαη τῆς ραΐλος τῇς 
]εννβ 8᾽ονν ἀπά ἀεδιγογεά ἄνε πιιπάτεά 
πλεῃ. 

5 Απὰ Ραυβῃαπάδιῃδ, απὰ ᾿αίρῃοῃ, 
δηα Αϑβρδῖῆα, 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1. γε πεαγἢ Ἀδίδοσγ, “ 4γ- 
γίνε ἦ οὗ “σοδομβοὰ [89 [ἐπι0." ((ΟΙΡΑΓΟ 
οὗ. 11. α1.; ΥἹ1. 1.2). 

Ὡ. 170 ἰαγ ῥαπά οπ “μεθ ἂς τοδὶ ἐῤεὶγ δεν. 
ΤΠῸ [οννβ ἈΡΡΑΓΘΠΕΥ ἀϊά ποῖ τοπΊδίη νυ ΠΟΥ 
οὐ ἴδο ἀοίεπϑινθ.Ό. ὙΠΟΙ͂Γ δπϑιηΐϊθθ ΟΤΟ ΠΟ 
ἀοιυδὲ νγε}} Κποννη ἴο {Πόπὶ, ἀηὰ νγεγὸ ργοραγεὰ 
ἔογ (6 βπίγιυ ρος ννῃιςο ἢ 11 ννᾶ8 566η πλιιϑῖ σΟΠΊΘ. 
ΘΟΠΊΘΕ 1658 ἴΠ6 Οδ 546, βοηθοί πη]ο5 ἴπ6 οΟἴδογ, 
ψν ΟΣ] σοχηπλοηςς ἴῃς αἰΐδλοϊ, 

8. 4] δὲ γωΐογε . .... ῥεϊβεά ἐδε εευς. 
ΤῊΙ5 ἰ5 ΝΕΤῪ ἱπηροτίδηζϊ. [{ [5 Ὀέθη εἰδί 
τπδῖ, δοσογάϊηρ ἴο {π6 παγγδῖνο οὗ Εϑίδοσ, {Π6 
16νν8 νογε δἰ]οννθά ἴο Κὶ]] “7 5,οοο βεγείαπς ἢ 
δηὰ τ} }5 (δι ρροβεά) ἔεδίιισε οὗ (ῃ6 παγγαζίνθ 
δ45 θδεη ργοποιιποθά “Ἰπογθά !0]ε." ὙὍΠὲ ὑτὸ- 
ΒΡηΐ γοῦβ6 σἤοννβ ἴῃαΐϊ [ἢ6 γοδὶ Ῥογβίδηβ, ννῇο 
ἴοστηθα {πε βἰδηάίηρ ἀγα εἰς Κερὶ ἴῃς 
Ἐπιρίγα ἴῃ βιδ]θοίοπ, δηα ψνεγὸ δὲ {πὸ ἀϊβροϑδὶ 
οὔ το νᾶτίοιιβ βου γΏοσβ οὗ ργονίηςθβ, ἴοοϊκ ἢ 6 
]εννϑ᾽ 5:45. ΤΕΣ Θποηῖο8 γε αἰπιοϑῖ εἢ- 

Εἰγεὶγ ἴο δ6 ἔουπὰ ἀγοπρ ἴδ6 ἰἀοϊδίγουβ ρμεορὶς 
οὗ (Πὲ ϑιυιϊθ)εςξ πδίΐοηβ, ἔοσ ψνἤοϑο ᾿ν65 ποῖ Ποῦ 
{Π6 Ῥογβίδηβ σε γα , ΠΟΥ ΤΠΟΙΣ Τ]ΟΠΑΓΟΉΒ, 
οΔΥΘα ρτοδίγ. 

6. [κ δδισδαη ἐδὲ βαϊαες ΒΥ ““5ῃυπῆδῃ 
[Π6 ραΐδος,᾿" ογ "ἴῃς ἔοτγι, (ϑδισυδαη δα- γα.) 
ἍῸ ΓΘ ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴο ιἱπάογϑοίδπαά ὑπὸ ψποὶς οὗ 
ἴῃ6 ΟρΡεγ ἴοννῃ, ννμῖς ἢ οσοιρίοα 4η ἀγϑᾶ οὗ 
ἃῦονθ ἃ διπάγοα δογόϑ, ἀπά οοηίδιποά, πὸ 
ἀοιιδῖ, πᾶν τοϑίἀθηςθβ θοβίεβ {π6Ὸ δοίυδὶ 
Ραϊαςε. [1 15 ποῖ ᾿ἰΚεὶγ τῃδῖ {πε [ἐννβ ννου]ὰ 
ἢᾶνο νοηϊυγοά ἴο βῃεά Ὀ]οοά νη η [ῃ6 Ῥαϊδος 
Ῥτοοϊης(8, 

7. Ραγεδαπάαίδα, 5.1 ΤὌΠδ [δογουρὮ!γ 
Ῥογβίδη σῃαγαςίογ οὗ πιοϑί οὗ ἴπ6ϑ6 παῖηθϑβ ἢλ5 
Ὀεθη δἰγοδαυ ποϊθά. (ὅ6ε ποίς οῃ ςἢ. {11. τ.) 
Εχοορίηρ Αἄδ]α, (ΠΟΥ͂ ἄγε 411} γθδά νγ Ἰγασθ- 
ΔΌΪο ἴο Ο]ὰ Ῥογβίδη γοοΐβ. “ Ραγβῃαηάαΐδ᾽ ἰ8 
ἐ ρίνοη ἴο Ῥογβία, ΟΓΥ ““Ἃἴο ἴῃς Ρογϑβίδῃβ : ἢ 
. Ὠαϊριοη, ννῆϊος ἴῃ Ῥογϑίδη πλιιδὲ δᾶνὸ ὈΘ6Ώ 
“Ῥάσρθοη᾿᾽ οὗ " άτροη᾿᾽ 15 ργοῦδΟΥ (ἢ6 Ρεῖ- 



{ Ἡεδ, 
ῥα. 

γ. 8--το. 

8 Απά Ρογδῖδα, δπὰ Αἀλ]ια, διά 
ς ἈΑπΠάλιβδ, 

9 Αμά Ραγπιδϑῆζα, δαπὰ Ατίϑβαὶ, δπά 
Ατιάδι, δηὰ Ν 4]Ἔζαῖῃδ, 

ΙΟ Ἴ)ε ἴεπ 80η8 οὗ Ηλδπιδη ἴῃ6 
δοὴ οὗ Ηδιηπηεάδιμδ, τπ6 ἘπεΠῚῪ οὗ 
{πε [ενν8,) 8ιενν {μὲν ; δυζ οη τῆς 8ρο!] 
Ἰδλιά ἐμεν ποῖ τῃεῖὶγ μαμὰ. 

11 (δ τβᾶῖ ἀδλὺ τῇς πυπδοῦ οὗ 
τποβε τῆδλῖ ννεγεὲ δἰδίπ ἰπ ϑῃυβηδη τῆς 
Ραΐδοε ἴνναβ Ὀγουρῆς δείογα ἴῃς Κίηρ. 

12 Απὰ τε Κίηρ 5414 υπῖο 
 Εβιμογ τῆς. φιθεη, ΤῈ 7ἐννβ πᾶνε 

δἰδίῃ δηά ἀεβιγογεὰ ἔνε μυπάγεά πχεῃ 
πῃ δῃυδβῆδη τῆς ραΐδσε, δπά τπε ἴεη 
δοη8 οἵ Ηδιηδη ; νγῆδλὲ ἢανε πε ἀοῃς 
ἴῃ τῆς τεβϑῖ οὗ τῆς Κίηρ᾽ 5 ργονίπςεαϑ ἡ 
πον ννῆλῖ ἐς τῆγ ρετικίοη ἡ δηά ἰτ 584]]} 
Ὅς ρτγδηϊτοὰ (ἤθε : οὐ ψνῆδλϊ ᾿ς ΤΥ 
τε]ιεθῖ ἔμγῖπεῦγ ἡ ἂπά ἰξ 5}4}} ὃς 
ἄοηε. 

112 ΤΒεη 5414 Εϑιποτ, [{ ᾿ὸ ρ]ελβα 
τῆς Κίηρ, ἰδὲ ἴτ ὕ6 ρτγαπῖεά ἴο τῆς 
|εννβ ψ ῃϊο ἢ δγέ ἴῃ δυβῆδη ἴο ἀο ἴο 
τπογγονν 4150 δοσογάϊηρ ππἴὸ τἢ 5 ἀλγ᾽ 8 

ΗΕ. μέ ἄξογεα, δηά ες Η πηδπ᾿β ἴεῃ 808 δὲ 
᾿Βαηρεά ὑροη ἴδε ρά]]οννβ. 

14 Δπά πε Κιπρ' σοτηπιαπάεὰἀ [τ 80 
ἴο δε ἄοηε : δηά τῇς ἀδογεα ννὰ8 ρίνεη 

δἴδη γοργοβοηϊδίϊνα οὗ ἴῆς ϑδηβκγ. δἀσρρὶη “ ἂτ- 
Τοραπῖ:" “Αϑρδίμα᾽ 15 ἔσγοπιὶ χρᾷ, “ ἤοῦββ," 
δηὰ ννοιυ]Ἱά ργοῦδθ Υ πιθδη “ Πογβοηδῃ Ὁ “ Ρο- 
ΤΑΤΠΔ᾽ 15 ἀρ ῬΑΥΘΠΕΥ ἔγοπι ράσγα, “τις, ρτεδῖ,» 
δηὰ γαΐρα, “ἃ ςδατγοῖ, δηὰά νοιυϊὰ πιόδη 
“ὁ Πανὶ πρὶ ΠΊΔΠΥ σπαγιοίβ ; ἢ ὁ ΑΠάδῖηΔ᾿ ἰ5 ΤΟΙ 
[πὸ τοοῖβ αγὶ “ νεγΓγ," δηὰ δα, “ ἴο ρῖνε," δπὰ 
ννοι]ὰ πιόδη “ ἸΙδογαὶ ᾿ (Τσοιήρατο ῬὮῃγδαδίοϑβ). 
4 Ῥαιτηδϑῃϊδ 15 4 {{|6 ἀοιδίξι!, Ὀὰϊ πλλὺ δ6 
ἔτοπιὶ 3γα, ἅπ ἰηΐθηβῖνε ραγίςϊθ, ἀπά »παλδίσία, 
“ κτοαῖοβῖ " (ςοπίραγο [,αἴϊη φ2γαωρπαᾶσπι). 
“ΑΥἰβαὶ ̓  μα8 τῆς ἱπίοηβῖνο σγὶ ργοῆχοα ἴο ἃ 
τοοῖ .6γα, Ὦ ο ἢ 15 ρογΠᾺ 5 “ ἴο σΟΠ] ΘΓ ΟΣ 
“0 ρὸ :" δηά " Ατιάδι᾿ Πᾶ59 ἴΠ6 βδδὴθ ἰπἴθπ- 
δῖνο ργεῆχο ἴο ἴῃς τοοῖ χα, “ ἴο εἶνε." ἘΕἸ- 
ΠΑΙΪγ, ὁ Ν᾽ δ᾽ χαῖμα᾽’ σοτηργίδο5 ἴπ6 ννο οἰ πιθηῖβ 
σαν, τὴς “ νυὶπὰ," δηά σσέδα (ςοιηραγο Ζοηά 
“ γα), “ Ῥοννογέι] ;" ἀπά ννοιϊὰ πηθδῇ “ βίγοης 
8ἃ5 ἴα νη. ((οπίρατγε ΟΠ δἰδοδπιδ, 
“ἰ ΒἴΥοΟη 8ἃ5 ἴῃς ἰοοραγά," ΤτιδηςοῇΠη68, 
“ δἴγοης 25 Τ τΐδη," 2.4. Εεγἀυη.) 

10. Ο» ἐδε “βῥοὶ ἰαἰά δὲν ποῖ ἐδεῖὶγ δαπά. 
ΑΒ ΒΟΥ ταϊρῆς ᾿ανο ἀοπε ἰορα!Υ ὈΥ (86 οἀϊςῖ. 
(8εε «ἢ. νἱῖϊ. 11.) 

14. Τρ δαπρεά Ἡκνιαπ᾽, ἱεπ “ο....}] Τὸ 

ΕΘΤΗΒΆΑ. ΙΧ. 

αἱ δηυβῆδη ; ΔΠά [Π6Υ αηρεά Ηδηιλη ἢ 8 
ἴξη 50,8. 

Ις Εογ τε [εννβ8 {παῖ τὐόγε ἰη δἢυ- 
δῆδῃ ραϊμαογεα τπδπΊβεϊναβ τορεῖῃεγ οη 
(ἢςε (ουγίεοητῃ ἀΔΥ 450 οὗ τῆς πιοπῖῃ 
Αἄαγ, δηά 9ενν τἤγες πιιπάγεα πεη δὲ 
Βηυβῆδη; δύϊ οἡ ἴδε ργεγ τῆεν ἰαἱά 
ποῖ τῃεῖγ Παηά. 

1Ι6 Βυὲ ἴῆε οἵδεν [εἐνν7Ὲ τπδῖ τόν 
'ἱπ τῆε Κίηρ᾽β ργονίῃμοθ ραῖῃεγθά {ῃεπ1-. 
βεῖνεβ τορεῖμεῖ, ἀπά βἴοοα ἔογ {πεὶγ 
᾿ΐνεβ, ἀπά Πλά τεβὲ ἔσγοπλ τΠεῖγ ἐπε πΊ ε8, 
ἈΠ 5]ενν οὗ {πεῖν ἔοεβ βενεηῖυ δηὰ ἤνε 
τΒουβαηά, Ὀυῖ τΠεγ ἰΔἱὰ ποῖ τῃεἰγ μδη 8 
ου ἴῆ 6 ῥΓαῪ, 

17 Ου δε τἰϊγίθετῃ ἄγ οὗἩὨ τῆς 
τποητῇ Αἀδγ; δηὰ οἡ τῇς ἰουγίδοπτῇῃ 
ἄδγ ἰοτΠε βᾶπ1ε γεβῖεὰ {Πεγ. ἅπα πηδάε ἴ 9. ἃ 
ἴϊ ἃ ἀΔΥ οὗ ἐεδϑείηρ δηά ρἰδάηεϑϑ. 

ι8 Βυῖς τῇς 7: ταῖς τυέγέ αἵ 
δηδῆδη Δ855ε πη ]ςα τορεῖπαγ οἡ {πε 
τ γθοπτῇ ἀκα ἐποῖθαι Δπὰ οἡ [πες 
ἰουγίθοπιῃ τπογθοοῖ; δηὰ οἡ τῆς δ8ἴ- 
ἴδεπτῆ ἐγ οἵ τῆς 84π|6 {ΠΕῪ τγεβῖεά, 
δηὰ τηδάβ ἰξ ἃ ἀδὺ οἵ ἔδαβιίηρ δηά 
ρ]λάηεββ. 

19 ΤΒεγείογε τῆς εννβ οὗ τῆε ν]]- 
ἴλρεβ. τας ἀνγεὶς ἴῃ ἴῃς ἀηννα]]εά 
ἴοννῃ8,) πχδάβ τῇς ἰουγίδθητῃ ἀδγ οὗ 

ΟΧΡΟΒ6 Οἡ ΟΙΌΘ865 ἴτε Ὀοάΐϊε8 οὗ οτἰπιῖη2]5 
ΔΙΓΕΔΑΩΥ͂ 5ἰδίῃ ννᾶβ8 ἃ ργδεῖίςς ποῖ ὑπκπονῇ ἴο 

. ἴε Ρογβίδηβ. (8566 Ρ]υΐῖ. “ Ατίδλχ. αὶ 17.) 

16. Γον ἐδὲ εαυ5ς.1] ἈἘλδίϊον, “Απὰά' 156 
]εν8." 

ἐη ϑῥιωδαπ. ῬτοθΟΪΥ ἴῃ τς Ἰοννεῦ ἴονη, 
ΠΟ ἢ ἸΑῪ οαϑί οὗ ἴπ6 ὌΡΡΟΙ οὔθ, δηά νγα8 οϑ 
δδοιυΐ [Π6 58Π|6 5126. 

16. ϑίκευ οΥ δεῖν ῶὅε: “ευεηΐν πᾶ βυε ἐῤοι- 
“απ4.] ὍῆὮο δεριυαρίηΐϊ ρῖνο5 [ἢ Πι 6 Γ ΠΘΓῸ 
8ἃ5 πΠΆθοη τῃοιβδηά ; ἂἀπὰ {π|5 ἁηλοιηΐ 566 ΠῚ8 
ΤΟΤΕ ἴῃ ργορογίίοη ἴο ἴῃς 8οο 5ἰδίπη ἰῇ δ05ἃ 
(ἢδη [ἢ6 ἰάγμεσ πυιπιῦοῦ οὗ ἴῃς Ηοῦτονν τοχῖ. 

18. Οπ δὲ ἡ εεπε αν... 1δεγ γεεε4.1 ΒοΙὰ 
τῆς τῳῖῃ δπὰ ᾿ς ἢ οὗ Αἀδὺ ἄγὸ πον κερί 88 
“ ἤλγβ οὗ Ρυτγὶπι" ΟΥ̓ ἴπῸ [δὐν5 τΠΙ ΟΥΑΙ ΪΥ͂ 
(ϑες ηοῖς οη ςἢ. 1]. 13). ὙΒῈ 141ἢ ἰ5 πιδάδ, 
Βοννενογ, (ἢς “δεῖ ἀΔΥ. 

19. ΤΡε ὕεκυ: 9 τδὲ υἱίασει, ἐδα! ἀαφυείν ἰπ 
ἐδὲ μπευαλρα Ἰοαυπ..} Ἀδίδοτ, “τπ6 [6νν8 ο' 
{π6 ΘΟ ΠΒΊΤΥ ἀϊοίτίοϊξα, παῖ ἀννοὶς ἰὴ τ 
ΘΟΏΒΙΣΥ ἴονη5." ὉΤὴο Δη{|}} 6315 15 Ὀδῖννος 
ἴδοβς [ἐν ψο ἀννοὶϊξ ἰη ἴΠ 6 πηεῖγορο 5, δῆς. 
ἴδοθε ΨῈῸ ᾿ἰἰνοὰ ἰῇ ΔΩΥ οἵπεῦ ματὶ οἵ ἴδ 
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. ΦΉΣ δ. 
ερμοζ. 

{ Ἡεῦ. 
«υάρη εἦφ 
ἐα»Φ. 

ἴῃς πιοπτῆ Αἀάλγ ὦ ἐγ 07 οἰ λάπεββ δηά 
ξελβιίηρ, ἂπά ἃ ροοά ἀλγ, δπά οἵ 
βεηάϊπρ ρογΓΟἢ5 Οἠς ἴο Δῃοῖδετ. 

20 4 Απὰ Μοχγάεοδλι ντοῖς {ἢ ε8ς6 
τἈΐηρβ, ἀπά 8εηῖ ἰεϊῖειβ ἀητὸ 1} τῇ8 
εν τπᾶῖ τοόγς ἴῃ 411 τῆε ργονίηςεϑ 
οἔ τῆς Κίηρ Αἤδβιδγιβ, δοίἑ αἱρῇ δηά 
Αι, 

21 Τὸ 5820 ]158} λὲς ἀπηοηρ 1Π ΕΠ], 
, τῆδς {Π6γ 5ῃου ]ὰ Κεαρ ἴῃς ἐουτίδθητῇ 
ἀλγ οὗ τῆς πιοπῖβ Αἀλι, πὰ τῇ 
Ιεθ ἀλΥ οἵ τῆς 84π|ε, γελιγ, 

22 Α5 πε ἀδλυβ ψγνῇῃεγεὶη τῆς [ενν8 
γεβῖεά ἔτοπλ ὙΠῸῚΓ Ἐπδπλ685, ἀπά τμ6 
ταοητἢ ψΠΙσἢ νγὰθ τυγηδα ἀπο τπεηὶ 
ἔτοπι δο ον ἴο ἸΟΥ. 84 ἔγοπι πιοῦγη- 
ἴῃ ἰηῖο ἃ ροοά ἀΔγΥ : ἴῃδῖ {Π6 γ 5ῃου]ὰ 
πηᾶΚε τΠ6πὶ ἄδυβ οὗ ξεδϑίίπρ ἀπά [οΥ. 
Δ οὗ βεπάϊηρ ρογῖοηβ οης ἴο Δποῖπου, 
δηὰ ρ᾽ 5 ἴο τῇς ῥροΟΟΓ, 

22 Απά τε Ϊεννβ υπάεγίοοϊ ἴο ἀο 
85 ἴπεγ Ππαά θερυη, ἀπὰ 25 Μογάξοδι 
Πλά νυτῆθη αηἴο [Π6πὶ ; 

24 Βεοδιβεὲ Ηδπιᾶὰη ἴῃ 8οη οἵ 
Ηδλιηπγεάδιῃδ, [ῃ6 Αραρίτα, [ἢ 6 ΘΠ ΘΙῚΥ 
οὗ 4}1} τῆς |ενν8, ἧς ἀενίδεά ἀρδίπβῖ 
τῆς [εννγ8 ἴο ἀδβίγου τη), δηὰ [δά 
ςαβ Ρυτ, ἴπδῖ 1:9 ἔπε Ἰοῖ, ἴο ᾿Τσοῃδβιπια 
τἢεπὶ, ἀπά ἴο ἀεβίγου ἴπεπὶ ; 

25 Βυὲ ἵνδεη δ δεν σάπια Ὀείοι 6 
τε Κίηρ, πε ςοπηπχαηάεά Ὁ ἰεζζετβ 
(Π4τ ἢϊ8 ψιίοκεά ἄἀενῖςε, νος ἢ ἢς 

(εὐτ οτΎ ; ἴμεβε ἰδϑῖ τεϑ θά (οἰ οΗγ) ἴπη [πὸ 
Ῥγονίηςϊαὶ ἴον 8. 

α ἄαγ. .. οὐ φεπαΐδπο βογίοης ὁπ 10 ποῖ ρεγ. 
566 ποῖΐβ οῃ Νεῆ. Υἱῖ!. 10. 

20. Μονάεεαὶ «υγοίε ἔδεσε ἐδὶπρ.. Μογάδοδὶ 
ντοῖθ 8η δὐϑίγαςϊ οὗ [6 ὁσσιστγθηςοθ8, ἀδηά οἷγ- 
ουϊαῖοά [ἴ ἀπιόν ἴδ6 ονθ. ΨνῈ σδπηοῖ σοῃ- 
οἰυάς ἔγοπι {15 δἰδίεπιεης ἴῃαὶ Μογάθοδὶ 
νψγοῖθ [6 Βοοῖκ οὗ Ἐξίθου 858 ννὸ ἤᾶυθ 1, ΟΥ 
ἰηάοεα ΔΠΥ ροσγίϊοη οὔ ἴἰ. 

48, 10 ἀο αΓ ἐξὸν ῥαά δ7έσωπ, από α΄ δογ- 
ἄεεαὶ, ὦ ε. 1... “ἴο σοπξπαο ἴΠ6 ΟὈδογνδποθ 
οὗ 1πη6 τφῖἢ ΟΔΥ" (566 γεῦϑε 17), “δηὰά 8]50 
ἴο «ἐἀ ἴο ἴ, 85 Μογάδοδι μδά γϑαιιδϑῖθά, ἴῃς 
οὔϑογνδηςο οὗ ἴδ6 1 ἢ." 

25. ἤῥεη Ἐπὲδὲῦ σης δείογε {δὲ ἀίηριἢ 
ΤΟ ννογὰ “ Εβίδογ᾽ ἄοδθβ ποῖ οσοὺυγ ἴῃ ἴπ6 
οτίκη]. ὟνῸ ΠΛΔΥ Ὁ ΠΕΡ ΒΌΡΡΟΒΟ ᾿ἴ ἴο ἢδγο 
δι ρρϑά ουἱξ, οΥ ἰγδηϑίδῖθ, “ννῆδηῃ ἴΠ6 τηλοῦ 
οδτης δείοτο ἴῃς Κιηρ.᾽ 

Ἐ5ΤΗΒΆ. ΙΧ, [ν. 2ο---20. 

ἀενίβεά ἀραίπϑὲ τῇς [ενν8, 5ϑῃου]ά τε- 
ταγη ὑροη ἢ5 οὐνη ἢεδά, δηὰ τηδῖ ἢ6 
ΔΠα ἢ!5 βοη8 5ποιϊὰ δὲ ἢδηρεὰ οἡ τῃ8 
Δ] ]οννβ. 
206 ὉΝεγείογε {πὲὺ οδ]]εά τῆ εβ8ε 

ἀλγς Ῥυτγίπι δἤἴεγ τῆς πδηγε οὗ 'Ῥυγ. ΥΤΡαε ἔα, 

ὙΠεγείογε ἔογ ἃ}} τῆε ννογάβ. οὗ τῇιὶβ 
ἰεῖζεγ, ἀπά οἱκΚ' ἐδαὶ ννἈϊς ἢ πεν μδά 
866 σοηῃοδγηϊηρ [ἢΠ15 πγλζίοτ, ἀπά νυν ἢ Γῇ 
Πδά σοπης υηῖο τἢεπ,. 

27 ΤὭε [|ἐνν8 ογάαϊπεά, δηὰά ἴοοῖΐ 
προη τμεπι, ἀπά ἀροη τῆεϊγ βεεά, δηά 
ὈΡΟΠ 8411} δοῃ 45 ἰοϊπβά τῇεπΊβεϊνεβ 
ἀΠῖο [Πδπ|, 80 45 ἰζ 5ῃοιι 4 ποῖ 1}, εν. 
τΠδτ {ΠῈγ ννουϊὰ Κααρ τἰιεβα τννο ἀδγ8 
Δοσογάϊηρ, ἴο {ΠΕῚΓ ννυγιτίηρ, δπὰ δο- 
οογάϊηρ το {πεὶγ αῤῥοϊπίεαά τίπχα ἐν γΥ 
εδῦ; 
28 Απά ἐἠσὲ τπεβεὲ ἀδὺ5 Ἅεὐομίά δε 

Γεπηειηρεγεά ἂδπὰά Κερὲὸ τἤγουρβοιυῖ 
ΘΥΘΓΥ ρεπογαῖίοη, Ἔν ΥΎ ἐΆΠΊΪγ, ἐν ΓΥ 
Ῥγονίπςβ, δηά δνεγυ οἰ; ἂδπὰ ἐμαί 
ἴπεθς ἀδγ5 οἵ Ριυτίπι ὁμου]ὰ ποῖ ᾿(1] 1 Ηεϑ. 
ἔτοπη ἀπιοηρ ἴπε εννβ, Ποῦ [πε τπηεπιο- 

Ν 4 . ᾿ 1 Ἡδοῦδ. δφ τὶ οἵ τῆειη ᾿ ρεγιϑῇ ἤτοπι τπεὶγ 566α. ὍΣΣ 
290 ΤΠει βῖμεῦ τῆε. αυξεπ, τῆς 

ἀλυσῆτεγ οὗ ΑὉΙΠ41], απὰ Μογάςοδὶ 
τῆς [ενν. σνγοῖθ γι ἴ411 δυτβοτιιν, 
ἴο σοηῆγπι [ἢϊ5 βεζοηά ἰεζῖεγ οὗ Ρυτγίπι. 

20 Απὰά ἢε βεπῖ ἴῆε Ἰετῖεγβ απο 41] 
τῆς [ενν8, το τὴς Βυηάγεά τυνεητν δηά 
566 ἢ ῥγΓοΟνποα8 οὗ ἴπ6 Κιίηράοπι οὗ 

δὲ! «υἱελεά ἀευϊος.} 1... “ Ἡατλδτ δ νοκοὰ 
ἄενιοθ.᾿" 

26. ῥεγεξογε) ἘἈδίμογ, “τ ποτοζοτοἤ- 
Ὀδοδυϑο οὔθ νογὰ “Ριυν. 

,ῶγν αἱ] ἐδ «υογς 97 δὶ: ἰκ.γ. Οὐ δοοουηξ 
οὗ ἴῃ. ἔροῖϊβ παιγαϊθραὰ ἴῃ Μίογάδφοδλι᾽ 5 ἰεϊῖοσ. 
(866 νεσβὲ 2ο.) 

97. 4] “μ᾿ ας 7οίηοί ἐδενισοῖυθι τἰιπίο 
ἐῤον.} 1.6. “ αἱ ῃγοϑβοῖϊγίἝβ." 

σερογά πο 1ο ἐῤεὶγ βεδμ δ 
ἴο ἴπεὸ πιοάς ργεϑβογι θεὰ 
ψτ της. 

29. Τρὶς: “τεοπα ͵εέ 1. ΟΣ Ῥωγὶ»». Μογάδοδὶ 'β 
ἤγϑοι θοῦ (νοῦβο 20) ννᾶ8 ἴο 506 ὀχίθπῖ ἴθη- 
ἰΔνο, 4 γοσοπηηθηάαείίΐοη. ὙΠῸ [ον ρεπο- 
ΤΑΪΥ δανίηρ δοςορίθα ἴῃς γϑοοιηπλθπαδίοη 
(νογϑεῈ5 23, 27), δὲ δηὰ βίον πον ντοῖς ἃ 
δεςοπά ἰεϊζοσ, Ποἢ ννᾶ8 τηδηάδίοιγυ. Τῆς 
Θχργοϑδίοη κ2ῤὴ᾽; βοσοηά ἰοῖῖογ᾽" 566πὶ8 ἴο 
ἸΡΙΥ τπᾶὶ ΟΥΒΊΏΔΙΪΙΥ ἃ ΓΟΡΥ οὗ [6 ἰεϊζοΓ 
Το! οννεά. 

Ϊ. ε. ἁεςοτάϊης 
Υ Μογάξωδὶ ἴῃ 

1 Ηςῦ. α«ὥ 
Σἰγεπ τᾶ. 
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Αδδβιδγιιϑ, το ννογάβ οὗ ρεᾶςε δηά Γιτον τῆς Κίῃρ ΑΠδβιιεγιβ ἰδ ἃ 
τγυτῃ, τδατα ἀροη τῆς ἰΔηά, ἀπὰ κρορ 

τῃς ἰ516ε5 οὕ τῆς 868. 
2 Απάα Δ4}} τῇς δοῖβ οὐ ἢΐβ ρονγεγ δῃά 

οὗ 58. τηϊρῃϊ, ἀπά τῆς ἀεοϊαγδιίοη οὗ 
{πε ργοαΐηεθβ οὔ Μογάεοαδι, ψδεγε- 
ἀπῖο τῆε Κίηρ ἰφδάνδηςεα Πἰΐπιὶ, αγε᾿ Τοῦ, 
(ΠΕΥ ποῖ νυγτῖεη ἴῃ τῆ6 θοΟΚ οὗὨ τἢς ξνιαΐ. 

41 Τὸ οοηβίπι ἴΠε86 ἀδγϑ5 οἔ Ρυτπὶ 
ἴῃ τῇεῖγ τἰπλςδ σρῥοϊπὲεά, Δσςσογάϊηρ, ἃ8 
ΜΜογάεοδλὶ τῆεΣ [|ενν δπὰ Ἐβῖπεγ τῇς 

᾿ 6480εεη δα επ]οϊπεά τΠ6πΠὶ. ἀπ 85 ΠΕΥ͂ 
ἐξἔοδ Υ Πλὰ ἀξογεοὰ ἰογ τῇεπηδεῖνεβ ἂἀπα ἔογ 
Ἰσκά. [ἊᾺΠ 6 5664, τἢ6 πηδίζοῖβ οὗ τῆς [αϑτηρβ 

Δα {Πεῖγ οΥΥ. 
22 Απά τε ἀεςτεε οὗ Ἐβίδμεγ σοη- 

διηηθά τῆδ686 πηλίζειβ οὗ Ρυπηι; δηά 
ἴς τννᾶϑ υυτιτθη ἴῃ τῆς ὈοοΪκ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Χ. 
1 Αλασμορσ: ργεαίπεσς. 4 Μογάκαῖς 

αὐναμερρμερεζ. 

σὮγοη 65 οὗ τῆς Κίηρβ οὔ Μεάϊα δπά 
Ῥετχοιδὺ 

2 ἔοτγ Μογάεοδὶ τμε [εν τυᾶς ποχὲ 
απῖἴο Κίηρ, Αάβυστιβ, ἀπά ργεδῖ ἀπιοην 
τῆς [ἐνν8, δῃηά δοσερῖςά οἔὗὨ τς πγιτ|- 
τυάς οὐ ἢϊ5Β Ὀτγείῆγεη, βεεκίπρ τΠ6 
ψγελ τ οὐὗἨ ἢ]8 ρεορὶε, ἀπά βρεακίηρ 
ΡΘᾶςα ἴο Δ]] ἢ8 56εα, 

81. Τ2ε»ιαἱεγ: Οὗ ἐδο ,αϑπρ! ἀπά ἐδεῖγ ς77. 
ΎΠοτΓο 15 ποϊῃίηρ ςογγεβροηάοηί ἴο [Π]5 οἶδιι56 
ἴῃ ἴῃς ϑερίυδρίητ; δηὰ ἴἴ ΠΊΔΥ, ρεγπαρθ, ὃ6 
ἀουϊδίοά νυν7ϑοῖῃοῦ 1 15 ηοῖ ἃ ρ'οββϑ ΠΙΓἢ ἢδ5 
σσορῖ ἴῃ ότι 1π6 τηάγρίη. [ξ μπονευεσ, τ 
τοραγὰ [ἃ 45 βουηά, νὰ πλιιδὲ ϑυρροβα τῃδῖὶ 
[Π6 [ἐνν8 οὗ ἴΠε ρῥγονίποαθβ μδὰ δά θὰ ἴο {Π6 
ἔοστη οὗ σοπιπιοιοσδίίοη ργοροβθά Ὁ Μοῖ- 
ἄδοδὶ σογίδίη οὐὔϑογνδησθθ ΜΠ τσοβρεςῖ ἴο 
[ϑϊϊης δηὰ ναι] πρ, δηὰ τῇαῖ Μογάσδοδ' '8 
βοοοηά ἰοζζου βαποοηθα {πε86ὲ. Ὑῆα οὔβογ- 
ΨΔΏΘΘΒ ΠΊΔΥ, ΟΥ ΠΊΔΥ ποῖ, ἴᾶνε δδθη Ἰἀθπίς 4] 
ἢ τΠο56 νυν ῃϊοἢ της [ονν8 πονν ργάςί86. οη 
ἴῃς 131} οὗ Αἀδγ. (δ6ε ηοῖβ ου ςἢ. ϊ. 13.) 

82. [14 1δὲ ὀοοζ.] ὝΦὌδε αιυεδίίοη γίϑοϑ, 
“ἊΝ μας ΌοΟΚ }᾽" (Οογίαϊ]Υ ποῖ πε Ὀοοὶκς οὗ 
ἘΞίΠογ, ἴοσ ἴΠογῸ 18 πὸ ἰηβίδποθ ἰῇ δογρίυγο 
οὗα νυτιζεσ οδ] πρὶ Π18 ον ΜΨΌΓΚ 5 ΠΊΡῚῪ “186 
Ὀοοκ." Βοτγίμοδι διιρροβίβ, "ἃ τι ηρ οἡ ἴΠ6 
δροςίδὶ βιιδεςϊ οὗ ἴῃς Ῥυγὶπὶ εδαναὶ, νυ Πῖ ἢ 
ἢδ5 θθθη ἰοβί." Βιι ἴΠογα ἰ8 Ὧἢο δυϊάθηςε [πδῖ 
ΔΗΥ͂ 5:10ἢ τὶ πρ ονεῦ οχιβῖοα. Α8 “"Ὀοοκ᾽ 
οἰβουσῃογο ἰῃ Εβίπογ (σἤρῥεγ, ἴῃ ἴῃς 5ἰηρυ αν) 
Αἰννᾶγβ πηθδῃ5 ἃ ραγίουΐαγ ὈοοΪ---- [Π6 ΒΟΟΙΚ 
οὗ [ῃ6 ςΒτοηίο 68 οὗ ἴῃς Κιηρβ οὗ Μεάϊδ δηά 
Ῥεγϑδ"---(ϑες ἢ. 11. 23; Υἱι Σ; Χ. 2) ἴ 566Π18 
δεϑβῖ ἴο ρῖνε ἰξ ἴῃς βᾶπιθ ϑεῦϑ6 ἤεσα. 

ΟΗΑΡ. Χ. 1. Χίηρ “δασμέγις ἰαίά α ἐγὶ- 
διίε.1] ϑοιὴδ ἔγεβῃ ἀσταπρεπηθηΐ οὔτης ἐγίδυῖα 
ἷ5 ΠΚΟΙγ ἴο παν οϊϊονσοά οὐ τῆς τεΐυσγηῃ οὗ 
Χοῖχοβ τοπὶ Οτεοοθ. Ηἰβ Ἄἐχοῆεαυογ νου ά 
Ὀς οχῃδυβίεά, δηὰ 5ἴερβ νου] ά ἤανα ἴο ὃς 
ΔΚοη ἴῃ ογάου ἴο γορ] θη βῃ ἰἴ. ΤῊ ἐχργαββίοη 
ἴῃ (16 ΟΥ̓ κἸη8] ἀοε 8 ἢοΐ ΠΕΟΘΒΒΑΤΠΥ ἹΠΊΡῚΥ [ἢ 6 
Βχεῖ ἱπιροϑβιτίοη οὗ ἃ ἰδυῖα. 

οι, 11.. 

ὠβοπ ἐδὲ ἐεἰες οὔ δὲ “4.2 ΟΥγρτυβ, Αγαάυ8, 
ἴΠε 1οἰδηά Ἴγτε, Ρ]αῖεα, ἄς., τοπιδὶ πο ἴῃ ἴῃ6 
Ὠδηάβ οἵ ἴῃς Ῥογβίδηβ δῇ ἴπ6 νυἱοΐοσί 65 οὗ 
ἴπ6 Οτϑεῖκβ, πὰ τῊΔΥ δὲ ἴῃς “565 ποὺς 
ἰηϊοηάεά. ΟΥ̓ Χοῦχοβ ΠΊΔΥ δᾶνς ἱρηογεά ἴῃ 6 
Ιοβ5 οὗ {πεὲ ἴμοδη [5]ληάβ, ἀπ πᾶνο " Ἰαϊὰ ᾿ 
ἢ15 {τὶδυΐο τροὸπ ἴΠοπὶ, ἐπουρἢ πὸ τπαϊρῃῖ ποῖ 
δ6 40]ε ἴο ἐχαοῖ [ἴ. (ὅ8ε6 Μσ. Οτοῖθ᾽β' Ηἰϑβῖ, 
οὗ Οτεεςς, νοὶ]. ν. Ρῃ. 455-6, δα. οὗ 1849.) 

2. Ῥοαυεν απά΄. .. »ηᾷσδί) [Ι͂ῃ ἴπῸ Ἰαῖον 
ΥοΔΓΒ οὗ Χογχϑβ ἢἰβ “ροννοῦ δηά της ἢ νι οτα 
ΘΠΙΘΗ͂Υ βἤδννῃ ἴῃ ἴῃα ογοσίίοη οὗ τηδρηϊβοθηξ 
Ὀυϊ!ά!πρβ, τλοῦο σσρθοίδ! δὲ Ρουβοροὶβ. Ηδ 
δὐρϑίδηθα ἔτοιτ τα Π ΑΥΎ Θχρθάϊ!οηϑ. 

ἀΐπρ: οΥ Μεάϊα ἀπά Ῥεγεία.  Μεάϊα ἴδ κεβ 
Ῥτεσθάθηςς οὗ Ρεγβίᾳ (ςοηίσγαγη! νυ ἴο ςἢ. ἱ. 1, 
14, 18, ἄχεο.), Ὀδσδιδο {π6 Κιησάοπι οὗ Μοάϊδ 
Πδὰ ρτγεςεάθα τῃαϊ οὗ Ρεογβία, δηὰ ἴῃ ἴῃ “ Βοοῖκ 
οὗ ἴ[Πε ΟΠ γοη οἶε5" [15 ΠἰβίΟΓΥ σᾶπα ἤγεῖ, 

8. Μονάεεαὶ .. .. «υα πεχὲ πμπίο ΚίπΩ 
“δα-μογι..}ὺ ΟἿ «εἶ. νἱ!. 2, 9, 15: ἰχ. 3. 4. 
[τ μὰ5 θεθη οδ]εςϊεά {παὶ Ατδῦδηιϑ, [πΠ6 σδρ- 
ἰλῖη οὗ ἴῃς συδτὰά δηὰ ποῖ Μογάροασὶ, ννᾶς 
ΧΕΓΧΟβ᾽ οὐδοῦ ανουγιῖο ἰη ἢἰβ τ] ἢ ἀπά 
ΓΠΙ γιθοητἢ γοαγβ. Βιυϊ [ἢ15 νἱονν γοϑῖβ ᾿ροη τη 6 
ἔλ1568 σῃγοῃ οΙ ορΥ οὗ (ἐεϑίαβ, γηο ρῖνοϑ ΧΟΓΧΟΒ 
13 ΥΘΔΤΒ ΟΠΙΥ͂, ἰηϑῖοδα οὗ ἴῃς 21 οὗ Ριοϊθηγ, 
Μαπεῖπο, ἀπά ἴῃς βεηογα! ΕΥ οὗ ἴπ6 Οτοοκ 
τι εῦβ. Ατίδθαπιιβ νγὰ8 ᾿πνουτγίϊε τονναγ 8 
ἴῃς οἷοθε οὗ Χογχοϑ' γοίψῃ, ἐ. ε. ἴῃ 8 2οίἢ αηὰ 
215ῖ γϑδΓ5. 

“ῥεσξίηρ βέαος το αἰΐ δὲν “.4.} 1. 4. “ὯὮΟ 1] 
ἴποϑε οὗ 8 γᾶσθ ΟΣ πδίϊοῃ. ἢ 

ΏΚΒ 



ἈΑΡΡΕΝΌΙΧ ΤΟ ἘΞΤΗΈΕΒ. 

ΟΝ Β5ΟΜΕ ΡΕΆΚΘΙΑΝ ΥΟΚῸΞ ΙΝ ἘΘΤΗΕΒ, 

ἿΔΕ ᾿ἰδηρυδὲθ οὗ Ἐβίβογ 5, 85 τηϊρῃξ ἤδνε 
Ὀεεη Θχρεοίοα, Ἔυθη τοσγὸ πηργερπαῖοά νυ ἢ 
Ῥεγβίδη ἴἤδη παῖ οἵ Εζγναᾳ. ὅϑδνθσαὶ Ρογϑίδη 
ὑνογά5, 85 σέδασῥάαγραη, σέπες (4 πα), ἐσ σεν 
γε (ἰσφόγαὺ), δὰ ῥέίδσω (ῥἠόφανια), ἃτὸ 
σοτηπίοη ἴο ὈΟΐἢ Βοοῖβ5. [ἢ δάαϊτίοη ἴο ἴΠ 656, 
ἘδίδοΓ 85, θεϑιθβ βοὴθ ννογάς οὔ ἀουδία) 
οὔἹρίη, (η6 ξΟ]]οννπρ ἰδὲ οὗὨἨ ἴοστηβ, δἰηχοϑῖ 
σογδΙἶγ Ῥεγβίδῃ :---αὐδαυ ιξγαπίρνι, “Ὑογὶ .᾿» 
ἄαγρα:, “ςοἴζοη ;" ἀδέδεγ, “ σσονγῃ ;" ραγ- 
ἐξηγτῖνε, “ἩΟΌΪ65.:" ραϊῥεδέσεη, “ἃ ΓΟΡΥ͂, ἃ 
ἰγδηϑοτσίρί :" δηὰ ρώγ, “τς ἰοῖ.» 1ἴ νγᾶβ 
[ΒουΡ Σ ὈΠΗΘΟΘΕΘΑΙΎ ἴο ἀείαίη ἔπε Ογά ΠΑΙ͂ 
ΤΕδάεγ ὉΠ δὴ οἰὙπιοϊορίςαὶ ἀϊδβοιιβδίοη οὔ 
{πε86 ἴθγπιβ ἴῃ (ῃ6 ἴοοϊ ποῖοβ: δυῖ 5οπιε 
δοσουηΐ οὗ {Π6πὶ ν1}}} ΡγοθδΌ]Υ 6 ἀοβιγοά ἣ 
ἴῃε πόσα δάνδησθβά ϑἔιάθδηῖ. ὙΒΕῈῪ ψ]], 
[μεγεΐοσε, θὲ μοσγα σοηϑβίἀεγοα ὈτὶθΗγ. 

ὈΣπΝς 
“ξῥαςῥιξγαμίνε ΟσΟῸγ5. ἔννῖοθ ἰῃ ΕΝ, Ὑῇ. 

(σετϑοβ τὸ ἃπά 14), δηὰ ἰβ ἰγδηβίίθα ἱπ {868 
ΑΟΝ. ὈΥ “΄ςάπλο]5, ννμῖςἢ 15 ἃ σπηραηίηρ παῖ 
ΠΟ ΤΔΟΘΘΓΏ οἶς 855 ρτ5 ἴο ἴμ6 ννογά, Ηδις 
δηὰ Βειῖμοαι μανθ ροιηϊοά οινἱδίμαϊ ἰτ ἰ5 
ΤΟΔΙΪΥ δη δἀ]εοίϊνε, ἀηκὶ πλθδηβ “ γουα],᾽ Ὀεϊης 

. ».- ».- ἰοστηδά ἔγοπῃ πε οἱά Ῥογξίδῃ ((Ὑ « ἢ 

ΓΝ, ἀδεραίγαπι, “ στον," δηὰ τῆς δάὐθο- 

ἔνα] επάϊηρ ἯΥ ἐπῴ, -ἅπα. κἰϑυδαιγάπα 
μὰβ ποῖ δῖ ργεβοηξ δθθη ἔοιιηά ἴῃ [86 [ηβςοτρ- 
οηβ; δυξ ἰζ 15 ἴῃ δοοογάδποο νυν ῆ Κηοννῃ 
ΔΠΔΙΟρΊΕ5, ἀπά υγοι]ὰ πᾶνε Ὀδθη ὄὀχργοββοά ἴῃ 
Ἠεῦτενν ὃγ ΣΡ ΤΙΝ, Ρ]. Ὁ ΡΙΝ, 86 ἱπιΈδ] 
αἰς Ὀεΐῃρ' πο αβϑαγΥ ἔοσ [ἢ6 ργοηυπεοίδιίοῃ οὔ 
[86 ἢγβί σοηβοηδπΐ (ςοπιραᾶσε ἸΒΎ πὸ, δηά 
ΟΦ ΠΝΝ), δηά τμῈ οἴμεγ Ἰθῖῖεγβ ὌΧΔΟΗΥ το- 
ΡΓΕβεηεηρ ἴΠῈ Ῥεγβίδη ννοσὰ {7 γῇ ξ᾿ 

ἤ ες 
δ Ἑζτὰ 85 ἃ ἔοτπῃ δαγελερερι (28), δ  γ 

δα τ1865 ἴῃ ἜΧΔΟΙΪΥ ἴῃς βοῆβα θοσης Ὀγ ῥα λελεσερ 
ἴῃ Ἐίμοσ. (866 ΕΖε. ἰν. 11, ν. 6, νἱῖ. 11.) ΤΗϊΪΚ5 
ἦβ ῬσόραὈ]ν 1ῃς ταρτεβεηϊδῖνα οὗ δῃ οἱά Ῥεσβίδη 
νοσὰ “γαίήαήαπα, οΟΓ γγαϊδαραπα, ἃ ποτὰ βἰσηὶ. 

ὉΒῚ3 

Καρρας, Ἰς ἢ ὀσουΓβ τη ἘΈ. 1. 6, αηά π0. 
ὙΠ ΕΓΕ οἾ56, 18 ρΡγοῦδδὶγ τς Η οῦτενν σεπάθππρ 
οἔΣ 4 Ῥεγβίδη νγογὰ Ἴσορῃαῖς ἴο ἴ86 ϑδηβξκτίξ 
ἀαγράτα, “ οσοἴζοη," ψΠϊοἢ ἀρρθᾶτβ ἰῇ Οὐοοκ 
ἃ5 κάρπασος, δῃὰ ἴῃ 1 Δἴ] 85 εαγόαει ΟΥ ξαγ- 
ὅσια. ὙΠ6 Ρεγβίδῃ 1Πτεγαϊίοα ννᾶ5 ῬσΟ ΔΟΙΥ͂ 

Ἐ ΞΥ͂ 5 ΤῈ 
ἼὮ9 

Κξεδεν, “ στονσῃ " (Ε5:ἢ. ἱ, τα, 11. 17, νἱ. 8), 
ἌΡΡΘΔΙΒ ἴο δ6 ἴ86 Ηεῦγον τεργεβοηΐδεϊννο ο 
ἴῃ6 Ῥεγβίδη ἀῤιῤαίγαρη, τῇς ργοπιηοίδιίοῃ 
δανίηρ θεθη βοβοπαά δΥ ἐδε οπιβοίοη οὗ [6 
5: Ὁ]4πῖ, ἀπά 16 τερἰδοόπιθηΐ οἵ {πὸ ΤΟΟυΡὮ 
Εὐζίυγαὶ ζ2 Ὁγ ἴδε βἰπιρὶθ ρυξίυγαὶ ά. Οοι- 
Ρᾶγα ἴῃς ΟΥεοκΚ κίταρις ΟΥ κίδαρις. 

ὈΟΠῚΒ 
Ῥαγι ξεῖνε, νυ ἢ 18. ἕουπά ΟΠΪΥ ἴῃ ἘΝ. ἱ, 

3, ἃπἀ ἴζΔη. 1. 3, 15 [6 ῬΙυγΑΙὶ οὗ ὩΓΠΠἽἼ, νοὶ 
νγὰ5 ἴῃς Πεῦγενν τηοάς οὗἩ ὄχργεβϑίηρ ἴδ6 

Ῥεπδίαῃ ἴζ( ;ΞῚ ΕἼ] ᾿Ἴ], υὕαιαπα, 
“ἢ γβὶ." Ἐγαίανια σοττοβροηάς ἴο {6 8δη- 
ΒΚ ῥγαϊδαριᾶ; ἴῃς Ζεπά, “ιαιρξνμπα; τὴς 
ΟΥΕΕκ πρῶτος ; ἴμα 1,Δη φρένα; [ἢ6 
Οοιδίς πα, χε. [τ 18 ἃ βιιρογίδτίνο ἔγοτλ 
ἃ τοοῖ γα, δαυϊναϊοηξ ἴο ἴπ6 Οτοοκ πρό, 
“ Ὀεΐογε," Ῥδηϊοὶ δηὰ Ἐϑξίβοσ 56 [6 νψογά 
οὗ ἴδε “ἢγβε " τιθῇ ἰῇ ἴῃ6 Κίηγάομη. Οοιῃ» 
Ράγα ἴδε 1, δ υ56 Οὗ 2γέριογε. 

ἸΡΠΒ 
Ῥαιδεδξφεπ, πὰς ἢ ὁσσὰγβ ἔτος Επηοα ἴῃ 

Ἐβέμεγ (11. 1.4) ἵν. 8, Υἱΐ. 13), θυξ πονβοτο 
Εἶδε ἰπ ϑοτίριυγο,"; ἰῃ [ἢ6 δοῆβο οὗ “ ΠΟΡΥ͂ ἢ οΣ 

ἸΑΥΙῪ ἔοτταεδ τὴ φαίλαλαμκα, οὐ βαζέ 
[86 ΟὨἹΥ ἀϊβεγεθος θείηρ ἰῃδὲ ν λα ἐδέρλτιμο 
7γα (Ξ- Οτ. πρό) ἴαἶκεβ ἴῃς ῥϊαοε οὗ Ῥτεροεὶ» 
ἔθου 2 αδὶ (ΞΞ Οἷκ, πρό:). 



ΔΡΡΕΝΏΌΙΧ ΤΟ ΕΥΤΗΒΆ. 

“ ἐγδηβοσρί," δηὰ νυ ῃὶο ἢ μᾶ5 πὸ ροβϑιῦ]6 
ϑοιμς ἀεγνατοι,, 566 Π|5 ἴο Γοργοβοηΐ ἃ Ροῦ- 
δίδῃ νοσγὰ ωμἠῥαδαπα, ΟΥ ῥαϊίδαφαηα, ἀς- 
τῖνοὰ ἈΡΡΑΓΟΠΕΪΥ ἔγοτῃ [ἢε ργεροβιτίοη ῥαέΐγα, 
“0, δηά ἐῤαῤ, “ἴο βρθακ, νυ] ἢ 18. ννῸ}} 
Κπον ἰῃ οὐ Ῥογϑίαη, Εσοτῃ ἐῤαρ ἢδ5 ζοπὶθ 
ἴῃ πιοάῤγῃ Ροσγβίδη ἴῃ ἔογιη σωξῥη, “ δρθθςῖ," 
ΠΊΟΝΙ 16. ουγί Οὐ 5 Κὸ τὴς “δεγεπ οὗ ὩΦΙΒ. 
ἴῃ Ζοπά ἐῤαῷ ἰ8 τοργεβεηϊοα Ὀγ ἵννο σοοῖϑβ, 
ας, ἃτιἃ τα; δῃρὰ [6 Οειπηδῃ σαγοη, “ἐρισεῦ, 
διὰ τῃ6 ΕΠρΡ 58 46» διὰ “ἐπ ἃτὸ ὈΓΟΌΔΟΪΥ 
ςορῃαῖς. 

ἫΒ 
Ῥῦν “15 Ἰοἱ," 45 υϑεὰ ἴῃ ΕπίδοΣ 15 ουἱπ 
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ἀοΠΕΥ ἃ Ῥεγβίδη ννογὰ, ἔοσ [ἴ 18 ἔνγίςα (οἰ. 11, 
7, ἰχ. 24) δοσοπιραηϊεα ὃὈγ 115 Η οῦτενν θαι ῖνᾶ- 

Ιεηΐ χόγαἑ (δ ἡ"). ΤῈ ψοσγὰ δ45 ηοΐ θδθη 

ἴουπὰ ἴῃ οἷά Ῥογβίδη, Ὀυΐ τηοάογῃ Ῥογβίδη 
᾽25 ἃ ἴειτῇ δόγεθ, νὶῖἢ (ἢ τηδλη; οὗὨ “ ρατῖ, 
ρογίίοη,; ψῆϊοδ 8 υπάουδίι 4], Ζορπαοῖο, 
ἴδου δὶ ΒΟΔΓΌΘΙΥ ἴμ6 ἀϊγοςΐ γοργοϑθηϊδῦνο 
οὗ δῶν. ΤΠς 1μδἴϊη ρῥαγ; δηὰ ῥογῆῖο (ῬΟΓΔΡ8 
(ἢε Οτϑοὶς μέρος, μοῖρα), δῃρὰ [86 ΕΏρ 158 ῥαγί, 
}ογέοη, ἅγὸ σοῃηθοῖθα. ἫΒ νγὰϑ Ῥγοῦ δ Υ 

ατϊτοη "Ξ ({ »ΞῚ, ΟΥ̓ ΡΕΓΒΔΡΒ Ἔ ({ »-«((. 

ἴη οΪὰ Ῥοχβίδη. 

ἘΧῸ ΟΥ̓ ΝΟΙΌΜΕ Π1. 
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